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هاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس بر عملكرد خواندن اثربخشي روش يقايسهم

  مقطع ابتدايي داراي اختالل خواندن آموزاندانشيلي تحصجان يهو 

   3و يوسف دهقاني 2، فريده سادات حسيني1فاطمه حيدري

  چكيده
تحصيلي يجانههاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس بر عملكرد خواندن و اثربخشي روش ةهدف پژوهش حاضر مقايس

به منظور انجام اين  ،آزمون بود. لذاآزمون، پسمايشي از نوع پيشمبتال به نارساخواني بود. طرح پژوهش آز آموزاندانش
منظور اقدامات  ساله در پايه دوم ابتدايي به 8نارساخوان  آموزدانش 21تعداد  يري تصادفي استفاده شد.گنمونهپژوهش از روش 

آزمون در هر سه گروه، گروه شيپ. پس از اجراي پسر بودند 12دختر و  9كه شامل  ،جايگزين شدند در سه گروه آزمايشي
اي تحت دقيقه 30جلسه  16اي تحت آموزش فنوگرافيكس، گروه آزمايشي دوم طي دقيقه 45جلسه  12آزمايشي اول طي 

هاي آموزشي روشها نشان داد كه يافته اي دريافت نكرد.يژهو آموزشآموزش ديويس قرار گرفتند و گروه گواه هيچ 
ي نداشت. تأثيرولي بر بعد تجزيه  ،گذار بودتأثيرهاي تركيب، دانش كدها و پردازش شنيداري لفهفنوگرافيكس و ديويس بر مؤ

پردازش  ةدر مقايسه ميزان اثربخشي دو روش نيز مشخص شد كه روش ديويس در مقايسه با روش فنوگرافيكس بر مؤلف
تفاوتي بين دو روش فنوگرافيكس و ديويس وجود  هاي عملكرد خواندن،گذارتر است. با اين حال در ساير مؤلفهتأثيرشنيداري 

هاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس در كاهش خستگي و اضطراب ها مؤيد اثربخشي روشنداشت. عالوه براين، يافته
 تأثيراما روش فنوگرافيكس  ،شدروش ديويس موجب افزايش هيجان تحصيلي لذت ميهمچنين آموزان نارساخوان بود. دانش

هاي دو روش فنوگرافيكس و ديويس بر ها و تفاوتبر اين هيجان نداشت. نتايج حاصل از پژوهش در راستاي شباهت يمعنادار
توان اذعان كرد كه از هر دو مي ،لذاآموزان نارساخوان مورد بحث قرار گرفت. عملكرد خواندن و  هيجانات تحصيلي دانش

  .توان بهره گرفتر مقطع ابتدايي ميآموزان نارساخوان دروش آموزشي براي كمك به دانش

  ي، اختالل خواندنليتحصجانيهروش فنوگرافيكس، روش ديويس، عملكرد خواندن،  :هاي كليديواژه
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  مقدمه

ي هادرمانها و به تبع آن يشناسسببو  هانام ي مختلف،هادورهدر  ،اصطالح اختالل يادگيري

، سندروم ديدة مغزيآسيبكودك  مختلفي را پشت سر گذاشته است؛ اصطالحاتي نظير

 رونديمي قبلي اين اختالل به شمار هاناماشتراوس، معلول ادراكي، نوروفرن و كودك دگرسان از 

). اين اختالل تحت عنوان اختالالت عصبي توسعه يافته در 2014، 1(نلسون، ليندستروم و فويلس

شود ) طبقه بندي ميDSM 5(آمريكا  پزشكيرواندفترچه راهنماي تشخيصي و آماري انجمن 

). اين اختالل با عاليمي چون عدم توانايي فرد در 2019، 2(ساهين، بزكورت و كارابكلي رقلو

هاي آكادميك خود در زمينه خواندن، نوشتن و رياضيات و يادگيري كمتر از استفاده از مهارت

مبتال به اختالل  زانآمودانشدرصد  80حدود ). 2020، 3(كارا و پالت حد انتظار همراه است

ابتال به نارساخواني در جنس  يا 5اختالل خواندن ).2003، 4يادگيري در خواندن مشكل دارند (لرنر

  ).2015، و همكاران 6بيشتري دارد (وگاو صرع شيوع  ADHDمذكر و مبتاليان به 

شود. سيستم تشخيصي نارساخواني رشدي به عنوان يك اختالل ناهمگن در نظر گرفته مي

ICD_ 10 بين اختالل خواندن خاص (به آنdyslexia  و اختالل اماليي ويژه تمايز گفته مي شود (

را به عنوان  8)، نارساخواني2008المللي نارساخواني  (ينبانجمن ). 2020، 7شود (بيكيسل ميقائ

ن دارد، تعريف كرده است. كودكان نارساخوا شناختيرواناختالل يادگيري ويژه كه منشأ عصب 

شوند. اين اشتباهات با حذف، افزودن يا وارونه يمدر هنگام خواندن مرتكب اشتباهات متعددي 

نيز دچار  شود، همچنين در تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازهيمنمودن كلمات مشخص 

يابي و طول خط با هم تفاوت دارند. جهتمشكل هستند، به خصوص حروفي كه فقط از نظر 
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). 2009، 1با حدااقل درك همراه است (كاپالن و سادوك غالباًپايين و  هانآسرعت خواندن 

اگرچه بيشترين مشكل مشترك كودكان نارساخوان مشكالتي در شناسايي، دستكاري و 

شخصي، ادامه ينبرواني، روابط بهداشتيي همچون سالمت، هاحوزهرمزگرداني كلمات است اما 

   ). 2007، 2دهد (كارول و همكارانيمقرار  تأثيرت يقاً تحعمرا  هاآنمانند و  تحصيل

. بر دارد3تحصيلييجانهتحصيلي و يشرفتدر مورد پ ناتوانايي خواندن پيامدهاي بسيار جدي

نسبت به كودكاني كه  را يمعموالً اضطراب باالتر ،كودكان داري اختالل خواندنهمين اساس 

). همچنين اختالل خواندن ممكن 2014همكاران، دهند (نلسون و يندارند، نشان م ندناختالل خوا

هاي اجتماعي و  افسردگي و عزت نفس پايين و در است به ترس از ناكامي در مدرسه يا موقعيت

ي را براي فرد العمرمادام). اين مشكالت اثرات 2020نهايت شكست تحصيلي منجر شود (بيكيس، 

هاي  هيجان نيز هاي مرتبط با تحصيل به فعاليتهاي وابسته  هيجان). 1998، 4كند (اسميتيمايجاد 

) و در موفقيت دانش آموز نقش 1399ي، هيفقيي برزگر بفرو، نيفرزند (شو تحصيلي تلقي مي

، ممكن است از نكنندكمكي دريافت  يهاآموزش نارساخوان، كودكاناگر  بنابراين،مهمي دارد. 

كودكان بزرگتر احساس  ده،ير شدچار احساس شرم و تحق شكست مستمر و يأس ناشي از آن،

دهند (كاپالن و سادوك، ينشان م از خود نفس پاييني راو عزت كننديخشم يا افسردگي پيدا م

  اند. هاي مختلف به درمان نارساخواني پرداختهبر همين اساس، متخصصان، با روش ).2009

اين روش توسط . است 5فنوگرافيكس روشيكي از رويكردهاي درماني براي نارساخواني، 

براي  زبانييي(تصويرصدا) يك رويكرد آوا . فنوگرافيكس) طراحي شده است1996( 6مك گين

به  يتراز واحدهاي كوچكات ي (اينكه كلمواجآگاهي  ةاين روش بر پاي .آموزش خواندن است
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 (خواندن با تبديل صدا به تصوير) اصلي از مهارت رمزگشايي ءاند) كه جزنام صدا ساخته شده

ي سريع و مؤثر در آموزش صدا به كودكان نارساخوان هاروش. فنوگرافيكس يكي از است، بوده

ي آوايي و هامهارتترين مؤلفه در كودكان نارساخوان، ضعف ياصلاست. در اين روش، 

). شايان ذكر است كه  آموزش آگاهي 1998، 1گينزگينز، مك(مك استيي كودكان رمزگشا

براي رمزگشايي كافي نيست و بايد با اصل الفبايي نيز تركيب شود  واجي به صورت خودكار،

يي وجود هامرحلهكه در هر مرحله زير  است). روش فنوگرافيكس شامل چهار مرحله 1395(وفا، 

هايي ي آوايي پايه است، شامل: بخش كردن به وسيله ديدن عكسكدهااول كه نقشه  ةدارد. مرحل

نقشه برداري (يا  دو شامل: ةنظر دارد، مرحلول تصاوير موردبر روي كارت كه تكيه بر حرف ا

سوم  ةگويد. مرحليمنگاشت) است كه كودك در هنگام نوشتن حروف الفبا صداي آن را 

شود و كودك بايد يمواقعي خوانده كاربرد صدا است كه در اين مرحله چندين كلمه واقعي يا غير

چهارم بخش كردن و تركيب صداها و  ةد. مرحلصداهايي را كه به او تدريس شده تشخيص ده

يي كه داراي صداها هاداستاناست. در پايان اين مرحله  صداهانوشتن كلمه با بخش كردن و تلفظ 

شود، اگر كودك صداها را اشتباه يمو حروف تدريس شده است با كمك كودك خوانده 

راحل به همين ترتيب با افزايش شناسايي يا اشتباه تلفظ كند بايد به سرعت تصحيح شود. اين م

يابد تا تمام حروف به همين ترتيب تدريس شود و در آخر نيز يمصداها و حروف الفبا ادامه 

  ).1998گينز، گينز، مكشود (مكيمآموزش داده  پسوندهايشوندها و پ

) است. از نظر ديويس 2002( 2ديويس رويكردبراي نارساخواني،  رويكرد درماني ديگر

سه مؤلفه را به وجود آورنده  كنند. اويرا تجربه م يگشتگگم افراد نارساخوان، )2002(

 يخاص تفكر (تفكر تصويري)، توانايي طبيعي براي تحريف ادراك ة: شيوداندينارساخواني م

ها. در واقع روش ديويس روش يفچشم ذهن) و شيوه خاص واكنش به اين تحر ييجا(جابه

كنند و در نتيجه يادگيري با درك يمنقش بسيار مهم و فعالي را ايفا  آموزاندانشجذابي است كه 
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گردد. در واقع روش ديويس به نوعي در يمو فهم، جايگزين يادگيري متكي بر محفوظات 

ي كه بهبود قابل اگونهآورد، به يمكودكان نارساخوان، احساس تسلط و توانايي به وجود 

توان گفت كه مداخالت درماني يمگردد. به عبارتي يمد ي در مهارت خواندن وي ايجاامالحظه

اختصاصي خواندن نيز ي خواندن، سبب بهبود مشكالت غيرهامهارتبه اين شيوه عالوه بر افزايش 

  ). 2006شود (ديويس، يم

ي مختلفي از جمله فنوگرافيكس، فرنالد و ديويس براي كودكان هاروشبايد گفت كه تاكنون 

ي درماني با هم و هاروشتالل خواندن استفاده شده است، اما مقايسه اثربخشي ايراني داراي اخ

نارساخوان انجام نشده است. بر همين  آموزاندانشتحصيلي يجانهبر  هاروشبررسي اثربخشي اين 

پژوهش حاضر اين موضوع به عنوان يك نياز پژوهشي، در نظر گرفته شده و به مقايسه در اساس، 

تحصيلي دانشي آموزشي ديويس و فنوگرافيكس بر عملكرد خواندن و هيجانهااثربخشي روش

  آموزان نارساخوان پرداخته شده است.

  روش

كه شامل دو  آزمون با گروه كنترل انجام شدپسآزمون و پژوهش حاضر با استفاده از طرح پيش

يكس، گروه گروه آزمايشي و يك گروه كنترل است. گروه آزمايشي اول تحت مداخله فنوگراف

دريافت نكرد. براي هر سه  ايمداخلهآزمايشي دوم تحت مداخله ديويس و گروه كنترل هيچ 

  آزمون اجرا شد.آزمون و پس از دريافت آموزش، پسگروه ابتدا پيش

آموزان مورد مطالعه را دانش ةدر پژوهش حاضر، جامعگيري: جامعه، نمونه و روش نمونه

براي دهند. تشكيل مي 98-97در پايه دوم ابتدايي در سال تحصيلي  ساله شهر بوشهر 8نارساخوان 

انتخاب شده و به روش انتصاب  يادگيري شهر بوشهر از مركز اختالل هايآزمودن ،گيرينمونه

 ةآموز نارساخوان پايدانش 30آموزاني اين مركز، . از ميان دانشها قرار داده شدندتصادفي در گروه

ي تشخيصي (آزمون هوشي هاآزموناجراي پس از تصادفي انتخاب شد.  دوم ابتدايي به صورت

در مركز  سنجروانفعالي و آزمون اختالل سلوك) كه توسط همكاران وكسلر كودكان، آزمون بيش
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) انتخاب شدند و پس از همتاسازي بر اساس پسر 12دختر و  9( 21انجام گرفت، تعداد  اختالالت

دوم  ةعلت انتخاب پاي جايگزين شدند. نفر) 7هر گروه ( سه گروهها در يآزمودنهوش و جنسيت، 

 ،و صادقي (رحيمياناست دوم  ةآموزان پايكه بيشترين ميزان شيوع اختالل خواندن در دانش اين بود

)، پايه 95-105هاي ورود به آزمايش عبارتند از بهره هوشي در سطح طبيعي (مالك ،)1385

هاي ي همزمان، همچنين مالكري فارسي و عدم دريافت مداخلهتحصيلي دوم ابتدايي، زبان ماد

فعالي و ، اختالل بيشپزشكيروانخروج شامل: وجود دو زبانگي، آسيب شنوايي و بينايي، اختالالت 

  آوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد: اختالل سلوك است. به منظور جمع

 گيري سطح توانايي خواندناندازه به منظورآزمون عملكرد خواندن فنوگرافيكس: 

. اين آزمون اولين شداستفاده ) 1998گينز (گينز و جفرآزمون اختالل خواندن مكاز، آموزاندانش

 كارآمدي خواندن فنوگرافيكس آزمون) ترجمه و هنجاريابي شده است. 1395بار توسط وفا (

)، گويه 9روف در كلمه ()، تجزيه حگويه 14مقوله است، تركيب حروف در كلمه ( 5داراي 

توانايي خواندن كل كه از مجموع محاسبه  گويه) و9پردازش شنيداري ()، گويه50( كدهادانش 

 .دوشميآزمون به صورت انفرادي اجرا اين  .آيديبه دست م 4قسمت قبلي تقسيم به  4نمرات تراز 

فاده از آزمون خواندن به منظور تعيين روايي سازه از روش همگرا با است) 1397وفا و حسيني (

ضريب همبستگي پيرسون بين نمرات آزمون بديعيان كه . بدين ترتيب اندكرده بديعيان استفاده

بيانگر اين  هاي به دست آمده. يافته) و آزمون كارآمدي خواندن فنوگرافيكس محاسبه شد1375(

مثبت و س رافيكضريب همبستگي بين نمره خواندن بديعيان با نمره كل خواندن فنوگ است كه

 >01/0p(همچنين بين نمره خواندن بديعيان با ابعاد تركيب  .)=001/0p< ،95/0r( معنادار است

،85/0r=(تجزيه ، )01/0p< ،45/0r=( و آگاهي واجي ،)01/0p< ،85/0r=(  در آزمون

براي تعيين پايايي آزمون ي وجود دارد. و معنادار مثبت روابط خواندن فنوگرافيكس كارآمدي

 استفاده )نيمه سازي از دو روش آلفباي كرونباخ و تنصيف (دو ارآمدي خواندن فنوگرافيكسك

همچنين ميزان بود. ) 75/0يف (نضريب تص و )80/0(براي نمره كل شاخص ضريب آلفبا كرد كه 
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هستند، ميزان  69/0و  80/0ضريب آلفا براي ابعاد آزمون كارآمدي خواندن فنوگرافيكس در دامنه 

 كه است 70/0و  75/0صيف در ابعاد آزمون كارآمدي خواندن فنوگرافيكس در دامنه ضريب تن

  ).1397(وفا و حسيني،  دهنده پايايي مناسب ابزار استنشان اين

شامل اطالعاتي درباره كارآمدي خواندن بديعيان  زمونآآزمون عملكرد خواندن بديعيان: 

با آموزش كالس  يماًكه مستق سنجديرا م ييهامهارت و مخصوص خواندن است يهامهارت

)، تهيه و 1977) بر اساس الگوي اكوال (1375اين آزمون را بديعيان ( درس در ارتباط است.

پايايي اين آزمون را از روش دو نيمه كردن (زوج و فرد)  )1378زيني وند (. اعتباريابي كرده است.

ضريب تنصيف ي وي بيانگر اين است كه هايافته برآورد كرده است. %92آموزان ابتدايي در دانش

 پايايي مناسب ابزار است و ضريب همبستگي ينشان دهنده خود كه است 92/0و  90/0در دامنه 

  . است 79/0تا  67/0در دامنه  نيز

ليجنفيلد، پكرون، استوپنيسكي، ريس،  ةاين پرسشنامه به وسيلهيجان تحصيلي:  ةپرسشنام

گويه است كه به صورت گزارش شخصي درباره  12شامل  ) ساخته شده و2012( 1موراياما

تحصيلي كودكان طرح ريزي شده است. اين پرسشنامه سه بعد اضطراب، خستگي و لذت را يجانه

سنجد. اين پرسشنامه ابتدا به وسيله محققان ترجمه شد. سپس با استفاده يمابتدايي  آموزاندانشدر 

)  روايي 2012نهايي آماده شد. ليچفند و همكاران ( دو نسخه مقايسه و نسخه معكوساز ترجمه 

روايي مالكي اين همچنين آنها  كردند. تأييداين آزمون را با اسنفاده از تحليل عاملي، بررسي و 

و پيامدهاي  آموزاندانشي والدين، ارزيابي هاقضاوتپرسشنامه را با استفاده از همبستگي بين 

هاي هيجاني پايايي با روش آلفاي كرونباخ نيز براي هاخصشاكردند.  تأييد يليتحصپيشرفت

  آمد.  دستبه 95/0تا  75/0مختلف در دامنه 

. شدي استفاده تأييدپرسشنامه، از تحليل عامل  ةدر پژوهش حاضر، به منظور بررسي روايي ساز

م بعد اضطراب شود، گويه سوگونه كه مالحظه ميدهد. هماننتايج اين تحليل را نشان مي 1نمودار 

                                                                                                                                                    
1.  Lichtenfeld,  pekrun, Stupnisky, Reiss &  Murayama 
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اين گويه در محاسبه نمره كل لحاظ نشد. در ساير موارد  بنابراين،است.  26/0داراي بار عاملي 

هاي است. شاخص 60/0ضرائب استاندارد مسيرها نسبتاً قوي هستند و كمترين ضريب استاندارد، 

  .استها دهنده بارش مطلوب مدل با دادهبرازندگي نشان

1
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پايايي پرسشنامه هيجان تحصيلي با استفاده از  ضرائب آلفاي كرونباخ بررسي شد. نتايج 

  دهند كه حاكي از پايايي مطلوب اين ابزار است. را نشان مي 89/0تا  72/0ضريب پايايي بين 

اي تحت دقيقه 45جلسه  12گروه آزمايشي اول طي : كسروش مداخله آموزش فنوگرافي

در اين بخش جلسات درماني فنوگرافيكس به  ،آموزش به روش فنوگرافيكس قرار گرفتند. لذا

گينز و مكمك وسيلهبهاي ارايه شده است. اعتبار اين روش مداخله 1صورت خالصه در جدول 

  شده است. تأييد) 1396) و وفا و حسيني (1395)، وفا (1999گينز (

  . خالصه جلسات مداخله آموزش فنوگرافيكس1 جدول

جلسات 

اول، 

دوم و 

  سوم

آموزان با اين موضوع كه متن با صدا ارتباط دارد. جهت خواندن از راست به چپ است و اينكه آشنايي دانش

مثالً براي كلمه . ن شدكلمه تمري 30آموز ياد بگيرد چگونه صداها را در كلمه معرفي كند. در اين مرحله دانش

بر روي ، آموز گفته شد كه اين كلمه سه صدا داردبه دانش ،پازل صداهاي سيب بر روي ميز چيده شد سيب،

؟ پازل آن را شنوييگوييم صداي اول را چه مبه او ميو  كنيمي، كلمه سيب را تلفظ م- - -تابلو سه خط بكش 

 خواهيميو از او م كنيميار دادن صداي اول، دوباره كلمه را تلفظ مپيدا كن و در جاي خود قرار بده. بعد از قر

تا جهت خواندن را ياد بگيرد. بعد از قرار دادن  دهيميصداي دوم را بگويد و با انگشت جاي آن را نشان م

صداي سوم از كودك خواسته شد كه كلمه را تلفظ كند و با تلفظ كردن صداها، پازل مربوط به آن را جاي 

كلمه  10د بگذارد و بعد آن را بنويسد. جلسه دوم و سوم نيز آموزش كلمات سه صدايي بود. در هرجلسه خو

  تمرين شد.

جلسات 

چهارم و 

  پنجم

كلماتي انتخاب شدند كه در يك  با اين توضيح كه قبل انتخاب شد.احل كلمه از كلمات مر 16در اين جلسه 

در يك پاكت قرار گرفت. روش كار به اين صورت بود كه پازل  اتهر سه اين كلم .صدا با هم تفاوت داشتند

كلمه رود را بنويسم و  خواهميم"آموز گفته شد هر سه كلمه بر روي ميز در يك رديف قرار داده شد و به دانش

ا ب "از بقيه صداها تريينيكي به طرف پايين سر داده شد چند سانتي متر پاهمراه با تلفظ كلمه، پازل صداها يكي

ها را به و دوباره پازل ها را بگويدآموز با نگاه كردن به صداها نام آنانگشت اشاره به صداها اشاره شد تا دانش

آموز خواسته شد كه كلمه تلفظ شده را با پازل نشان دهد و بعد بنويسد. در اين از دانشو جاي خود بازگردانده 

ي كلمات تلفظ شده انجام داد خودش كشف كرد كه در اين ها را براآموز چندين بار پازلمرحله وقتي دانش

و با اين تمرين جايگاه صدا در يك كلمه را آموخت. جلسه پنجم هم به  شوديكلمات فقط يك صدا عوض م

  كلمه تمرين شد. 8اين تمرين اختصاص داده شد و در هر جلسه 

جلسه 

  ششم

دهنده و يكي براي آموزشيكي ، از هر پاكت دو عدد كلمات مراحل قبل يهادر اين جلسه با استفاده از پاكت

ها دهنده وارونه بر روي ميز قرار داده شد و دو صدا از ميان آنآموزش يهاآموز تهيه شد. پازلبراي دانش
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آموز بايستي تصوير اين صداها را از تلفظ شد و دانش هاآموز آن را ببيند اين صدابدون اينكه دانش، انتخاب شد

 توانيبا تلفظ صدا متوجه نشد مكودك  بنويسد. اگربعد ها را تلفظ كند و خود پيدا كند و آن يهارتميان كا

  .كارت را به او نشان داد و بعد پنهان كرد تا او تصوير صحيح را پيدا كند

جلسه 

  هفتم

مات تمرين آموز خوانده شد كه در اين جمالت كل، جمالتي با دانشقبل بعد از تمرين مجدد صداهاي جلسه

سيب در كيف بود. اين جمالت يك بار توسط كودك  ،مرد سر درد دارد شده در جلسه قبل استفاده شد. مثالً

  .خوانده شد، اگر كودك در خواندن موفق نبود به او كمك شد تا كلمه به كلمه بخواند

جلسات 

هشتم و 

  نهم

، در اين كلمات با توجه به هدف بود ... ن وليست كلمات اين جلسه شامل كلمات شبيه خواهر، خواستن، خوابيد

آموز آموزش بدين ترتيب كه به دانش .(وا) صداي (آ) دارند) حرف(دو  منبع اصلي، دو حرف يك صدا دارد

آموز نشان داده شد كلمه به دانشسپس يك صدا داشته باشند.  تواننديدو صدا در كنار هم، مگاهي كه  دداده ش

آموز گفته يكي بخواند (تجزيه كند) و بنويسد. براي تلفظ صداي (وا) به دانشا را يكيو از او خواسته شد صداه

كه در بعضي مواقع  كنيميآموز را متوجه اين موضوع مدانشدر واقع . دهنديشد كه اين دو با هم صداي (آ) م

 30سه و جلسه نهم در اين جل اين راه ديگري براي شناسايي صداي (آ) است. ،دو حرف با هم يك صدا دارند

 خوانميها بودند از كتاب خودم مكه داراي اين نشانهنيز  ييهاكلمه با اين هدف كار شد. در هر دو جلسه داستان

  .خوانده شدبه آرامي آموز انتخاب شد و با كمك دانش

جلسه 

  دهم

، به روش جلسه هشتم تمرين شد و ... نو، خود، اتوبوس: استثنا بودند مانند ا) -(آ در اين جلسه كلماتي كه داراي

. براي سه صدا داشته باشد توانديبا اين تفاوت كه در اين مرحله به كودك آموزش داده شد كه يك حرف م

كلماتي كه استثنا داشتند به روش  .دهديحرف (و) هم صداي او، هم صداي (آ) استثنا، و هم صداي (و) م مثال

  .عدد بود 20 در اين جلسه ن شدهجلسه هشتم تمرين شد. تعداد كلمات تمري

جلسه 

  يازدهم

يكي به او نشان داده شد و به او آموز آموزش داده شده بود يكيرا كه تاكنون به دانشدر اين جلسه كلماتي 

  .يكي با صداي بلند تلفظ كندگفته شد صداها را هنگام نوشتن كلمه يكي

جلسه 

  دوازدهم

داستان به او نشان  ،با كمك يكديگر يك داستان بخوانيم خواهيميه مبه كودك توضيح داده شد كدر اين جلسه 

ها را بهتر بخواند. بعد از آن توانديداده شد و به او گفته شد كه با قرار دادن انگشت خود در زير كلمات م

 دهنده براي او خوانده شد،جمله دوباره توسط آموزشسپس آموز تشويق كالمي شد. خواندن هر جمله دانش

اين اطمينان را داد كه حتي با وجود مشكل در خواندن، مطلب داستان را دنبال كند. اگر  كودكاين كار به 

آموز يكي در ميان و آهسته و دهنده و دانشها با كمك آموزشكودك تمايلي به خواندن داستان نداشت، جمله

  .كلمه به كلمه خوانده شد
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اي تحت دقيقه 30جلسه  16دوم طي  گروه آزمايشي آموزش ديويس: ةروش مداخل

ارايه  2جلسات درماني ديويس به صورت خالصه در جدولآموزش به روش ديويس قرار گرفتند. 

  شده است. تأييد) 1389) و حيدري (2006ديويس ( وسيلهبهاي شده است. اعتبار اين روش مداخله

  . خالصه جلسات مداخله آموزش ديويس2جدول

جلسه 

  اول

ها براي شركت در جلب توجه و همكاري آن، آموزاندانشوالدين و  براي ديويسآموزشي روش  معرفي

  .تحصيلييجانهآزمون عملكرد خواندن و يشپاجراي  ،جلسات و ترغيب به درمان

جلسه 

  دوم

خواسته شد  آموزاز دانشسپس  .باشد ترراحتتصور كردن براي آن كه تعيين شد برتر در كودك ابتدا دست

اش را در ذهنش تجسم تصوير بعضي چيزهاي مورد عالقه با استفاده از قوه تخيل خود مان خود را ببندد وچش كه

  .را به صورت ذهني تغيير دهد يش سپس موقعيت آن ،كند

جلسه 

  سوم

 توانيميتمركز كنيم و آن را ثابت نگه داريم اما نم اشياء در ذهنمان بر توانيميشد ما مميبه كودك گفته 

حاال سعي كن به . به او گفتيم تصورات ذهني ما حالت شناور دارد به عبارتي بر چيز خاصي ثابت بمانيم واره همو

بعد كه اين  ،اتفاق بيفتد يپرتيا همان حواس يگشتگآنچه در تصوراتت است ديگر فكر نكني و اجازه دهي گم

  تصور كرده بازگرداند.قبل و آنچه اتفاق رخ داد از كودك خواسته شد تمركزش را به نقطه 

جلسه 

  چهارم

مشتي كه زياد سفت نباشد. فقط انگشتان به داخل كف دست جمع  آموز گفته شد دستت را مشت كن،دانش به

را سفت  خود ت، مشتتباز خيالي را فرض كن، ولي به جاي باز كردن دس حاال به طور ذهني يك دست شوند.

سفت كن، خيلي سفت، محكم  واقعاًنت بياور و اين دفعه مشت را . بار ديگر دست باز خيالي را به ذهكن تر

آزاد شود و انگشتان جاي  كامالًاجازه بده دستت  .محكم، آن قدر كه فشار آن تا باالي آرنج احساس شود

طبيعي خود را بيابند. اينك آن حسي كه از بازويت به طرف دستت روانه شده و از ميان دستت به طرف نوك 

گفته شد حاال شود را حس كن. اين حس، حس رهايي است. سپس به او يمرش برده، خارج انگشتانت يو

قرار دادي  يابييتداراي اين حس شود. بعد از اين هرگاه ذهنت را روي نقطه موقعنيز آگاهانه، اجازه بده ذهنت 

 آن را از خود دور كن.و دريافتي كه در اين مكان جاي گرفته است، آن را آزاد بگذار و فكر ثابت نگه داشتن 

  (ريلكسيشن). آموز در حين خواندن متن استهدف اين تمرين از بين بردن حالت تنش و اضطراب دانش

جلسه 

  پنجم

قرار دهد. به طور نمونه كودك دستش را  يابييترا در مكان موقع ت خودآموز خواسته شد تا انگشاز دانش

يو م در خط مياني بدنش قرار دارد و بر انگشت او ضربه زدهكه انگشتش  كنديروي سرش قرار داد و تصور م

آموز ياد تمرين اين است كه دانش از اين هدف. است كه تو نبايد آن را حركت دهي يااين همان نقطه گوييم

  .داشته باشد و تمركز و توجه خود را حفظ نمايد يو خودكنترل يبگيرد در هنگام خواندن متن خودنظارت

جلسه 

ششم و 

يابي قرار داده و تعادل خود را روي يتموقعخواسته شد تا چشم ذهنش را روي نقطه  آموزدانشدر اين جلسه از 

يك پا حفظ كند. سپس از او خواسته شد چشم ذهن خود را از روي نقطه برداشته و به اطراف حركت دهد و 
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يماً به آن مستقبازگرداند، نش را روي آن نقطه ذهچشم از او خواسته شد كه  پيامد را مشاهده كند. در مرحله بعد  هفتم

در عين حال به او گفته شد و باز هم پيامد را مشاهده كند.  تعادل خود را روي يك پا حفظ كندنقطه خيره شود و

كه تمركز بر  گيرديآموز ياد م. در اينجا دانشرودياز بين م نيز كه با حركت دادن تمركز ذهنش، تعادلش

  .دهديآميز را افزايش مانجام موفقيتموضوعي احتمال 

جلسه 

  هشتم

شد روي يك پا بايستد و تعادل خود را يميابي قرار گرفت، از او خواسته يتموقعروي نقطه  آموزدانش هرگاه

حفط كند. هر دو توپ را در دست نگه داشته، در حالي كه كودك روي يك پاي خود ايستاده به او گفته شد 

  :»دست و توپ ديگر را با دست ديگر خود بگيريك توپ را با يك «

  را در يك زمان و به آرامي و آهسته، باالتر از سطح قفسه سينه پرتاب شد.  هاتوپهر يك از  -1

را بگيرد، بدون اينكه تعادلش را از دست دهد، باز هم تكرار شد  هاتوپزماني كه كودك توانست به راحتي  -2

  . سپس هر دو توپ همزمان با هم پرتاب شد.»ست ديگريكي را در يك دست و يكي در د«

خواهم هر دو توپ را به يك طرف شما پرتاب كنم. سعي كن يم»شد بعد از مدتي تمرين، به او گفته مي -3

. اين عمل در هر دو جهت انجام شد تا كودك براي گرفتن توپ «را بگيري هاآنبدون از دست دادن تعادلت 

  گرش قطع كند.خط مياني را با دست دي

به منزله يك فعاليت تفريحي  هدف كاربردي اين تمرين از بين بردن سردرگمي تشخيص جوانب راست و چپ 

  بود.

  جلسه نهم

شكلي) با خمير بسازد.  4خواسته شد حروف الفبا را به ترتيب (تأكيد بر حروف  آموزدانشدر اين جلسه از 

دورش خط بكشد. البته نمونه نوشتاري حروف بايد در دسترس  ي مختلف پيدا كرده وهامتنرا در  هاآنسپس 

  باشد تا در صورت نياز در معرض ديد او قرار بگيرد.

الفبا، يادگيري كاربردهاي آن و پيدا كردن يابي بر حروفتسلطالفبا، سازي حروفاهدف اين جلسه: مدل

  است. آموزمختلف توسط دانش يهاحروف موردنظر در متن

جلسه 

  دهم

گذاري با كودك مرور با استفاده از يك فرهنگ لغت ساده، عالئم نقطه -1:استاين جلسه شامل چندگام 

  شود.يم

  گذاري از جمله نقطه پايان جمله را با خمير بسازد.سپس از او خواسته شد تمام عالئم نقطه -2

 )10در  10كوچك (حدود  سپس از او خواسته شد بعد از ساختن هر عالمت نام آن را روي يك تكه كاغذ -3

بنويسد و عالمت ساخته شده را روي تكه كاغذي كه در ارتباط با آن عالمت نوشته شده است، قرار دهد. اين 

  تواند به صورت يك بازي خالق نيز انجام گيرد.يمفعاليت 

شان داده شد كه كتاب، مجله، الفبا و ...) شناسايي كند. همچنين نمختلف (ي هامتنهر يك از عالئم را در  -4

  هر شكل بسكه به سبك چاپ و طرح حرف فرق دارد.چگونه 

  ي مختلف پيدا كند و دورش خط بكشد.هامتناز كودك خواسته شد عالئم را در  -5
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ي معمول از عالئم مرور شد، سپس از او خواسته شد كاربرد عاليم را به صورت شفاهي و يا كتبي هااستفاده -6 

  بيان كند.

جلسه 

  هميازد

خواسته شد كه او از انتخاب شد. سپس  آموزدانش عالقهتعداي واژه از كتاب درسي و كتاب داستان مورد

اگر كودك شروع به  ند.بعد از درمانگر تكرار ك كلمه را ها تشخيص دهد وواژهاز يك هر حروف را در 

يست. فقط اسم حروف را يكينيازي به كشيدن صداي كلمه ن«شد كه يمداده  به او تذكر فوراًصداكشي كرد 

. سپس بعد از اينكه من اندشدهالفبا به ترتيبي كه نوشته يكي بگو. آنچه كه ما از شما انتظار داريم نام بردن حروف

 هدفبلكه  ،شناسي نيستصداشناسي يا واج فرآيند. اين تمرين يك «نام حرف را گفتم، شما آن را تكرار كن

  است. كلمه شناسايي و تشخيص حروف و صرفاً

جلسه 

  دوازدهم

برانداز كند. اگر يكي ي جلسه قبل را يكيهاآموز خواسته شد كل واژهدانشضمن مرور تمرينات جلسه قبل، از 

با كمك  بعد، آن را هجي كندبه او اين فرصت داده شد كه ابتدا  ها را صحيح نخواند،ار دوم نيز واژهببراي 

  ند. واژه را تكرار كبراي يادگيري بهتر دوباره و د ه را روان بخواندهنده آن واژآموزش

جلسه 

  سيزدهم

چپ و شناسايي كلمه است، هنوز درك -هدف از برانداز كردن و هجي كردن، ادامه پرورش حركت راست

را جهت آشكار  يتكه كاغذبراي خواندن  آموز خواسته شد كهاز دانشمطلب هدف نيست. در اين جلسه 

اجازه بده كه چشمان شما سراسر كلمه را » گوييم كهيم. به او خطوط متن حركت دهد ها وتك واژهكردن تك

برانداز كند. اگر كلمه درست از دهان شما خارج نشد، دوباره آن را برانداز كن. اگر براي بار دوم نيز كلمه 

يست و شما صحيح از دهان شما خارج نگرديد، آن را هجي كن. سپس من به شما خواهم گفت كه آن كلمه چ

. با مشاهده اولين نشانه از سردرگمي، با دست مطلب را پوشانده و از او خواسته شد «آن را تكرار كن

براي خواندن  آموزاندانشهدف كاربردي اين جلسه باالبردن تمركز و دقت  يابي خود را وارسي كند.يتموقع

  متن است.

جلسه 

  چهاردهم

، استفاده از تكه كاغذ راست چشم و تشخيص كلمه پيشرفت كردي حركت هامهارتبه تدريج كه كودك در 

ر، هر بار به ظفقط يك كاغذ براي آشكار ساختن خط كامل موردنبراي خواندن متن به چپ حدف گرديد و 

  آموز حركت داده شد.حه توسط دانشطرف پايين صف

جلسه 

  پانزدهم

گذاري، فهم تمام و كمال تصوير در نقطه شد. هدف ازيهدف خواندن، درك و فهم متني بود كه خوانده م

در  هاتفاهمشود منشأ اكثر سوء يمشود است؛ زيرا خواندن بدون فهم تمام و كمال آنچه خوانده يمآنچه خوانده 

خواهيم به آنچه كه شما در حال خواندن يمما اكنون »شد . به كودك گفته مياستهر موضوع و در هر سطح 

بدون اين كه به  بعد از متن را بخواند، ياآموز خواسته شد كه جملهاز دانش . سپس«يمآن هستي، معني اضافه كن

براي او معني آن واژه  دانستيمتن نگاه كند؛ معني چند واژه از او پرسيده شد، اگر معني واژه را نم يهاواژه

رديم. در همين حين به كيرا از فرهنگ واژگان پيدا مبه كمك خودش معناي آن واژه يا  شديتوضيح داده م

گذاري جايي كه كودك بايد توقف كند و يك تصوير ذهني تشكيل دهد نيز اشاره خواهيم ي نقطههاعالمت
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  كرد.

جلسه 

  شانزدهم

بر روي  تحصيلييجانخواندن و هعملكرد آزمونپسضمن مرور جلسات قبل و رفع معايب چشم پوشي شده، 

  .آموزان اجرا گرديددانش گروه

گروه كنترل،  1گروه آزمايشي و  2گروه ( 3ها به شيوه تصادفي در آزمودنيرا: روش اج

ها از روش تحليل كوواريانس و نفر) جايگزين شدند. سپس به منظور تحليل داده 7تعداد هر گروه 

  . هاي تعقيبي استفاده شدآزمون

  نتايج

وهش، از روش تحليل به منظور بررسي اثربخشي روش فنوگرافيكس و ديويس بر متغيرهاي پژ

هاي اصلي تحليل هاي اصلي، الزم بود مفروضهقبل از انجام تحليلكوواريانس استفاده شد، 

ها در اغلب موارد برقرار كوواريانس وارسي شود. نتايج نشان داد كه مفروضه يكساني واريانس

يكساني رگرسيون  ةنيست، مفروضه طبيعي بودن توزيع نيز در برخي موارد برقرار نيست، اما مفروض

ي هامفروضهشود اين است كه با در نظر گرفتن نقض برخي از سؤالي كه مطرح ميبرقرار است. 

ها معتبر هستند. به عقيده هاي كوواريانس تا چه اندازه جهت بررسي فرضيهفوق، نتايج تحليل

عضاي ها در شرايطي كه تعداد ا) نقض مفروضه يكساني واريانس1972و همكاران ( 1گالس

هاي هر سه گروه نمايد، از آنجا كه تعداد آزمودنيها برابر هستند، نتايج متفاوتي ايجاد نميگروه

ي معنادارچنداني بر سطح  تأثيرنقض مفروضه يكساني واريانس  ،روديكسان بودند، انتظار مي

رت پنج ليك در شرايطي كه نوع مقياس، نداشته باشد. در رابطه با نقض مفروضه طبيعي بودن

تواند مقدار باشد، نقض مفروضه طبيعي بودن توزيع مي 01/0ي اسمي معنادارسطحي باشند و سطح 

). با توجه به 1972افزايش دهد (گالس و همكاران،  02/0ي را حداكثر تا معنادارواقعي سطح 

ه سطح واقعي توان پذيرفت كمي بنابراين، ؛بود 0001/0ي به دست آمده برابر با معناداراينكه سطح 

هاي آموزش روش تأثيربه منظور بررسي ي نيز در فاصله اطمينان قابل قبول قرار دارد. لذا معنادار

                                                                                                                                                    

1. Glass 
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آموزان نارساخوان، از تحليل كوواريانس فنوگرافيكس و ديويس بر عملكرد خواندن دانش

  دهد.نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي 3راهه استفاده شد. جدوليك

ديويس بر  هاي آموزش فنوگرافيكس وروش تأثيرراهه براي بررسي كوواريانس يك حليل. ت3جدول 

آموزانعملكرد خواندن دانش  

 SS  DF  MS  F P  η²  منبع واريانس

 0/002 0/85 0/03 1/58 1 1/58  آزمونپيش

 0/77 0/0001 28/86 1309/48 2 2618/97  گروهيبين

    45/37 17 771/37  گروهيدرون

     20 3465/50  كل

ها از نظر عملكرد خواندن تفاوت وجود دارد مطابق با نتايج موجود در جدول فوق، بين گروه

درصد از واريانس  77است. متغير مستقل پژوهش،  معنادار 0001/0كه اين تفاوت در سطح 

وت كند. در ادامه به منظور بررسي اين مطلب كه تفاآموزان را تبيين ميعملكرد خواندن دانش

  دي استفاده شد. اسها است، از آزمون تعقيبي المشاهده شده دقيقاً بين كدام گروه

هاي هاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس بر مؤلفهدر ادامه به منظور مقايسه اثربخشي روش

 4آموزان نارساخوان، از تحليل كوواريانس چندمتغيره استفاده شد. جدول عملكرد خواندن دانش

  .دهداز اين تحليل را نشان مي نتايج حاصل

هاي يس بر مؤلفههاي فنوگرافيكس و ديوروش كوواريانس چندمتغيره مقايسه اثربخشي . تحليل4جدول

 عملكرد خواندن 

 SS DF MS F P η² ابعاد منبع واريانس

آزمونپيش  

 0/06 0/32 1/07 43/52 1 43/52 تركيب

 0/005 0/78 0/08 6/45 1 6/45 تجزيه

كدها دانش  3/34 1 3/34 0/06 0/80 0/004 

 0/03 0/50 0/47 52/68 1 52/68 پردازش شنيداري

گروهيبين  0/88 0/0001 60/59 2464/62 2 4929/24 تركيب 
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 0/27 0/07 3/10 238/95 2 477/90 تجزيه

 0/70 0/0001 19/91 1054/74 2 2109/48 دانش كدها

 0/71 0/0001 21/27 2365/36 2 4730/72 پردازش شنيداري

گروهيدرون  

    40/68 17 691/52 تركيب

    77/11 17 1310/92 تجزيه

    52/98 17 900/66 دانش كدها

    111/19 17 1890/18 پردازش شنيداري

 كل

     20 5631/05 تركيب

     20 1819/62 تجزيه

     20 3082/67 دانش كدها

     20 6923/81 پردازش شنيداري

 

هاي تركيب، دانش ها از نظر مؤلفهشود، بين گروهگونه كه در جدول فوق مالحظه ميهمان

 معنادار 0001/0ي وجود دارد كه اين تفاوت در سطح معناداركدها و پردازش شنيداري تفاوت 

 88ي وجود ندارد. متغير مستقل پژوهش معنادارها از نظر مؤلفه تجزيه تفاوت است. اما بين گروه

درصد از واريانس  71كدها و درصد از واريانس مؤلفه دانش 70درصد از واريانس مؤلفه تركيب، 

تر اين مطلب كه دقيقاً بين كند. در ادامه به منظور بررسي دقيقشنوايي را تبيين ميمؤلفه پردازش

وجود  هاي تركيب، دانش كدها و پردازش شنيداري تفاوتها از نظر ميانگين مؤلفهكدام گروه

تركيب، پردازش  مؤلفة، در نتايج اين تحليل نشان داددي استفاده شد. اسدارد، از آزمون تعقيبي ال

شنيداري و دانش كدها، گروه آموزشي فنوگرافيكس و ديويس ميانگين باالتري نسبت به گروه 

است.  دارمعنا 0001/0هاي ذكر شده با گروه كنترل در سطح اند و تفاوت بين گروهكنترل داشته

ي در معنادارهمچنين تنها در بعد پردازش شنيداري، بين گروه فنوگرافيكس و ديويس تفاوت 

وجود داشت و گروه ديويس در پردازش شنيداري ميانگين باالتري نسبت به گروه  05/0سطح 

  بودند.  كردهفنوگرافيكس كسب 
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تحصيلي بر هيجان هاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويسبه منظور مقايسه اثربخشي روش

دي اسآموزان نارساخوان، از تحليل كوواريانس چندمتغيره به همراه آزمون تعقيبي الدانش

هاي اصلي تحليل كوواريانس وارسي شد. هاي اصلي، مفروضهقبل از انجام تحليلاستفاده شد. 

  دهد.نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي 5جدول 

يكس و ديويس بر به روش فنوگراف آموزشدمتغيره براي بررسي اثربخشي كوواريانس چن . تحليل5جدول 

آموزان نارساخوانهيجانات تحصيلي دانش  

 SS DF MS F P η² ابعاد منبع واريانس

آزمون لذتپيش  

 0/01 0/66 0/20 1/28 1 1/28 لذت

 0/000 1/00 0/0001 0/0001 1 0/0001 خستگي

 0/04 0/45 0/59 1/31 1 1/31  اضطراب

آزمون خستگيپيش  

 0/09 0/25 1/41 9/15 1 9/15 لذت

 0/27 0/03 5/56 34/68 1 34/68 خستگي

 0/04 0/45 0/60 1/32 1 1/32  اضطراب

آزمون اضطرابپيش  

 0/28 0/03 5/85 37/94 1 37/94 لذت

 0/04 0/44 0/63 3/94 1 3/94 خستگي

 0/09 0/25 1/42 3/14 1 3/14  اضطراب

هيگروبين  

 0/44 0/01 5/98 38/78 2 77/56 لذت

 0/42 0/02 5/50 34/28 2 68/56 خستگي

 0/70 0/0001 17/42 38/60 2 77/20  اضطراب

گروهيدرون  

    6/49 15 97/33 لذت

    6/23 15 93/50 خستگي

    2/22 15 33/24  اضطراب

 كل

     20 372/95 لذت

     20 322/00 خستگي

     20 121/24  اضطراب
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هاي كنترل، گروه آموزشي فنوگرافيكس و مطابق با نتايج موجود در جدول فوق، بين گروه

ي وجود دارد. متغير معنادارتحصيلي لذت، خستگي و اضطراب تفاوت ديويس از نظر هيجانات

درصد از  70درصد از واريانس هيجان خستگي و  42درصد از واريانس هيجان لذت،  44مستقل 

نتايج حاكي از آن بود كه گروه فنوگرافيكس  ،بنابراينكند. يانس هيجان اضطراب را تبيين ميوار

 كردهتحصيلي خستگي و اضطراب ميانگين كمتري نسبت به گروه كنترل كسب هايدر هيجان

، نتايج حاكي از عالوهبهي با گروه كنترل ندارد. معنادارتحصيلي لذت تفاوت است. اما در هيجان

تحصيلي لذت ميانگين باالتري نسبت به گروه كنترل كسب ود كه گروه ديويس در هيجانآن ب

تري كرده است. همچنين گروه آموزشي ديويس در هيجانات خستگي و اضطراب ميانگين پايين

تر اين مطلب كه دقيقاً بين نسبت به گروه كنترل كسب كرده است. در ادامه به منظور بررسي دقيق

دي استفاده شد.  استحصيلي تفاوت وجود دارد، از آزمون تعقيبي الاز نظر هيجاناتها كدام گروه

تحصيلي لذت تنها بين گروه آموزشي ديويس و گروه نتايج اين تحليل نشان داد كه در هيجان

ي وجود دارد و ميانگين گروه آموزشي ديويس از ميانگين گروه كنترل معناداركنترل تفاوت 

تحصيلي خستگي هر دو گروه آموزشي فنوگرافيكس و ديويس در مقايسه با هيجانباالتر است. در 

است. با اين حال بين  معنادارها تري برخوردارند و تفاوت بين ميانگينگروه كنترل از ميانگين پايين

تحصيلي اضطراب ي وجود ندارد. در هيجانمعنادارگروه آموزشي فنوگرافيكس و ديويس تفاوت 

تري كسب اي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس در مقايسه با گروه كنترل ميانگين پايينهنيز گروه

است. اما بين گروه فنوگرافيكس و  معنادارها و گروه كنترل اند و تفاوت بين اين گروهكرده

هاي گروه ةمقايس  ،بنابراينتحصيلي اضطراب وجود ندارد. ي از نظر هيجانمعنادارديويس تفاوت 

تحصيلي  فنوگرافيكس و ديويس حاكي از آن بود كه بين اين دو گروه از نظر هيجاناتآموزشي 

 گذاري اين دو شيوه آموزشي بر هيجاناتتأثيري وجود ندارد. به عبارت ديگر ميزان معنادارتفاوت 

  آموزان نارساخوان به يك اندازه بوده است.تحصيلي دانش
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  گيريبحث و نتيجه

هاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس بر عملكرد اثربخشي روش ةحاضر مقايس هدف پژوهش

هاي به دست آمده، آموزان نارساخوان است. با توجه به يافتهتحصيلي دانشخواندن و هيجان

طور آموزان نارساخوان شد. اين نتايج بهفنوگرافيكس موجب بهبود نمره كل خواندن دانش ةمداخل

هاي ) دارد. عالوه بر اين پژوهش1996گينز و همكاران (مك خاص همخواني بااليي با پژوهش

واژي (مانند فنوگرافيكس) را در درمان كودكان هاي آموزش آگاهيفراواني اثربخشي شيوه

خواندن دليل ضعف در خواندن را ناتواني  ةنارساخوان نشان داده و  بسياري از محققان در زمين

) در يك پژوهش 2020و همكاران ( دانند. بيكيسمي واژيآگاهيافراد در سطح 

گذاري هاي عصبي فيزيولوژي وظايف نامفرآينداي بين الكتروفيزيولوژيك از طريق برقراري رابطه

گذاري آهسته در اختالل خواندن ممكن و اختالل خواندن به اين نتيجه رسيدند كه سرعت نام

هاي باشد و استفاده از روشاست ناشي از كند شدن دسترسي و پردازش طوالني مدت فرم (لغت) 

را بهبود بخشد (مثل فنوگرافيكس)، براي كمك به كودكان نارساخوان  واژيآگاهيكمكي كه 

)، دياس و 2007( 2)، اسليسي و همكاران2008( 1تواند بسيار مؤثر باشد. رايت و همكارانمي

ي كه آموزانشدانهاي خود نشان دادند كه پژوهش )؛ در1998( 4كن)، دون2002( 3همكاران

ي ديگر هاروشو بيشتري نسبت به  مداخله فنوگرافيكس را دريافت كرده بودند پيشرفت بهتر

جبراني نسبت به سايرين نيازي به آموزش ي بعدهاسالتدريس از خود نشان دادند، همچنين در 

گونه اين آموزان نارساخوان رااثربخشي اين روش آموزشي بر عملكرد خواندن دانش ،نداشتند. لذا

مقطع ابتدايي، ضعف  آموزاندانشتوان تبين كرد كه يكي از مهمترين علل نارساخواني در مي

ي آموزشي هاروشكه اكثر واجي است. درحاليخواندن و آگاهي ةيپاي هامهارتآنان در 

                                                                                                                                                    
1 . Wright et al  
2 . Slici et al  
3 . Dias et al 
4. Don ken  
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گيرند، روش فنوگرافيكس به اين ضعف توجه كرده و يمرا ناديده  مسائلترميمي اين 

 بنابراين،آموزد. يمرا كه كليد موفقيت در خواندن است به كودكان نارساخوان  واژيآگاهي

ي پايه خواندن هامهارتعنوان يك روش آموزشي كارآمد سبب تقويت روش فنوگرافيكس به

و رمزگشايي در دانش واژيآگاهي(تركيب، تجزيه، جايگاه صدا در كلمه و شناخت الفبا)، 

  شود.يمآموزان نارساخوان 

آموزان كل دانش ةدهد كه، روش آموزش ديويس باعث بهبود نمرهاي پژوهش نشان مييافته 

)؛ فيفر، 2012( 2)؛ مرچنت و پالسون2020( 1هاي كارا و پالتنارساخوان شد. اين نتايج با پژوهش

 5)؛ دسي و رايان2003( 4)؛ هاالهان و كافمن2001( 3جوديت، الول، ، كلوگ، هرن و مكاوگين

 9)؛ رن انگلبرچت2007-2008( 8)؛ وستود2009( 7)؛ بول2008( 6يون و همكاران )؛2002(

 11)؛ ون استادن، تولمي و بادن هورست2009( 10)؛ مارشال، اسميت و بورگر اسميت2005(

) كه برتري و مؤثر بودن روش آموزشي ديويس 2000( 13)؛  جوب و جردن 2010( 12)؛ واه2009(

همخواني  ،نارساخوان نشان دادند آموزاندانشي شخصيتي هاهجنبرا بر عملكرد خواندن و ساير 

) با هدف بررسي ميزان خوانايي و محتواي متون 2020اي كه كارا و پالت (دارد. در مطالعه

درمورد اختالل يادگيري به ويژه خواندن انجام دادند، دريافتند كه ميزان شيوع اختالل خواندن 

، اختالالت اضطرابي و مشكالت فعاليبيشاختالالتي مانند دركودكان دبستاني بسيار باالست و 

                                                                                                                                                    
1 . Kara & plot  
2 . Merchant & Paulson  
3 . Pfeiffer، Judith ، Lowell، Klug Hern & Mcaugin  
4 . Hallahan & Kaffman 
5 .Desi & Ryan    
6 . Eun et al  
7 . Bull  
8 . Vestoud  
9 . Engelberts Wife  
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هاي ترميمي (مانند روش ديويس) به ميزان قابل رفتاري را به همراه دارد، اما استفاده از روش

هاي اخوان تفتي و فيضي پور يبررستواند اين اختالل را بهبود بخشد. عالوه بر اين، توجهي مي

)؛ خسروجاويد و 1391)؛حيدري، اميري، مولودي (1389شايري (تفتي و ع اخوان )؛ شايان،1384(

)؛ در ايران نشان داد كه  كاربرد 1396حسيني، جامي و آغه ( )،1394)؛ ساالري (1393فالحتي (

، ترميم مسألهاين روش آموزشي در افزايش سطح مهارت خواندن، پيشرفت تحصيلي توانايي حل 

مثبت داشته است. در  تأثيرنارساخوان  آموزاندانشت مشكالت يادگيري، عدم توجه، تمركز و دق

توان گفت يم هاواژهو زنجيره  هاواژههاي خواندن ياسمقتبيين بهبود عملكرد خواندن در خرده 

از طريق مسيرهاي آوايي (واجي) و خواندن  هاواژهكه كودكان نارساخوان در خواندن 

ي اساسي خواندن كه شامل هاجنبهتأكيد بر  هاي ديويس باينتمرمشكل دارند.  هازنجيرواژه

حركت چشم در سطح واژه، ديدن واژه به صورت كل، شناسايي حروف مجزا به دنبال هم به 

 هاواژهو زنجيره  هاواژههاي خواندن ياسمقدر خرده  آموزاندانشصورت يكپارچه، موجب بهبود 

) كه دريافت روش 2006انگلبرچت ( ). اين نتايج با پژوهش1393شود (خدامهري و همكاران، يم

و  هاواژههمسو است. در خرده مقياس درك  بودهديويس بر بهبود خواندن و هجي كردن مؤثر 

در جهت فهم مطالب و محتواي درس و رشد توانايي  آموزدانشدرك متن، دو هدف كمك به 

. در تبييين در جهت استفاده از راهبردهاي درك مطلب به صورت خودكار وجود داشت هاآن

توان گفت، آموزش راهبردهاي درك متن موجب افزايش آگاهي يم هاواژهخرده مقياس درك 

شود؛ به طوري كه درك مطلب بدون بازشناسي صحيح و سريع يماز عملكرد، در حين خواندن 

و  هاواژهخواندن  فرآيند). لذا با توجه به اينكه 1393مشكل است (خدامهري و همكاران،  هاواژه

نارساخوان عملكرد  آموزاندانشبا استفاده از روش ديويس  بنابراين، ؛يباً شبيه هم استتقر هاناواژه

آوردند. به بيان كلي، روش آموزشي ديويس بر يمها به دست ياسمقبهتري را در اين خرده 

ي آموزشي مرسوم، عوامل مختل كننده ادراك را به عنوان مشكالت اصلي هاروشخالف ساير 

ي يادگيري مانند استفاده از ابزارهايي براي هاروشكند و بر استفاده از يمخواندن مطرح 
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تأكيد دارد.  هاآنكدگذاري و مهارت شناخت كلمات، برانداز كردن كلمات و سپس هجي كردن 

ين و ترجامع ترميمي ديويس،_توان اذعان كرد كه روش آموزشييمها در تبيين يافته ،لذا

آورد تركيبي ابداع حسي است كه براي افراد نارساخوان در قالب روي ن روش چندپركاربردتري

ي يادگيري هاضعفهاي يادگيري را براي ترميم يا جبران ييتواناكوشد يمشده است كه 

  نارساخوان به كار گيرد. آموزاندانش

آموزان دانش روش آموزشي برعملكرد خواندن هاي پژوهش در زمينه مقايسه اثربخشي دويافته

نارساخوان، حاكي از آن بود كه بين دو گروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس و ديويس از 

كدها تفاوت معناداري وجود ندارد و تركيب، تجزيه و دانش ةمؤلفنظر عملكرد كلي خواندن و سه 

سبت به پردازش شنيداري، گروه آموزش ديده به روش ديويس ميانگين باالتري ن مؤلفةتنها در 

آموزش ديده به  آموزاندانش ،لذا ؛اندكردهگروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس كسب 

توان اين يمشنوايي پيشرفت بيشتري نسبت به سايرين كسب كردند. روش ديويس در پردازش

مهم در خواندن، كاربرد همزمان حافطه ديداري و شنيداري  مسائلگونه استنباط كرد كه يكي از 

مشتركي دارند. از آن  هاي شناختييهپااز نظر شنيداري و ناميدن سريع،  هاواژهه عبارتي ب ؛است

ديويس در خالل تمرينات اوليه خود به تقويت تمركز، توجه و حواس  جايي كه روش

 ويژه حس شنوايي) و كاربرد همزمان حافطه ديداري و شنيدارينارساخوان (به آموزاندانش

  شود. يمپس از آموزش  آموزاندانشهبود پردازش شنيداري پردازد، منجر به بيم

 هاي آموزشي فنوگرافيكس و ديويس بر هيجاننتايج به دست آمده در زمينه اثربخشي روش

آموزاني كه به روش فنوگرافيكس آموزش آموزان نارساخوان نشان داد كه دانشتحصيلي دانش

تري نسبت به گروه كنترل يينپااب ميانگين تحصيلي خستگي و اضطر يجانهديده بودند، در دو 

اين بدان  .تحصيلي لذت، فاوت معناداري با گروه كنترل نداشتند ، اما در هيجاناندكردهكسب 

 معناست كه مداخله فنوگرافيكس به عنوان يك روش آموزشي نوين، منجر به كاهش هيجانات

قابل  تأثيرشود، اما يمنارساخوان  آموزاندانشتحصيلي منفي (از جمله خستگي و اضطراب) در 
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 آموزاندانشدر  )تحصيلي مثبت (لذت و يا اميدواري و... يجاناتهتوجهي بر تغيير يا افزايش 

تحصيلي  يجانهروش آموزشي فنوگرافيكس بر  تأثيرتاكنون پژوهشي در باب  .نارساخوان ندارد

هاي به دست آمده در اين زمينه و يافتههاي مشابه نارساخوان انجام نشده، اما پژوهش آموزاندانش

دهد كه روش آموزشي فنوگرافيكس با طبيعت يادگيري كودكان منطبق است و از طريق نشان مي

دهد و به يم ارائه آموزاندانشفعاليت و بازي درك صريح و روشني از حروف و كلمات را به 

). زيرا در اين 1998گينز، ، مكگينزسازد (مكيمنوعي كودكان را در آموزش و يادگيري دخيل 

 آموزاندانش ،گيرد. لذايمبازي با پازل حروف و كلمات صورت  ةروش، خواندن به وسيل

نارساخوان در حين آموزش و در تعامل با مربي به دور از هر گونه استرس و نگراني از بابت نمره 

هيجانات  ،كنند. لذايمفت گونه خواندن را از سطحي ساده آغاز و به مرور پيشربه روشي بازي

آزمون و قبل از دريافت آموزش در وضعيت آشفتگي و پيش ةكه در مرحل آموزاندانشمنفي اين 

  يابد. نابساماني قرار داشت، بهبود مي

 يجانهگروه آزمايشي دوم كه آموزش به روش ديويس را دريافت كرده بودند در دو 

تحصيلي لذت  ي نسبت به گروه كنترل و در هيجانتريينپاتحصيلي خستگي و اضطراب ميانگين 

ديويس  ة. اين بدان معناست كه مداخلاندكردهميانگين باالتري نسبت به گروه كنترل كسب 

تحصيلي مثبت (لذت) و كاهش هيجانات تحصيلي منفي  به افزايش هيجانات تواند منجريم

ي مرچنت و هاپژوهش ايج بازان نارساخوان شود. اين نتآمو(خستگي و اضطراب) در دانش

تحصيلي  روش آموزشي ديويس را بر هيجانات تأثير)؛ كه 2002( 2)، دسي و ريون2012( 1پالسون

دهد، همخواني تغيير عزت نفس افراد مبتال به اختالالت يادگيري را نشان مي ) و(مثبت و منفي

موزش به روش ديويس، ي تحت آهاگروهي ديگري نشان داد كه هاپژوهشدارد. همچنين نتايج 

تحصيلي (كاهش  عالوه بر بهبود عملكرد خواندن و عزت نفس، بهبود قابل توجهي در هيجانات

تحصيلي مثبت به ويژه لذت) پيدا  تحصيلي منفي به ويژه اضطراب و افزايش هيجانات يجاناته
                                                                                                                                                    
1 . Merchenter & Paulson 
2 .Deci & Ryan 
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رساخوان را اينآموزان ناتحصيلي دانش اثربخشي اين روش آموزشي بر هيجان بنابراين،كردند. 

يابي بر يابي و تسلطيتموقع ةمشاورتوان تبيين كرد كه، روش آموزشي ديويس مبتني بر گونه مي

نظم و آشفته كه باعث ايجاد يبو كنترل عالئم   نماد است. اين روش در شناسايي، مديريت

كند يممك شود، به فرد نارساخوان كيمي ادراكي و بروز اشتباهات مكرر در خواندن گشتگگم

). از آن جايي كه اين روش بر شناخت و خواندن كلمات به صورت كلي، 1384(ديويس و الدون، 

ي و اغتشاش ادراك در بهبود خواندن تأكيد دارد (خدامهري پرتحواسحفظ توجه، جلوگيري از 

روش  ،كند. لذايم)، به نوعي در فرد نارساخوان احساس تسلط و توانايي ايجاد 1393و همكاران، 

خالقيت فراگير، عالوه بر بهبود خواندن منجر به بهبود  ةآموزشي ديويس به دليل به كارگيري قو

زيرا اين روش در خالل تمرينات خاص  ؛شوديمنارساخوان  آموزراندانشتحصيلي در  يجانه

شكلنارساخوان احساس تسلط و توانايي ايجاد كرده و اين منجر به  آموزاندانشخود به نوعي در 

لذت خواندن در آنان شده؛ عالوه بر آن در خالل جلسات خود در شناسايي،  ةگيري تجرب

  كند. آموزان نارساخوان كمك ميمنفي به دانش مديريت و كنترل هيجانات

آموزان تحصيلي دانش اثربخشي دو روش آموزشي فنوگرافيكس و ديويس بر هيجان ةمقايس

ن دو گروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس و ديويس از نارساخوان، حاكي از آن بود كه بي

گذاري اين دو روش آموزشي تأثيرنظر هيجانات تحصيلي، تفاوت معناداري وجود ندارد و ميزان 

نارساخوان به يك اندازه است. به عبارتي هر دو مداخله درماني  آموزاندانشبر هيجانات تحصيلي 

گذارد. روش فنوگرافيكس از طريق مي تأثيرن نارساخوان آموزاتحصيلي دانش به نحوي بر هيجان

منفي (خستگي و اضطراب) تحصيليگونه منجر به كاهش هيجاناتآموزش خواندن به روشي بازي

شود. روش ديويس نيز در خالل آموزش خود، شناسايي، مديريت آموزان نارساخوان ميدر دانش

ساخوان آموزش داده و با ايجاد شرايط الزم براي آموزان نارو كنترل هيجانات منفي را به دانش

  كند. ها تقويت ميموفقيت در خواندن لذت خواندن را در آن

 حائزدر پايان شايان ذكر است كه پژوهش حاضر به عنوان يك تحقيق آزمايشي در نوع خود 
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ي اهروشاهميت است و به عنوان نقطه عطفي براي تحقيقات آتي در زمينه مقايسه اثربخشي 

 آموزاندانشآموزشي خواندن در باالبردن كارآمدي خواندن وتنظيم هيجانات تحصيلي 

ي فنوگرافيكس و ديويس به عنوان امداخلهرود كه راهبردهاي يمانتظار  ،نارساخوان است. لذا

ان تربيتي در مراكز شناسرواني آموزشي مؤثر از سوي معلمان در كالس درس و هاروش

ورد ) مهانارساخوانبا نيازهاي ويژه (به ويژه  آموزاندانشبراي آموزش به اختالالت يادگيري 

هاي آموزشي اين روش شود در تحقيقات بعدي، تلفيقيمپيشنهاد  گيرد.استفاده قرار 

نارساخوان نيز مورد بررسي  آموزاندانش(فنوگرافيكس، ديويس، فرنالد) بر كارآمدي خواندن 

، عدم نارساخوان در سطح شهر هاييمحدوديت تعداد آزمودن  قرار گيرد. شايان ذكر است كه

و  از مشكالت تعميم نتايج به دست آمده به ساير مقاطع و نبود امكان پيگيري در پايان آموزش

  بود.اساسي اين پژوهش  هايمحدوديت
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Comparison of the effectiveness of phenographic and Davis 
Education methods on reading performance and Academic 

emotion of elementary students with reading disorder  

F. Heydari1, F.S. Hoseini2 & Y. Dehghani3 

Abstract 
The aim of this study was to compare the effectiveness of Phonographic and Davis 
teaching methods on reading performance and academic emotion of students with 
dyslexia. The research design was experimental with a pre-test and a post-test. 
Therefore, in order to conduct this research, random sampling method was used. 
Twenty-eight 8-year-old dyslexic students in the second grade of elementary 
school were assigned into two experimental groups and a control group, including 
9 girls and 12 boys. After performing the pre-test in all three groups, the first 
experimental group underwent phenographics training for 12 forty-five minute 
sessions, the second experimental group underwent Davis training for 16 thirty-
minute sessions, and the control group did not receive any special training. The 
findings showed that the phonographic and Davis teaching methods had an effect 
on the components of composition, knowledge of codes and auditory processing, 
but had no effect on the analysis dimension. Comparing the effectiveness of the 
two methods, it was found that the Davis method is more effective on the auditory 
processing component than the phonographic method. However, in other 
components of reading performance, there was no difference between 
Phonographic and Davis methods. In addition, the findings confirmed the 
effectiveness of phonographic and Davis teaching methods in reducing fatigue and 
anxiety in dyslexic students. Davis method increased academic excitement, but the 
phonograph method did not have a significant effect on academic excitement. The 
results of the study were discussed in line with the similarities and differences 
between the two methods of phenography and Davis on reading performance and 
academic excitement of dyslexic students. So, it can be acknowledged that both 
educational methods can be used to help dyslexic students in elementary school. 

Keywords: phenographic method, davis method, reading Function, academic 
emotion, reading disorder. 
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