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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

he most common and important 

learning disability among children is 

dyslexia. According to the fifth 

edition of the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental 

Disorders, the disorder of reading's 

definition is a state in which reading 

progress in terms of age, education, 

and intelligence of the child is lower 

than the expected level (Yahyazadeh 

& Hossein Khanzadehs). Children 

with learning disabilities  

 

 

suffer from impairment in executive functions (Narimani, 

Mohajeri Aval, & Ensafi, 2017). Executive functions is a 

concept which is widely studied in cognitive psychology 

and cognitive neuroscience and is a set of top-down 

cognitive control processes that adjust behaviors, 

thoughts, and emotions (Stromback, Skagerlund, Vastfjall 

& Tinghog, 2020). Bull & Scerif (2001), Van der sluis, De 

jong & Van der leij (2003), and Espy, Diarmid, Cwik, 

Stalets, Hamby, and Senn (2004) mentioned that 

children's ability to perform executive functions in pre-

school can well predict their ability to read and do math in 

later years. (ghalamzan, Moradi & Abedi, 2014).  
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this research was to investigate the effect of teaching pheno-graphix method on 

the level of executive function and reading performance of students with reading difficulties. 
 

Methods: The study was a quasi-experimental pretest-posttest with control group. The statistical 

population includes all students (boys and girls) with reading difficulties, fourth and fifth grades of 

elementary school in Aligudarz, who are studying in the academic year 2019-2020, of which 30 students 

(15 in the experimental group and 15 in the control group was selected as the sample size and randomly. 

Research tools included: executive functions questionnaire of Koolij et al. (2002) and the reading and 

dyslexia test (Nema) Kormi Nouri & Moradi (2005). Data using descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of covariance) were analyzed. 
 

Results: Research results show that teaching pheno-graphix techniques increased reading 

performance and improving the executive function in students with reading difficulties (p<0/001). 
 

Conclusion:   Therefore, it can be said that reading is one of the main skills identifying lower elementary 

students with reading difficulties is essential to solving their problem. 
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One of the problems which is related to weakness in 

executive functions is the weak performance of a 

person in reading skills, in other words, the person's 

reading function is impaired (Dehghan, Faramarzi, 

Nadi & Arefi, 2017). Language naturally forms one of 

the most fundamental components of each person's 

view of the world (Smith, 2004), and reading as one of 

the four main language learning skills plays a very 

influential role in everyone's life (Hosseinchari & 

Mehrpour, 2015); as children speak, listen, write, and 

read in a variety of contexts, they learn to use each of 

these aspects of language more skillfully. Besides, the 

importance of this issue is that children have access to 

a wide range of topics through language (Campbell, 

2002). 

Given the above, it is very significant to pay attention 

to students' reading problems and try to solve them. 

One of the methods that can be used to treat children 

with reading difficulties is the phono-graphix method, 

which is designed by McGueens, McGueens and 

McGueens (1996). The phono-graphix is a 

phonological-linguistic approach to teaching reading 

based on extensive clinical experience and in-depth 

research in reading, cognitive psychology, learning 

theory, child development, motivation theory, and 

linguistics. This method is based on vocabulary 

awareness (i.e. words which are made up of smaller 

units called sound), which is a key component of the 

decoding skill (that is, reading by converting sound 

into sound image) (McGueens & McGueens, 1999). 

 

2. Materials and Methods 

According to the purpose of this study, the present 

study was a quasi-experimental pre-test and post-test 

research with a control group. The population included 

all students (boys and girls) studying in the fourth and 

fifth grades of the elementary schools in the academic 

year 1398-99 in Aligoudarz city and had reading 

difficulties. The necessary permission was obtained 

from the Education Department of Aligudarz and after 

identifying students with reading problems, 30 people 

were randomly selected from the population, and the 

subjects were randomly assigned to an experimental 

group and a control one. Inclusion criteria are 

voluntary satisfaction, normal IQ, fourth and fifth-

grade elementary students and students with reading 

difficulties, as well as exclusion criteria including 

hearing and vision impairments, hyperactivity 

disorder. The questionnaires which were used 

included: neuroscience questionnaire developed by 

Coolidge, Thede, Stewart & Segal (2002) and the 

reading and dyslexia questionnaire designed by 

Korminouri & Moradi (2005). 

 

3. Results 

Covariance analysis was used to analyze the research 

data. Whereas the assumptions of analysis of 

covariance including the normality of data distribution 

and equality of variance were confirmed using 

Kolmogorov-Smirnov and Levin tests, respectively; 

the use of analysis of covariance for analyzing the data 

was unrestricted. By controlling the pre-test scores, 

there was a significant difference between the 

experimental and control groups in the executive 

function scores of the post-test stage (P <0.001 and F 

= 59.39). According to the obtained means, it can be 

concluded that teaching phono-graphix method has 

increased the scores of executive functions by 64% in 

the post-test stage. Also, by controlling the pre-test 

scores, there was a significant difference between the 

experimental and control groups in reading 

performance in the post-test stage (P <0.001 and F = 

173.85). According to the means, it can be 

demonstrated that teaching phono-graphix method has 

increased the scores of reading performance by 68% 

in the post-test stage.
 

Table 1. The results of univariate analysis of covariance to investigate the effect of the intervention on executive function 

and reading performance of subjects in experimental and control groups in the post-test stage. 
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Eta P F Df MS SS Dependent 

variable 

 step 

0/70 001/0 59/39 1 392/60 392/60 Executive 

function 
Pre-test  

0/68 001/0 56/08 1 866/92 866/92 Reading 

performance 
 Post-test 

0/39 001/0 16/69 1 110/36 110/36 Executive 

function 
group  

0/87 001/0 173/85 1 2687/42 2687/42 Reading 

performance 
 Post-test 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to investigate the effect of 

teaching phono-graphix methods on the level of 

executive function and reading performance of 

students with reading difficulties. The results showed 

that teaching phono-graphix methods has improved 

executive functions and increased the reading 

performance of students with reading difficulties. It 

can be said that the findings of various researches have 

revealed that children with learning disabilities face 

defects in executive functions. The most common and 

perhaps the most important disorder among learning 

disorders is reading disorder. A person with a reading 

disorder, despite normal educational experiences, is 

unable to acquire language skills such as writing and 

reading. Various studies have indicated that by 

providing appropriate stimuli and programs, the level 

of executive functions can be improved in students 

with reading difficulties (Afshari & Rezaei, 1398). 

Explaining the effectiveness of phono-graphix 

teaching on reading performance, it can be explained 

that one of the most important reasons for students' 

reading problems and weak reading performance is 

weakness in four basic reading skills including 

composition, parsing, the place of sound in the word, 

and alphabet recognition, and since the phono-graphix 

method is based on vocabulary awareness (i.e. words 

are made up of smaller units called sound), which is a 

key component of the decoding skill (that is, reading 

by converting sound into sound image), we can expect 

that students' reading performance improved after the 

intervention. Most students with reading difficulties 

are weak in the four basic reading skills, especially in 

the place of sound in the word. As mentioned in the 

explanation of the phono-graphix method, this method 

strengthens these four skills and teaches the student 

the analysis and combination of letters with the special 

exercises of the place of sound in the word. 
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 مقاله پژوهشی
 

 مشکالت خواندن یآموزان داراو عملکرد خواندن دانش ییکارکرد اجرا زانیبر م کسیآموزش روش فنوگراف ریتأث
 

1، عزتاله قدمپور2*  و محمد عباسی 3    حمیده اداوی
 

 

 .لرستان، ایراندانشگاه لرستان، شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی تربیتی، روان دانشجوی دکتری .1

شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.، گروه رواناستاد. 2  

دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی تربیتی، استادیار روان.  3  

 

 

مقدمه
شناسی بسیار مرتبط با علم و نظریه روان 1یهای یادگیرناتوانی     

ایجاد مشکل در تواند منجر به است. ناتوانی یادگیری خاص هم می

های خاص تحصیلی شود و هم با سایر اختالالت دستیابی به مهارت

فعالی کمبود توجه همراه باشد رشدی مانند اختالل بیش

 .(2020)گریگورونکو، کامپتون، فاچس، واگنر، ویلکات و فلچر، 

های یادگیری، گروهی از کودکان هستند که کودکان مبتال به ناتوانی

ظاهری طبیعی و هوش بهنجار دارند که بر اساس راهنمای تجدیدنظر 

درصد کودکان، مبتال به این  10تا  2شده تشخیصی و آماری حدود 

برابر  3عموال تعداد پسرها در این مسائل ها هستند و مناتوانی

شوند دخترهاست. این کودکان در سنین قبل از مدرسه شناسایی نمی

های اول و دوم، مشکالت آنان در و با ورود به مدسه به ویژه در سال

شود زمینه خواندن، نوشتن و فهم ریاضی به تدریج مشخص می

های یادگیری ترین ناتوانیترین و مهم. شایع(1397)سلیمی و بارخدا، 

است. بر مبنای ویرایش پنجم کتاب  2در بین کودکان نارساخوانی

های روانی، تعریف اختالل راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

تر عبارت است از: حالتی که در آن پیشرفت خواندن پایین 3خواندن

وش کودک است از حد مورد انتظار برحسب سن، آموزش و ه

نارساخوانی یک ناتوانی  .(1394خانزاده، زاده و حسین)یحیی

های اساسی یادگیری خاص است که بر توانایی خواندن و مهارت

 گذارد.پردازش زبان اثر می
 

 1. learning disabilities 

 2. Compton,Fuchs, Wagner, Willcutt & Fletcher 

 3. Dyslexia 
 

 نویسنده مسئول:* 

 پوراله قدمعزت

 .رانیدانشگاه لرستان، لرستان، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناساستاد، گروه روان نشانی:

 +98( 066) 33120097 تلفن:

 Ghadampour.e@lu.ac.irپست الکترونیکی: 

 

 

 :اطالعات مقاله

 29/05/1399 تاریخ دریافت:

 04/12/1400 :تاریخ پذیرش

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 ها:کلیدواژه

ف نوگرا  ،ییکااارکرد اجرا کس،یف

 عملکرد خواندن، مشکالت خواندن.

 

 چکیده

 

 یآموزان داراو عملکرد خواندن در دانش ییبر کارکرد اجرا کسیآموزش روش فنوگراف ریتأث یدف پژوهش حاضر، بررسه هدف:

 مشکالت خواندن بود.

آموزان دانش  هیشامل کل یآمار یجامعه. بود گواه گروه با آزمونپس-آزمونشیاز نوع پ یشآزمایمهیپژوهش حاضر ن وشر ها:روش

مشغول به  1399-98 یلیبود که در سال تحص گودرزیمشکالت خواندن شهر ال یدارا ییابتدا یچهارم و پنجم دوره یهاهی)دختر و پسر( پا

انتخاب  یتصادف قینفر گروه گواه( به عنوان حجم نمونه و به طر 15و  شینفر گروه آزما 15نفر ) 30تعداد  هاآن انیبودند که از م لیتحص

 ی( و آزمون خواندن و نارساخوان2002و همکاران ) جیکول ییاجرا یکارکردها های. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامهدیگرد

 لی)تحل یو انحراف استاندارد( و آمار استنباط نیانگی)م یفیآمار توص هایبا استفاده از روش هادهدا( بود. 1384) یو مراد ینوری)نما( کرم

 شدند. لی( تحلرهیچندمتغ انسیکووار
 

در  ییاجرا یعملکرد خواندن و بهبود کارکردها شیباعث افزا کسیژوهش نشان داد که آموزش روش فنوگرافنتایج پ ها:یافته

 (.P<001/0مشکالت خواندن شد ) یآموزان دارادانش
 

 دوره ترنییپا یهاهیآموزان پادانش ییاست، شناسا یاصل یهااز مهارت یکیکه خواندن  ییگفت از آنجا توانیم ن،یابرابن گیری:نتیجه

 است. یضرور اریحل مشکل آنها بس یمشکالت خواندن هستند، برا یکه دارا ییابتدا
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار   
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کودکان مبتال به این ناتوانی به حمایت والدین و معلمان در روند 

)روزماری، بیگوئرا، ماریاچمری، آریسپه، یادگیری خود نیاز دارند 

کودکان دچار ناتوانی یادگیری از  .(2020، 1جوسلین و همکاران

اول )نریمانی، مهاجریبرند رنج می 2یاختالل در کارکردهای اجرای

ه به طور کارکردهای اجرایی مفهومی است ک. (1396و انصافی، 

شناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی، مورد گسترده در روان

فرآیندهای کنترل شناختی از  ای ازگیرد و مجموعهمطالعه قرار می

کننده رفتارها، افکار و احساسات هستند باال به پایین است که تنظیم

بول و  .(2020، 3وگ)استرامبک، اسکاجرلند، وستفجال و تینق

اسپی، و  (2003) 5در اسلویس، دیونگ و وندرلیون (،2001) 4سریف

کنند اظهار می (2004) 6دیامید، کویک، استالتس، هامبی و سن

دبستان توانایی کودکان در کارکردهای اجرایی در دوران پیش

های بعد به ها را در خواندن و ریاضیات در سالتواند توانمندی آنمی

کارکردهای . (1393)قلمزن، مرادی و عابدی، بینی کند خوبی پیش

است که  اجرایی مربوط به فرآیندهای کنترل، شناختی چندبعدی

دهی و دستیابی به اهداف است، به شامل توانایی ارزیابی، سازمان

پذیری رفتارهای سازگارانه در هنگام عالوه، ظرفیتی برای انعطاف

، 7)تاتنهام، هری و کیسی مواجهه با یک مشکل و موقعیت سخت است

2011). 

های عالی شامل تواناییای از کارکردهای اجرایی، مجموعه

ریزی راهبردی، خودگردانی، خودآغازگری و بازداری، برنامه

)ویدانت و  انعطاف شناختی، توانایی انتزایی و کنترل تکانه است

فرد و علیزاده گورادل، ؛ به نقل از آقاجانی، طاهری1994ویلیس، 

هستند که به فرد کمک  هایی. کارکردهای اجرایی مهارت(1397

ها یا اهدافی مورد توجه قرار بگیرند، کدام کنند که چه نوع فعالیتمی

ریزی دهی و برنامهرفتارها سازمان یک انتخاب گردند و چگونه

گردند. به عبارت دیگر کارکردهای اجرایی، کارکردهای شناختی و 

های عالی شامل ای از تواناییفراشناختی هستند که مجموعه

ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و خودگردانی، بازداری، برنامه

پورجوان، )دهقانی، کریمی، تقیرساند کنترل تکانه را به انجام می

ترین این کارکردها، . مهم(1391جلودار و پاکیزه، نتاجحسن

ست دهی، بازداری پاسخ و آغازگری تکلیف اریزی، سازمانبرنامه

کند . کارکردهای اجرایی به ما کمک می(2004، 8)داوسن و گوایر

و  ،(2010، 9)الوی و الویتا رفتارهای معطوف به هدف داشته باشیم 

شود، به های محیطی میمانع از رفتار منفعل افراد در مقابل محرک

های محیطی اهداف فراد در مقابله با محرکشود اعبارتی باعث می

خود را دنبال کنند و راه خودشان را بروند و همین مسأله دلیل اهمیت 

ها است این کارکردها برای موفقیت در زندگی روزانه همه انسان

از مشکالت مربوط به ضعف در کارکردهای  .(2013، 10)دیاموند

عملکرد ضعیف فرد در مهارت خواندن است و به عبارتی  اجرایی،

)دهقان، فرامرزی، نادی و شود عملکرد خواندن فرد دچار مشکل می

به خواندن مهارتی است پذیرا و رمزگشا که خواننده  .(1396عارفی، 

کند. بر اساس آن، پیام نویسنده را دریافت و رمزگشایی می وسیله

 (2009، 11)آگوست، شاناهان، اسکامیالگاه هیئت ملی خواندن دید

حیطه  5بلکه شامل  ،خواندن تنها درست تلفظ کردن کلمات نیست

خوانی، واژگان شناسی، تلفظ و هجای کلمات، روانهای واجآگاهی

بخش عمده  . (2016 ،12)گووق و تانمرو درک مطلب نیز است 

 پرورش توانش خواندن درک مطلب یا استخراج معنی از متن است.

های اصلی خواندن، دو مورد است، رمزگشایی و درک مطلب. مؤلفه

شده به زبان رمزگشایی در واقع جنبه مکانیکی تبدیل حروف چاپ

گفتاری یا تغییر رمز از صورت امالیی و چاپی به صورت آوایی و 

درک مطلب به سطح پیشرفته خواندن اشاره دارد که از صوتی است. 

)صادقی، کنند آموزان معانی را از متن استنباط میطریق آن، دانش

ترین اجزای دیدگاه هر فرد طور طبیعی، یکی از بنیادیزبان به (.1396

و خواندن در جایگاه  (2004، 13)اسمیتزند را نسبت به جهان رقم می

آموزی، نقش بسیار پررنگی در یکی از چهار مهارت اصلی زبان

طور همان ؛(1394چاری و مهرپور، )حسینکند زندگی هر فرد ایفا می

گویند، گوش های گوناگون سخن میکه کودکان در بافتی از تجربه

گیرند که هر کدام از این د میخوانند، یانویسند و میکنند، میمی

های زبان را با مهارت بیشتری به کار ببرند؛ اهمیت این مسأله در جنبه

آن است که کودکان به وسیله زبان، به گستره وسیعی از موضوعات 

 .(2002، 14)کمپبل یابنددسترسی می
 
 

1. Rosemarie, Bigueras1, Maria Charm, Arispe & Jocelyn 

2. Executive functions 

3. Stromback, Skagerlund,Vastfjall & Tinghog 

4. Bull & Scerif 

5. Van der sluis, De jong & Van der leij 

6. Espy, Diarmid, Cwik, Stalets, Hamby & Senn 

7. Tottenhams, Hare & Casey 

8. Dowson & Guare 

9. Alloway 

10.  Diamond 

11.  August, Shanahan & Escamilla 

12.  Gough & Tunmer 

13.  Smith 

14. Campbell  
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 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار  

 

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2003.12.002
doi:%2010.1207/s15326942dn2601_6
doi:%2010.1207/s15326942dn2601_6
doi:%2010.1207/s15326942dn2601_6
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


6 

 

 

اهمیت خواندن در زندگی فردی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. 

ی خواندن به دریایی از اطالعات گوناگون تواند به وسیلههر فرد می

کارل، فاریس و دست یابد. بسیاری از پژوهشگران مانند 

های چهارگانه اصلی یعنی معتقدند که از میان مهارت (1998)1لیبرتو

ترین آنها خواندن است. بنابراین، شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن مهم

های آموزش و پرورش در نظر گرفته ترین هدفخواندن باید از مهم

های درسی شود؛ زیرا مهارت در خواندن برای آموختن همه موضوع

  .(1391)دائمی، و غیردرسی ضروری است 

آموزان با توجه به مطالب مطرح شده توجه به مشکالت خواندن دانش

هایی را که و تالش برای رفع آن بسیار ضروری است یکی از روش

توان برای درمان کودکان دارای مشکالت خواندن به کار برد، می

 3گینزگینز و مکگینز، مکمکاست که توسط  2روش فنوگرافیکس

طراحی شده است. فنوگرافیکس )تصویر صدا( یک رویکرد  (1996)

های بالینی زبانی برای آموزش خواندن بر اساس تجربه-آوایی

شناسی های خواندن، روانهای دقیق در زمینهگسترده و پژوهش

شناسی شناختی، نظریه یادگیری، رشد کودک، نظریه انگیزش و زبان

ها از واحدهای واژی )اینکه کلمهاست. این روش بر آگاهی

اند( که جزء اصلی از مهارت کوچکتری به نام صدا ساخته شده

گذاری رمزگشایی )خواندن با تبدیل صدا به تصویر صدا( است، پایه

ی روش فنوگرافیکس یک .(1999گینز، گینز و مک)مکشده است 

 های سریع و مؤثر و تحولی در آموزش صدا به کودکان است.روشاز 

های بیست ساله تهیه شده در روش فنوگرافیکس که بر اساس آزمایش

های ترین مؤلفه در کودکان نارساخوان، ضعف مهارتاست، اصلی

آوایی و رمزگشایی کودکان است. در این روش درمانی چند هدف 

ایش توانایی کودک در ردیابی بصری از افز -1شود: اصلی دنبال می

افزایش توانایی کودک در بخش  -2راست به چپ )در فارسی( 

کردن کلمات نوشته شده و ترکیب صداها در نوشتن و صحبت کردن 

کودک بتواند صداها را به خوبی در مکالمات شفاهی به کار ببرد  -3

کودک بتواند درک کند که کلمات نوشته شده تصویری از  -4

مرحله است که هر مرحله خود دارای  4صداهاست. این روش شامل 

هایی است. مرحله اول که نقش کدهای آوایی پایه است، زیرمرحله

هایی بر روی کارت که تکیه شامل: بخش کردن به وسیله دیدن عکس

بر حرف اول تصاویر مورد نظر دارد. زیرمرحلۀ دو شامل نگاشت یا 

ر هنگام نوشتن حرف الفبا صدای آن برداری است که کودک دنقشه

گوید. زیر مرحله سوم، کاربرد صدا است که در این مرحله را می

شود و کودک باید چندین کلمه واقعی یا غیرواقعی خوانده می

صداهایی را که به او تدریس شده تشخیص دهد و جابجایی حرف 

در کلمات خوانده شده را مشخص کند. زیرمرحلۀ چهارم شامل 

کردن و ترکیب صداها و نوشتن کلمه با بخش کردن و تلفظ بخش 

هایی که دارای صداها و صداهاست. در آخر این  مرحله داستان

شود، اگر حروف تدریس شده است با کمک کودک خوانده می

کودک صداها را اشتباه شناسایی کند یا اشتباه تلفظ کند، سریع 

افزایش صداها و شود. این مراحل به همین ترتیب با تصحیح می

یابد تا تمام حروف به همین ترتیب تدریس شود حروف الفبا ادامه می

)گوسوامی و  شودو در آخر پیشوندها و پسوندها آموزش داده می

های اصلی در مشکالت از آنجایی که یکی از مؤلفه .(1990، 4برایانت

ها است اسی و ترکیب واجشنخواندن، اشکال در آواشناسی، واج

به این منظور روش فنوگرافیکس برای  (1990)گوسوامی و برایانت، 

روش آموزش انتخاب شده است. با توجه به اهمیت دوره ابتدایی، 

آموزان در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضیات وانمند نمودن دانش

هاست و اسی در سایر ظرفیتبسیار حائز اهمیت بوده و زمینه اس

فردی ها عامل افت تحصیلی و مشکالت بیندر این توانمندی شکست

بنابراین، هدف  ؛(1391)دائمی،  های جدی در آنهاستو ناهنجاری

تأثیر آموزش روش فنوگرافیکس بر میزان پژوهش حاضر بررسی 

آموزان دارای مشکالت دانشکارکرد اجرایی و عملکرد خواندن 

  خواندن است.

 

  پژوهش روش

آزمایشی از نوع با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر نیمه

 آزمون با گروه گواه بود. پس-آزمونپیش

جامعه آماری شامل تمام  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

پایه های چهارم و پنجم دوره ابتدایی آموزان )دختر و پسر( دانش

-98که در سال تحصیلی دارای مشکالت خواندن شهر الیگودرز بود 

به این مشغول به تحصیل بودند.  از جامعه آماری مذکور  1399

صورت که ابتدا مجوز الزم از آموزش و پرورش شهرستان 

آموزان دارای الیگودرز اخذ گردید و پس از شناسایی دانش

  نفر انتخاب گردید و 30خواندن، به صورت تصادفی مشکالت

 

1. Careell, Fharis & Liberto 

2. Phono-graphix 

3. Mc Gueens, Mc Gueens & Mc Gueens 
4. Goswami & Brayant

 

 

حمیده اداوی و همکاران. )1401(. تأثیر آموزش روش فنوگرافیکس بر میزان کارکرد اجرایی.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)3(، 1-14.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار  
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های مذکور به طریق و آزمودنی های مذکور به طریقآزمودنی

گروه آزمایش و گواه تخصیص داده شدند.  2تصادفی به 

 های ورود به پژوهش عبارتند از: رضایت داوطلبانه، بهرهمالک

هوشی طبیعی، پایه تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی و 

های آموزان دارای مشکالت خواندن، همچنین مالکدانش

فعالی های شنوایی و بینایی، اختالل بیشخروج شامل آسیب

 ه شد:ها از ابزارهای زیر استفادآوری دادهبرای جمع است.

کارکردهای  برای سنجش:  1پرسشنامه کارکردهای اجرایی

 2کولیج، تد، استوارت و سگالشناختی اجرایی از پرسشنامه عصب

شناختی و استفاده شد. این آزمون چندین اختالل عصب (2002)

دهد. هر سال تشخیص می 17تا  5رفتاری را در کودکان و نوجوانان 

مقیاسی مشخص و مجزاست که سه مورد از این اختالل دارای خرده

پردازد. گویه به ارزیابی کارکردهای اجرایی می 19ها با مقیاسخرده

ریزی، هشت سؤال دوم برنامه-گیریهشت سؤال اول کارکرد تصمیم

سنجد. این آزمون به دهی و سه سؤال آخر بازداری را میسازمان

شود. در این وسیله والدین و به صورت مقیاس لیکرت پاسخ داده می

، به 2،  به گزینه گاهی اوقات نمره 1مقیاس به گزینه هیچ وقت نمره 

گیرد. اعتبار تعلق می 4به گزینه همیشه نمره  و 3گزینه معموال نمره 

ها در تشخیص آزمون کولیج با روش همبستگی خرده آزمون

به  87/0و پایایی آن با روش بازآزمایی  95/0کارکردهای اجرایی 

در پژوهشی که توسط  (.2002)کولیج و همکاران، دست آمده است 

توان آموزان کمنفر از دانش 50بر روی  (1394) زاده و لطفیقربان

بدست آمد. پایایی  73/0ذهنی انجام گرفت، ضریب آلفای کرونباخ 

این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 88/0

این آزمون توسط )نما(:  3آزمون خواندن و نارساخوانی

 به منظور سنجش عملکرد خواندن و (1384نوری و مرادی )میکر

 770) 1614همچنین تشخیص نارساخوانی ساخته شده و بر روی 

آموز دختر( در پنج پایه تحصیلی شهر دانش 844آموز پسر و دانش

تهران، سنندج و تبریز انجام و هنجاریابی شده است. پس از گردآوری 

برای هر پایه در هر شهر نمرات خام و ها و انجام عملیات آماری داده

نمرات هنجار محاسبه شد. ضریب آلفای آزمون خواندن و 

مقیاس به دست آمده است. این آزمون از ده خرده 81/0نارساخوانی 

تشکیل شده است که نمره کل آزمودنی در عملکرد خواندن از 

ه گردد. در این آزمون، آزمودنی بها محاسبه میمقیاسمجموع خرده

ازای هر پاسخ درست نمره یک و در ازای پاسخ غلط نمره صفر 

است.  100گیرد. حداقل نمره در این آزمون صفر  و حداکثر آن می

پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای 

 به دست آمد. 92/0کرونباخ 

 نحوه ارائه مداخله
دقیقه(  45جلسه )هرهفته دو جلسه به مدت  12گروه آزمایش به مدت 

به مدت یک ماه و نیم تحت آموزش روش فنوگرافیکس قرار گرفتند. 

در مدت زمان برگزاری جلسات مداخله، گروه گواه به 

آموزشی از های عادی خود پرداختند. پس از اتمام دوره فعالیت

آزمون گرفته شد. برای آشنا شدن با جلسات هر دو گروه پس

ای از مطالبی که در هر جلسه آموزش داده شد، مداخله، خالصه

 ارائه شده است. 1در جدول 

. خالصه جلسات مداخله آموزش فنوگرافیکس1جدول  
 محتوای جلسات جلسات

جلسات اول، 

 دوم و سوم

موضوع که متن با صدا ارتباط آموز با این آشنایی دانش

دارد. جهت خواندن از راست به چپ است. در این سه جلسه 

کلمه با هدف تمیز دیداری و دقت دیداری تمرین 30

 کلمه(. 10شود )هر جلسه می

جلسه چهارم و 

 پنجم

کلمه از کلمات مرحله قبل انتخاب  16در این دو جلسه 

که در یک صدا شوند. با این توضیح که کلماتی هستند می

کلمه  8با هم تفاوت دارند مثل رود، زود، دود. در هر جلسه 

 تمرین شد.

های کلمات مراحل قبل، از در این جلسه با استفاده از پاکت جلسه ششم

دهنده و یکی برای هر پاکت دو عدد یکی برای آموزش

دهنده وارونه بر های آموزشگردد. پازلآموز تهیه میدانش

شود و دو صدا از میان آنها انتخاب قرار داده میروی میز 

آموز آنها را ببیند، این صداها تلفظ شده و بدون اینکه دانش

آموز بایستی تصویر این صداها را از میان گردد و دانشمی

 کلمات خود پیدا کند و آنها را تلفظ کند و بنویسد.

ی با بعد از تمرین مجدد صداهای جلسه ششم، جمالت جلسه هفتم

شود که در این جمالت کلمات آموز خوانده میدانش

 تمرین شده در جلسات قبل استفاده شده بود.

جلسه هشتم و 

 نهم

لیست کلمات این جلسه شبیه خواهر، خواستن، خوابیدن 

است. در این کلمات دو حرف یک صدا دارد. بدین ترتیب 

 شود که دو صدا در کنارآموز آموزش داده میکه به دانش

 30توانند یک صدا داشته باشند. در این دو جلسه هم می

 شود.کلمه با این هدف کار می

در این جلسه کلماتی که دارای و استثناء بودند، مثل نو،  جلسه دهم

شود با این تفاوت خود، تو به روش جلسه هشتم تمرین می

شود که یک که در این مرحله به کودک آموزش داده می

ه صدا داشته باشد. تعداد کلمات تمرین تواند سحرف می

 عدد بود. 20شده 
 
 

 
1. executive functions questionnaire 

2. Coolidge, Thede, Stewart & Segal 

3. reading and dyslexia test 

 

 
 

حمیده اداوی و همکاران. )1401(. تأثیر آموزش روش فنوگرافیکس بر میزان کارکرد اجرایی.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)3(، 1-14.

3. شماره 11. دوره 1140 بهار  

 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی

http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


8 

 

 

آموز آموزش داده شده بود، تاکنون به دانش کلماتی را که جلسه یازدهم

شود شود و به او گفته مییکی یکی به او نشان داده می

صداها را هنگام نوشتن کلمه، یکی یکی با صدای بلند تلفظ 

 کند.

دهنده و کودک باید با کمک یکدیگر در این جلسه آموزش دوازدهم جلسه

شده و به او یک داستان بخوانند. داستان به او نشان داده 

شود که با قرار دادن انگشت خود در زیر کلمات گفته می

 تواند آنها را بهتر بخواند.می
 

 ها یافته
های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. با منظور تحلیل دادهبه

های تحلیل کوواریانس شامل نرمال بودن توجه به برقراری مفروضه

ها که به ترتیب با استفاده از ها و برابری واریانستوزیع داده

اسمیرنف و آزمون لوین مورد تأیید قرار های کولموگروفآزمون

های پژوهش بالمانع تحلیل کوواریانس در داده گرفت؛ استفاده از

های توصیفی )میانگین و انحراف شاخص 2در جدول است. 

ها برحسب مرحله و عضویت گروهی استاندارد( نمرات آزمودنی

 است. شده دادهنشان 
 عملکرد خواندنکارکرد اجرایی و  نمرات توصیفی یهاشاخص. 2جدول

 گروهی عضویت و مرحله برحسب هایآزمودنتحصیلی 

دهد میانگین نمرات کارکرد نشان می 2جدول  طور کههمان

آزمون برای گروه یشپاجرایی و عملکرد خواندن در مرحله 

است که پس از  33/44و  86/48 یب برابر بابه ترتآزمایش 

آموزش روش فنوگرافیکس این مقادیر در کارکرد اجرایی 

 66/51 باترتیب برابر  یافته است و به یشافزاوعملکرد خواندن 

آزمون ها در مرحله پیشگواه این میانگین در گروه. است 69و 

آزمون برابر حله پسمر ، و  در26/47و  73/60به ترتیب برابر با 

 است.  73/46 و 64/61با 
 نآزمودر مرحله پس رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جی. نتا3جدول 

P F Error df Value اثر 

 پیالیی 87/0 25 07/90 001/0

 المبدای ویلکز 13/0 25  07/90 001/0

 هتلینگ 20/7 25  07/90 001/0

 ین ریشه رویتربزرگ 20/7 25  07/90 001/0

شود پس از خارج کردن مشاهده می 3 در جدولطوری که همان

یانس چندمتغیره، اثر کووارآزمون به روش تحلیل پیش اثر

دارد. این اثر داری برای عامل عضویت گروهی وجود امعن

دهد که آموزش روش فنوگرافیکس بر چندمتغیره نشان می

-در مرحله پس آموزاناجرایی و عملکرد خواندن دانش کارکرد

آزمون تأثیر دارد و بین کارکرد اجرایی و عملکرد خواندن گروه 

 منظوربهی وجود دارد. معنادارآزمایش و گروه گواه تفاوت 

ی بین گروه معنادارمتغیرها تفاوت یک از کدامتعیین این که در 

وجود دارد از آزمون  آزمونپسآزمایش وگروه گواه در مرحله 

 4متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول کوواریانس تک

 ارائه گردیده است.
 متغیره برای بررسی تأثیر مداخلهیانس تککووار. نتایج تحلیل 4جدول 

های آزمایش های گروهزمودنیبر کارکرد اجرایی و عملکرد خواندن آ

 آزموندر مرحله  پس و گواه
 

-آزمون بین گروه، با کنترل نمرات پیش4با توجه به نتایج جدول

های آزمایش و گواه در نمرات کارکرد اجرایی مرحله 

و  >001/0P) آزمون تفاوت معناداری وجود داردپس

39/59=F). توان نتیجه ، میشده مشاهدههای با توجه به میانگین

 64گرفت که آموزش روش فنوگرافیکس موجب افزایش 

آزمون شده درصدی نمرات کارکردهای اجرایی در مرحله پس

های آزمون بین گروههمچنین با کنترل نمرات پیش است.

آزمون در عملکرد خواندن در مرحله پس آزمایش و گواه

جه (. با توF=85/173و  >001/0Pوجود دارد ) معنادارتفاوت 

توان نتیجه گرفت که آموزش ، میشده مشاهدههای به میانگین

درصدی نمرات عملکرد  68روش فنوگرافیکس موجب افزایش 

 .آزمون شده استخواندن در مرحله پس

 

 گیریبحث و نتیجه

بر  کسیآموزش روش فنوگراف ریتأث یهدف از پژوهش حاضر بررس

 یآموزان داراو عملکرد خواندن دانش ییکارکرد اجرا زانیم

مشکالت خواندن بود.
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منبع 

 تغییر

متغیر  مرحله

 وابسته

SS Df MS F P Eta 

 پیش
آزمو

 ن

کارکرد  

 اجرایی
60/392 1 60/392 39/59 001/0 70/0 

 پس 

آزمو

 ن

عملکرد 

 خواندن
92/866 1 92/866 08/56 001/0 68/0 

گرو

 ه

کارکرد  

 اجرایی
36/110 1 36/110 69/16 001/0 39/0 

 پس 

آزمو

 ن

عملکرد 

 خواندن

42/2687 1 42/2687 85/173 001/0 87/0 
مرحله       آزمونپیش  آزمونپس   

عضویت گروهی       N M SD M SD 

گروه 

آزمایش  
کارکرد اجرایی  15 86/48  96/4  66/51  53/6  

عملکرد خواندن   15 33/44  03/9  69 41/6  

گروه 

گواه  
کارکرد اجرایی  15 73/60  95/3  64/61  47/4  

عملکرد خواندن   15 26/47  33/7  73/46  11/7  

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار  

 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


9 

آزمون به عنوان متغیر نتایج نشان داد با در نظرگرفتن نمرات پیش

معنادار بوده است؛  p<05/0بدست آمده در سطح  Fکمکی، مقدار

توان نتیجه گرفت، مداخالت آموزشی روش بنابراین، می

های آزمایش و گواه فنوگرافیکس منجر به تفاوت معنادار میان گروه

 و (1398افشاری و رضایی )های با یافتهاین نتایج با  شده است.

 همسو است. (1391) دهقانی و همکاران

توان گفت نتایج تحقیقات مختلف نشان در تبیین این فرضیه می

اند که کودکان دارای اختالل یادگیری در زمینه کارکردهای داده

 2اند که تقریبا هایی مواجه هستند. مطالعات نشان دادهاجرایی با نقص

ند؛ درصد از کودکان سنین مدرسه به نوعی در خواندن مشکل دار 8تا 

برابر دخترها  4تا  3این میزان شیوع از لحاظ جنسیت، در پسرها حدود 

ترین و شاید متداول(. 2007)کاپالن و سادوک، برآورد شده است 

ترین اختالل در بین اختالالت یادگیری، اختالل خواندن بااهمیت

رغم تجارب آموزشی است. فردی که اختالل خواندن دارد، علی

های زبانی مانند نوشتن و خواندن عاجز ارتمتعارف، در کسب مه

ها و اند که با ارائه محرکهستند. تحقیقات مختلف نشان داده

توان سطح کارکردهای اجرایی را در های مناسب میبرنامه

)افشاری و آموزان دارای مشکالت خواندن بهبود بخشید دانش

دهد که کودکان ها نشان مینتایج پژوهش. (1398رضایی، 

)گوچ، نارساخوان مشکالت فراوانی در کارکردهای اجرایی دارند 

همچنین کارکردهای اجرایی به . (2011اسنولینگ و هولمز، 

آمیز شود که به فرد توانایی درگیری موفقیتعملکردهایی گفته می

دهد ند و خوداجرا را میدر رفتارهای مستقل و هدفم

 (1394مهربان، اکبرفهیمی، زارعی، حسنیمحمدتقی، علیزاده)سلمان

کارکردهای اجرایی وقتی فرد به روش  با توجه به این ویژگی

بیند، چون این روش با ذات یادگیری فنوگرافیکس آموزش می

آموزش طراحی شده  هایی که درکودک منطبق است و با فعالیت

کند و کودک با قرار است، کودک را در آموزش بیشتر درگیر می

کند که های حروف در کنار یکدیگر، خودش کشف میدادن پازل

سازد و گیرند و خودش کلمه را میصداها در کجای کلمه قرار می

این نتیجه برای کودک بسیار خوشایند است و یادگیری برای او آسان 

نتیجه توانایی کودک در موفقیت و یادگیری افزایش پیدا  شود؛ درمی

کند. دلیل دیگری برای این کند و کارکرد اجرایی بهبود پیدا میمی

گونه توان بیان کرد این است که این مداخله چون حالت بازییافته می

برد، در نتیجه موجب جلب توجه و دارد و کودک از آن لذت می

شناختی در طول دوره آموزش شده است حفظ و تداوم این کارکرد 

و حاصل این فرآیند، بهبود نسبی این توانایی در کودکان دارای 

مشکالت خواندن شده است. همچنین جنبه بازی و تمرینی  بودن 

آموزان در مندی هر چه بیشتر دانشتکالیف باعث درگیری و عالقه

شود که می انجام تکالیف و اهمیت قائل شدن برای گرفتن نتیجه بهتر

کند تمامی جوانب تکلیف را در آموزان کمک میاین عامل به دانش

تر به انجام تکالیف یافتهنظر بگیرند و به صورت هدفمندتر و سازمان

ها و حل ارائه شده بپردازند، عالوه بر این ساده بودن تمرین

ها نیز موجب تقویت این فرایند و در نهایت کمک به آمیز آنموفقیت

دهد با در نتایج نشان میهمچنین شود. ود این توانایی میبهب

بدست  Fآزمون به عنوان متغیر کمکی، مقدارنظرگرفتن نمرات پیش

توان نتیجه معنادار بوده است؛ بنابراین، می p<05/0آمده در سطح 

گرفت، مداخالت آموزشی روش فنوگرافیکس منجر به تفاوت 

به بیان دیگر اه شده است. های آزمایش و گومعنادار میان گروه

آزمون ناشی از آزمون در مقایسه با نمرات پیشتغییرات نمرات پس

وفا های با یافتهشرکت در جلسات آموزشی بوده است. این نتایج با 

 (،2007) استیسی (،2006رایت و موالن ) (،1397و حسینی )

 همسو و همخوانی دارد.  (2010کیرمیزی )

در تبیین نتایج اثربخشی آموزش روش فنوگرافیکس بر عملکرد 

ندن می که یکی از مهمخوا به این جه  با تو که  فت  ترین توان گ

آموزان و عملکرد ضااعیف آنها دالیل مشااکالت خواندن دانش

، ضعف در چهار مهارت پایۀ خواندن که شامل ترکیب، خواندن در

تجزیه، جایگاه صاادا در کلمه و شااناخت الفبا اساات و از آنجایی که 

گاهی روش فنوگرافیکس بر مهآ که کل های واژی )این حد ها از وا

اند( که جزء اصاالی از مهارت کوچکتری به نام صاادا ساااخته شااده

گذاری تصویر صدا( است، پایهرمزگشایی )خواندن با تبدیل صدا به 

ست  شت پس می (1999گینز، گینز و مک)مکشده ا توان انتظار دا

ضااعف  آموزان پس از مداخله بهبود یابد.که عملکرد خواندن دانش

پا یآموزان دارااکثر دانش ندن در چهار مهارت   هیمشاااکالت خوا

 کسیصااادا در کلمه اسااات. روش فنوگراف گاهیجا ژهیخواندن، به و

چهار  نیا تیروش گفته شاااد به تقو نیا حیطور که در توضاااهمان

 هیصاادا در کلمه، تجز گاهیجا ژهیو یهانیو با تمر پردازدیمهارت م

به دانش بیو ترک هدیم ادی آموزحروف را  به دانشد  ادیآموز . 

 ای نیکلمه از چند هجا درسااات شاااده اسااات، اول کیکه  دهدیم

را که  یواج یروش آگاه نیو در کل ا سااات یآن چ یآوا نیآخر

به دانش تیموفق دیکل ندن اساااات را  هدیم ادیآموز در خوا .  .د

صااادا در کلمه به  گاهیروش در هنگام آموزش جا نیدر ا نیهمچن

و درک  ردیگیم ادیرا هم  بیو ترک هیآموز در کنار آن تجزدانش

قرار  گریکدیآموخته شده را در کنار  یچگونه صداها که کندیم
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 شرو نی. در ادینما هیصداها را جدا کند و تجز ایدهد و کلمه بسازد 

آموخته شده به صورت  یتا صداها شودینوشتن هم انجام مهمزمان 

 شود و شکل آنها آموخته شود. دهید یچاپ

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

این پژوهش راعیت شده است. مشارکت  در تماماً قیاخال اصول

شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه بوده، اطالعات ایشان محرمانه 

از مدیران مراکز  بوده و حق خروج از پژوهش به آنان داده شده است.

و  آموزش و پرورش مشهد 1و  3، 5، 6های یادگیری نواحی ناتوانی

باید د. گردنیز مسئولین اداره استثنائی خراسان رضوی تقدیر و تشکر می

-گفت ترکیب کردن آموزش جایگاه صدا در کلمه با آموزش حروف

صدا برای سوادآموزی کودکان فواید بیشتری دارد تا ارائه آموزش 

روش  بر همین اساس .(1397)وفا و حسینی، جایگاه صدا به تنهایی 

هایی مثل تجزیه و ترکیب و جایگاهی فنوگرافیکس با آموزش مهارت

ها با خواندن و نوشتن بدین که صدا در کلمه و همراهی این آموزش

 شود.ترتیب منجر به تقویت مهارت خواندن می

توان گفت از آنجایی که خواندن یکی از بندی کلی میدر جمع

 تر دورههای پایینزان پایهآموهای اصلی است، شناسایی دانشمهارت

ابتدایی که دارای مشکالت خواندن هستند، برای حل مشکل آنها بسیار 

های باالتر در تمام دروس به ضروری است؛ زیرا نه تنها آنها در پایه

شوند، در کنار عملکرد تحصیلی دلیل ضعف خواندن دچار مشکل می

ا مشکالت آموزان از لحاظ روانی و عاطفی بضعیف، این دانش

گیری، طرد شدن از نفس، گوشهمتعددی از جمله، کمبود اعتماد به

های تنبل و کودن بودن و... مواجه خواهند سوی همساالن، برچسب

های مداخله دیگر برای درمان مشکالت شود که روششد. پیشنهاد می

های آموزان استفاده شود، همچنین سعی شود که روشخواندن دانش

آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی مدنظر قرار گیرد. از دانش مداخله برای

انگیزه ضعیف بعضی از توان به های پژوهش میمحدودیت

آموزان دارای مشکالت خواندن برای همکاری در حل مشکل دانش

آنها اشاره نمود، همچنین در کنار داشتن مشکالت خواندن این 

دارای مشکالت آموزان به دلیل عملکرد ضعیف تحصیلی دانش

نفس پایین و خودکارآمدی ضعیف نیز دیگری از جمله اعتماد به

هستند؛ بنابراین، برای ترغیب کردن آنها به درمان مشکالت خواندن 

باید این مشکالت را هم در آنها مدنظر قرار داده و برای حل آن نیز 

اقداماتی انجام داد که این مورد نیز خود منوط به صرف زمان بیشتری 

 است. 

کنندگان اصول اخالقی تماما در این مقاله رعایت شده است. شرکت

اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین 

کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آنها همه شرکت

 محرمانه نگه داشته شد.
 

 مالی حامی
 

یا نهادی دریافت نکرده  این پژوهش هیچ حمایت مالی از هیچ سازمان

 است.

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  یهااجرا و نگارش همه بخش ،یدر طراح سندگانیتمام نو

 اند.حاضر مشارکت داشته

 منافع تعارض
 

 بنابراظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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 منابع
افزار سانداسمارت بر (. اثربخشی نرم1398). افشاری، ع و رضایی، ر

دهی و کارکردهای اجرایی )توجه متمرکز، توانایی سازمان

آموزان ریزی و حافظه کاری شنیداری و دیداری( دانشبرنامه

-26(، 3)8، های یادگیریی ناتوانیمجلهمبتال به نارساخوانی، 

48.   http://jld.uma.ac.ir/article_787.html 

اثربخشی (. 1397فرد، م و علیزاده گورادل، ج. )آقاجانی، س.ا.، طاهری

 بر بهبود( TDCSای )تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه

روانشناسی ان. آموزکارکردهای شناختی و حل مسأله در دانش

. 38-20(، 4)7، مدرسه
http://jsp.uma.ac.ir/article_745_9904de8fbfef773223fe0

2b5f1f72e73.pdf 

های روانسنجی مقیاس نگرش (. شاخص1394) .چاری، م و مهرپور، آحسین

آموزان استعداد درخشان و عادی دوره به خواندن برای دانش

 .130-149، (38 )11 ،شناسی تربیتیروان .راهنمایی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30267

7 
(. اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود 1391) .دائمی، ح

 .آموزانخواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش

 .24-1، (24)8ی تربیتی، شناسنروا
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=20260

4 
های (. اثربخشی بازی1396دهقان، ن.،  فرامرزی، س.، نادی، م و عارفی، م. )

مجله آموزان نارساخوان. شناختی بر عملکرد خواندن دانش
. 9-1(، 87) 7،مطالعات ناتوانی

[Doi:20.1001.1.23222840.1396.7.0.101.9] 
جلودار، ف و پاکیزه، ع. پورجوان، ع.، نتاجدهقانی، م.، کریمی، ن.، تقی

های حرکتی ریتمیک )موزون( بر میزان (. اثربخشی بازی1391)

های یادگیری عصب وانیکارکردهای اجرایی کودکان با نات

های مجله ناتوانیشناختی تحولی پیش از دبستان. روان
. 77-53(، 1)2، یادگیری

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=1737

73 

 .ی، ماکبر فهیما و حسنی مهربان، ، ن.سلمان محمدتقی،  م.، علیزاده زارعی،

ی فارسی (. بررسی روایی صوری و پایایی نسخه1395)

در کودکان « ی سنجش رفتاری کارکردهای اجراییپرسشنامه»

مجله فعالی/ نقص توجه، ساله مبتال به اختالل بیش 11تا  6
 .299-303، 6، مطالعات ناتوانی

http://jdisabilstud.org/article-1-491-fa.html 
های ترین مؤلفهبندی مهم(. تحلیل و رتبه1397سلیمی، ج و بارخدا، ج. )

های مجله ناتوانیآموزان.  ناتوانی یادگیری در بین دانش
. 70-42(، 1)8، یادگیری

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=5137

41 

 

 

 

 

لی، م و فتحی، آ. عبدالمحمد، ک.، علیزاده، ح.، غدیری، ف.، طیب

بندی سنجی پرسشنامه درجههای روان(. بررسی ویژگی1395)

 12تا  6در کودکان  (BRIEF)رفتاری کارکردهای اجرایی 

. 151-135(، 30)8گیری تربیتی، سال. فصلنامه اندازه
[Doi:10.22054/jem.2018.24457.1596] 

تأثیر تمرین حرکات موزون بر کارکرد  (.1394، م. )لطفی، ب و ربان زادهق

اجرایی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه مدیریت 

-http://jhpm.ir/article-1 ].22-31 ،(4) 4ارتقای سالمت. 

507-fa.html]  

کارکردهای  نیمرخ(. مقایسه 1393قلمزن، ش.، مرادی، م و عابدی، ا.)

های اجرایی و توجه کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی

 .111-99(، 4)3، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری.  
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22481

8 

(. آزمون خواندن و نارساخوانی. 1387نوری، ر و مرادی، ع.ر. )کرمی

 [9789646653474]تهران: جهاد دانشگاهی. 

(. بررسی اثربخشی 1396اول، ن و انصافی، ا. )نریمانی، م.، مهاجری

نوروفیدبک در امواج مغزی، کارکردهای اجرایی و عملکرد 

ریاضی کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص با اسپیسیفایر 

. 142-122(، 3)6، های یادگیریمجله ناتوانیریاضی.  
[Doi:10.22098/jld.2017.523] 

(. بررسی اثربخشی روش فنوگرافیکس بر 1397وفا، ز و حسینی، ف. )

آموزان مقطع ابتدایی مبتال به عملکرد خواندن دانش

-130(، 3)7های یادگیری، نارساخوانی.  مجله ناتوانی

160.https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=5

13826 
خوانی بر افزایش (. اثربخشی داستان1394) .خانزاده، عو حسینآ زاده، یحی

فصلنامه  .آموزان با نارساخوانیانگیزش خواندن دانش
. 54-39(، 20)5، شناسی افراد استثناییروان

[Doi:10.22054/jpe.2015.6511] 
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https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=513826
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=513826
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=513826
https://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.6511
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