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Abstract
Objective: The main goal of the present study was to compare the effects of Davis method with an eclectic combination of Davis and Sina
methods on reading fluency and comprehension of Iranian female dyslexic students. Dyslexic children may know many words and some of them
easily use them in conversation, but they are unable to identify and understand them in writing or print. Some even can read the words but cannot
understand their meanings. There are several methods for training and rehabilitation of children with special learning disorders. Davis method,
the latest and the most comprehensive one, is a multi-sensory method which is used to treat people with dyslexia in the form of a combinational
approach. On the other hand, Sina is a means to teach reading and spelling, using multi-sensory Fernald approach. The main purpose of this
device is to teach reading, spelling, and finally writing to children who have learning difficulties.
Methods: This is a two-group pretest-posttest quasi-experimental research. The population of the study was all dyslexic students in grades two
and three in elementary schools in district one in Kerman-Iran in 2015-2016 school year. Convenience sampling was used to recruit 30
participants. After the administration of Wechsler Intelligence Scale for Children (Wechsler, 1974) and Reading and Dyslexia Test (Korminori
and Moradi), the participants were assigned to the experimental group and control groups in equal numbers. Group one received training in
Davis method, while group two was instructed through an eclectic combination of Davis and Sinai methods. After the intervention, the Reading
and Dyslexia tests were administered to both groups. The research instruments were Karami Nuri and Moradi reading and dyslexia test and the
fourth edition of the Wechsler intelligence scale.
Results: Varianve-covariance analysis revealed a statistically significant difference in reading test obtained in posttest in favor of the students
who had received trading through eclectic combination of Davis and Sina methods.
Conclusion: Although Davis method opened the way to serous treatment of dyslexia among children, it is now high time to consider other
alternatives.
Keywords: Davis Method, Davis and Sina Method, Reading Performance, Dyslexia.
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مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶

مقایسۀ اثربخشی روش «دیویس» با تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا» بر بهبود عملکرد
خواندن دانشآموزان دختر نارساخوان

توضیحات نویسندگان
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چکیده

هدف :اکتساب خواندن یکی از ابزارهای مهم یادگیری زندگی روزمره است .خواندن یکی از روشهای عمدۀ کسب معلومات و دانش ،و بنیادیترین حوزۀ یادگیری ،بهویژه در
دورۀ ابتدایی ،محسوب میشود؛ بااینحال برخی دانشآموزان با برخورداری از هوش طبیعی ،فرصت آموزشی مناسب و نبود اختالالت هیجانی ،در خواندن مشکل دارند .این

پژوهش باهدف مقایسۀ میزان اثربخشی روش «دیویس» با تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا» بر بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان دختر نارساخوان پایۀ دوم و سوم ابتدایی

انجام شد.

روشبررسی :این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون برای دو گروه آزمایش بود .جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر نارساخوان پایۀ
دوم و سوم ابتدایی ناحیۀ یک شهر کرمان تشکیل میدادند که در سال تحصیلی  1۳۹۴-۹۵مشغولبه تحصیل بودند .برای انجام این پژوهش ۳۰نفر از دانشآموزان دختر

نارساخوان ،از جامعۀ فوق بهشیوۀ نمونهگیریِ در دسترس ،پس از اجرای آزمون «هوش وکسلر کودکان» و آزمون «خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی» انتخاب شدند و

در دوگروه 1۵نفری قرار گرفتند .گروه اول با روش «دیویس» و گروه دوم با تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا» آموزش دیدند .پساز پایان مداخله ،از هردو گروه ،آزمون خواندن
و نارساخوانی بهعمل آمد و نتایج بهدستآمده با استفاده از آزمون «تحلیل کواریانس» بررسی شد.
یافتهها :نتایج «تحلیل کواریانس» نشان داد که میزان اثربخشی تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا» مؤثرتر از روش «دیویس» بوده است (.)p<۰٫۰۰1

نتیجهگیری :براساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت که آموزش با تلفیق روش «دیویس» و «سینا» میتواند موجب ارتقای عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان شود.

کلیدواژهها :روش «دیویس» ،تلفیق روش «دیویس» و «سینا» ،عملکرد خواندن ،نارساخوانی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخۀ اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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تجربهکار۲

۱

مقدمه

درمان افراد نارساخوان و درقالب رویآورد ترکیبی ابداع شده است.
رونالد دیویس ،نارسککاخوان بود .وی در ۳۸سککالگی دریافت که ادراک

خواندن فرای ندی پیچ یده و متشکککککل از چندین رفتار یا مهارت مجزا

چگونه به صورت ذهنی هدایت می شود و چگونه یاد میگیریم بهآ سانی

اسکککککت که ه مان ند دیگر رف تار ها در افراد بهن جار ،مرا حل و توالی

بخوانیم ،بنویسیم و هجی کنیم .او از این طریق بر ناتوانی خواندن خود

مشکککخصکککی دارد .تحول مهارتهای زبانی ،شکککنیداری ،حرکتی ،تمیز

چیره شد ( .)۸دیویس اظهار داشت نارساخوانی ناشی از عواملی مانند

شککککن یداری و د یداری ،و توا نایی د قت و تمرکز در ان جام ف عال یت ها

کژکاری مغز ،گوش داخلی و آسیب مغزی نیست ،بلکه حاصل تفکر و

(آنهکایی ککه پیشنیکازهکای خوانکدن و آگکاهیهکای واجشککککنکاختی و
زبان شناختی ه ستند) شناخت کلمات و لذتبردن از خواندن ،ازجمله

«نوعی گم گشکککتگی اسکککت که از راه یکتوانایی شکککناختیِ طبیعی پدید

مهارتهای اسککککاسککککی در فرایند خواندن محسککککوب میشککککوند (.)1

میآید و تصاویر ذهنی مجسم شده را جایگزین ادراکات حسی بهنجار

بککهاعتقککاد اهری ،یکادگیری خوانککدن شکککککامککل دو فراینککد رمزگردانی و

میکند .این گمگشتگی ،در اثر روبهروشدن با نمادها ،راهاندازی میشود

درکمط لب اسکککککت .برخی کود کان علیرغم در یا فت آموزش کافی،

( .)۹ز مانی که گمگشککککتگی ات فاق میاف تد تغییر و تحریف در ادراک

داشتن بهرۀ هوشی بهنجار ،فقدان ضایعات بیولوژیک (جسمی) بارز،

ن شانهها ،منجربه توقف خواندن و نو شتن می شود .این گمگ شتگی نیز

نداشتن مشکالت عاطفی-اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری ،قادر به

باعث میشککود افراد نارسککاخوان مرتکب اشککتباهاتی شککوند و درنهایت

یادگیری خواندن ازطریق آموزشهای رایج در مدارس نیستند (.)۲

آموزش آنها بینتیجه بماند .دیویس به دودلیل دیدگاه خود را متفاوت

نارساخوانی نشاندهندۀ مشکالت اختصاصی فهمیدن ،تولید مجدد و

میداند :نخسککت اینکه بر ادراک ت کید داشککته اسککت؛ دوم اینکه چون

توح ید عالمت ها یا رمزهای کتبی و دارای ابعاد ادراکی ،شککککناختی و

خود ،فردی نارسککاخوان بوده ،تجارب مسککتقیم و بیواسککطهای از این

زبانی است که تا دوران نوجوانی و بزرگ سالی ادامه مییابد و همراه با

حالت داشته است (.)۷

رشککککدوتحول منجربه نارسککککاییهایی در سککککایر مهارتها میشککککود و

روش «دیویس» شکککامل دومرحله اسکککت :یکی تصکککویرسکککازی ذهنی و

بهمرورزمان ،تغییرات رفتاری و هی جانی گوناگونی را بهوجود میآورد

م شاورۀ موقعیتیابی و دوم ت سلط بر نمادها .در مرحلۀ ت صویر سازی

(.)۳

ذهنی و مشکککککاورۀ موقع یت یابی ،کود کان با م فاهیمی از تشککککخیص

اختالالت یادگیری از علل بسیار شایع مراجعۀ افراد به مراکز درمانی،

موقعیت و این تصکککور که تعیینموقعیت میتواند درنظرگرفتن خود در

مراکز خاص آموزشوپرورش و کلینیکهای اختالالت یادگیری ا ست.

موقعیتی مناسکککب در ارتباط با وقایع و شکککرایط محیطی باشکککد ،آشکککنا

در این بین ،نارسککککاخوانی نوع تشککککخیص بسکککک یار شککککایع را به خود

میشککوند .در مرحلۀ تسککلط بر نمادها با اسککتفاده از خمیر ،نشککانههای

اختصککککاص میدهد .تقری باً ۸۰درصککککد کودکان با اختالل یادگیری،

خاصککککی مانند حروف الفبا ،نشککککانههای نقطهگذاری (نقطه ،عالمت

نککارسککککککاییهککایی درزمینککۀ خوانککدن دارنککد ( .)۶انجمن بینالمللی

سؤال ،تعجب ،ویرگول و غیره) و کلمات راهانداز و نامفهوم ،براساس

نارسکککاخوانی  ،نارسکککاخوانی را یک «اختالل یادگیری ویژه» که منشککک

معنای واژهها ساخته میشود (.)۸

عصکککبیروانشکککناختی دارد ،تعریف کرده اسکککت .انجمن مؤسکککسکککۀ

روش آموز شی « سینا» نیز و سیلهای برای آموزش خواندن و هجیکردن

«سالمت و رشد کودک» در تعریف نارساخوانی بر مشکالتی همچون

با بهرهگیری از روش چندحسی «فرنالد» است که سیف نراقی و نادری

شککناخت واژهها ،هجیکردن ،دسککتخط و ادراک خواندن ت کید کرده

برای کود کان ایرانی و آموزش ز بان فارسککککی به آن ها ته یه کردها ند.

است .آمار دانشآموزانی که اختالل یادگیری دارند ،بین  ۴تا  1۲درصد

عمدهترین هدف این وسککککیله ،آموزش خواندن ،هجیکردن و درنهایت

گزارش شکککککده اسکککککت ( .)۵بککهعقی کدۀ هککاتزلر بیشاز ۲۵درصکککککد

نوشککککتن به کودکانی اسککککت که اختالل یادگیری دارند؛ زیرا اینگونه

اُفتتح صیلی کودکان دب ستانی از نار سایی خواندن سرچ شمه میگیرد

کودکان قادر به یادگیری حروف و کل مات ازطریق آموزش های رایج

( .)۶براسککاس تحقیقات انجامشککده در ایران ،میزان ش کیوع اختالالت

در مدارس عادی نیسککتند و نیاز به آموزش ویژهای دارند که در آن تمام

یادگیری 11درصککککد اعالم شککککده اسککککت که  ۸۵تا ۹۰درصککککد آنان به

حواس آن ها ،بهویژه حس المسکککککه ،بهکار گرف ته شککککود ( .)1هدف

نککارسکککککاخوانی مبتال هسککککتنککد ( .)۴براسکککککاس آمککاری کککه وزارت

پژوهش حاضککر بررسککی مقایسککۀ میزان اثربخشککی روش «دیویس» با

آموزشوپرورش کشککور در سککال تحصککیلی 1۳۸۵-۸۶منتشککر کرده،

تلف یق دو روش «د یو یس» و «سکککک ینککا» بر بهبود عملکرد خوانککدن

بیشاز ۸میلیون دانشآموز در دورۀ ابتدایی مشغول تحصیل هستند؛ از

دانشآموزان دختر نارسککککاخوان پا یۀ دوم و سککککوم ابتدایی و همچنین

اینتعداد حدود ۳۰۰هزار دانشآموز نارسکککاخوان نیازمند آموزش ویژه

شککککناسککککایی مؤثرترین روش درمان نارسککککایی خواندن و ارائۀ آن به

وجود دارند که درمان و ترمیم بی شتر آنها انجام نمی شود .ب سیاری از

دستاندرکاران تعلیموتربیت بود.

آنان با همان مشکککل بزرگ میشککوند ،زیرا نارسککاخوانی اختاللی اسککت
که بدون فرای ند ترمیم ،بهبود نمی یابد و تا بزرگسککککالی ادامه می یابد

2

( .)۵امروزه طیف گستردهای از فعالیتهای پژوهشیِ روان شناسان به

روش بررسی

روش تحقیق پژوهش حاضر ،از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-

بررسککککی اختالل خوا ندن از زاو یۀ اثربخشککککی مداخالت در مانگری

پسآزمون برای دو گروه آزمایش بود .متغیر مسکککتقل ،روش «دیویس»

اختصککککاص یافته اسککککت .برای درمان این اختالل از انواع روش های

و تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا» و متغیر وابسته ،عملکرد خواندن

درمانی استفاده شده است .از میان روشهای درمانی ،روش «دیویس»

دانشآموزان نارسککککاخوان بود .در این نوع تحقیق شککککانس جایگزینی

جدیدترین ،جامعترین و کاملترین روش چندحسککککی اسککککت که برای

آزمودنیها در شکککرایط مختلف آزمایش (قبل و بعد از آزمایش) بهطور

۲
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واکنش دربرابر حس گمگشککککتگی اسککککت .نارسککککاخوانی ازنظر دیویس

مالک های ورود به پژوهش عبارت بود ند از :دانشآموزان دختر پا یۀ

نارسککککاخوان ،از جامعۀ فوق بهشککککیوۀ نمونهگیریِ دردسککککترس ،پس از

دوم و سوم دب ستان ،حواس بینایی و شنوایی سالم ،هوش متو سط یا

اجرای آزمون «هوش وکسککککلر» و نیز آزمون «خواندن و نارسککککاخوانی

باالتر از متوسکککط ،داشکککتن ناتوانی خواندن و نداشکککتن اختالل همراه.

کرمی نوری و مرادی» ،انت خاب شکککککد ند و در دوگروه 1۵نفری قرار

مالک های خروج از پژوهش نیز ع بارت بود ند از :هوش پایینتر از

گرفتند .گروه اول با روش «دیویس» و گروه دوم با روش «دیویس» و

متوسککککط ( ۸۵به پایین) ،مشکککککل در حواس بینایی و شککککنوایی و نیز

«سینا» آموزش دیدند .در گروه روش «دیویس» ،بهمدت ۴ماه1 ،جلسۀ

داشتن اختالل همراه .جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان

آموزشککککی ۶۰دقیقککهای بککهطور انفرادی برای بهبود عملکرد خوانککدن

دختر نار ساخوان پایۀ دوم و سوم دورۀ ابتدایی ناحیۀ یک شهر کرمان

دانشآموزان نارساخوان تشکیل شد که به شرح زیر است:

ت شکیل میداد که در سال تح صیلی  1۳۹۴-۹۵م شغول به تح صیل
جدول  .1خالصۀ جلسات آموزش روش «دیویس»
جلسه
1
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۰
11
1۲و1۳
1۴
1۵

شرح مختصر
روشنساختن مفهوم و تصویرسازی ذهنی :در این جلسه ابتدا دست برتر دانشآموز تعیین شد و سپس از وی خواسته شد تا با
استفاده از قوۀ تخیل خود و با چشمان بسته تصویر چیزهای موردعالقۀ خود مثالً کیک شکالتی را در ذهن تصویرسازی کند.
تمرین جهتیابی :از دانشآموز خواسته شد که دیگر به آن چه در تصورش ساخته است ،فکر نکند و اجازه دهد گمگشتگی یا
همان حواسپرتی اتفاق بیفتد.
شیوۀ رهاسازی :به دانشآموز گفته شد دستش را مشت کند و سپس بهطور ذهنی ،خیال کند دستش را باز کرده است ،ولی بهجای
بازکردن دست ،مشتش را سفتتر کند .برعکس این تمرین نیز انجام شد.
روش مرور موقعیتیابی :از دانشآموز خواسته شد که انگشتش را در مکانی که نقطۀ موقعیتیابی در آنجاست ،قرار دهد.
میزانسازی دقیق :از دانشآموز خواسته شد تا مکان دوری مانند یک منظره را نگاه کند؛ سپس همانطور که به آن نقطه نگاه
میکند ،تعادل خود را روی یک پا حفظ کند.
ادامۀ تمرینات میزانسازی دقیق :از دانشآموز خواسته شد سرش را بهطرف پایین خم کند و ضمن حفظ تعادل روی یک پا ،با
حرکتدادن تمرک ِز ذهنش ،تعادلش را از بین ببرد.
هماهنگی :دانشآموز باید با حفظ تعادل ابتدا یکی از توپهای پرتابشده را در یکدست و دیگری را در دست دیگرش بگیرد،
سپس دو توپ همزمان در دوطرف خط میانی پرتاب شد.
تسلط بر نمادهای اصلی :تسلط بر حروف الفبا؛ به اینصورت که از دانش آموز خواسته شد حروف الفبا را با خمیر مدلسازی کند
و سپس حروف موردنظر را در متنهای مختلف پیدا کند و دور آن خط بکشد.
مرور جلسۀ قبل و تسلطیابی بر عالئم نقطهگذاری :از دانشآموز خواسته شد عالئمی مانند عالمت سؤال ،دو نقطه ،ویرگول و
غیره را با خمیر بسازد.
هجیکردن-خواندن :از دانشآموز خواسته شد حروف یک کلمه را تشخیص دهد و آنها را یکییکی بدونصداکشی بخواند ،و
درصورت اِشکال ،کلمه را بعد از درمانگر تکرار کند.
روبیدن-روبیدن-هجیکردن :از دانش آموز خواسته شد کل کلمه را برانداز کند .اگر کلمه را درست نخواند ،دوباره آن را نگاه
کند و اگر برای بار دوم نیز کلمه را صحیح نخواند ،آن را هجی کند.
براندازکردن-هجیکردن :از دانشآموز خواسته شد تکههای کاغذ را برای آشکارکردن تکتک واژهها و خطوط متن حرکت دهد.
تصویر در نقطهگذاری :به این صورت که ابتدا از دانشآموز خواسته شد جملهای از متن را بخواند ،سپس به کلمات متن نگاه
نکند تا معنای چندکلمه از او پرسیده شود.
آزمون خواندن از دانشآموزان گروه آزمایش گرفته شد.

در گروه دوم (تلفیق روش «دیویس» و «سینا») ،بهمدت ۴ماه1۷ ،جلسۀ آموزشی ۶۰دقیقهای بهطور انفرادی آموزش داده شد ،که به شرح زیر
است:
جدول  .۲خالصۀ جلسات آموزش تلفیق روش «دیویس» و «سینا»
جلسه
1
۲

شرح مختصر
روشنکردن مفهوم و تصویرسازی ذهنی :ابتدا دست برتر دانشآموز تعیین شد و سپس از وی خواسته شد تا با استفاده از قوۀتخیل
خود و با چشمان بسته تصویر چیزهای موردعالقهاش را در ذهن تصویرسازی کند.
تمرین جهتیابی :از دانشآموز خواسته شد که دیگر به آنچه در تصورش ساخته است ،فکر نکند و اجازه دهد گمگشتگی یا همان

۳

Downloaded from jdisabilstud.ir at 12:31 +0430 on Saturday July 21st 2018

مساوی سنجیده شد.

بود ند .همچنین برای ان جام این پژوهش ۳۰نفر از دانشآموزان دختر

حواسپرتی اتفاق بیفتد.
۳

شیوۀ رهاسازی :به دانشآموز گفته شد دستش را مشت کند و سپس بهطور ذهنی یک دستِ با ِز خیالی را فرض کند ،ولی بهجای
بازکردن دست ،مشتش را سفتتر کند .برعکس این تمرین نیز انجام شد.
روش مرور موقعیتیابی :از دانشآموز خواسته شد انگشتش را در مکانی که نقطۀ موقعیتیابی در آنجاست ،قرار دهد ،مثالً

۴

دانش آموز دستش را روی سرش قرار دهد و تصور کند انگشتش در خط میانی بدنش قرار دارد ،سپس بر انگشت او ضربه خورد و
گفته شد که این همان نقطهای است که او نباید آن را حرکت دهد.

۶
۷

پا حفظ کند.
ادامۀ تمرینات میزانسازی دقیق :از دانشآموز خواسته شد سرش را بهطرف پایین خم کند و ضمن حفظ تعادلش روی یک پا ،با
حرکتدادن تمرکز ذهنش ،تعادلش را از بین ببرد.
هماهنگی :دانشآموز با حفظ تعادل ،ابتدا یکی از توپهای پرتابشده را در یکدست و دیگری را در دست دیگرش گرفت ،سپس
دو توپ همزمان در دو طرف خط میانی پرتاب شد.
خواندن با سادهترین کلمه ،یعنی «آب» ،شروع شد .اگر دانشآموز مفهوم آب را نمیدانست ،ابتدا معنای و مفهوم آن فهمانده شد و

۸

سپس از دانشآموز خواسته شد حروف آب را با خمیر مدلسازی کند و سپس حروف موردنظر را در متنهای مختلف پیدا کند و
دور آن خط بکشد.

۹
1۰
11
1۲
1۳
1۴
1۵

از دانشآموز خواسته شد حروف «آ» و «ب» را بهترتیب از جای خود خارج کند و درحالیکه صدای هر حرف کشیده میشد ،حروف
را با انگشتان خود لمس و پساز شنیدن صدای هر حرف آن را تکرار کند.
دانشآموز درحالیکه همزمان با صدای مربی ،صدای حروف را میکشید ،هرحرف را بهترتیب ،سرجای خود قرار میداد و کلمه را
بخش میکرد.
هجی کردن-خواندن :از دانشآموز خواسته شد حروف یک کلمه را تشخیص دهد و آنها را یکییکی بدون صداکشی بخواند.
روبیدن-روبیدن-هجیکردن :از دانشآموز خواسته شد کل کلمه را برانداز کند .اگر کلمه درست خوانده نشد ،دوباره آن را نگاه
کرده و اگر برای باردوم نیز کلمه را صحیح نخواند ،آن را هجی کند.
در این مرحله از عنوانهای درشت روزنامهها یا کتاب های داستانیِ ساده با حروف چاپی بزرگ کمک گرفته شد .بدینصورتکه از
دانشآموز خواسته شد دور حرف یا کلمههای تعیینشده را با مداد خط بکشد یا آنها را قیچی کند.
در این مرحله دانشآموز باید میتوانست کلمۀ «آب» را بخواند و بدون نگاهکردن به آن ،با انگشت خود آن را رسم کند ،سپس بقیۀ
کلمهها همانند مراحل باال آموزش داده شد.
پساز آموختن ۳کلمۀ «آب»« ،بابا»« ،داد» جملهسازی آغاز شد .دانشآموز کلمهها را بهترتیب در کنار یکدیگر قرار میدهد و
اولینجمله را میسازد.

1۶

از دانشآموز خواسته شد با حروفی که یاد گرفته است کلمههای جدیدی مانند «آباد» را خارج از کلمههای روش «سینا» بسازد.

1۷

آزمون خواندن از دانشآموزانِ گروه آزمایشی دوم گرفته شد.

ابزارهای بهکاررفته در این پژوهش عبارتند از:

اندازهگیری هوش کلی و چهار نمرۀ شاخص شامل درکمطلب کالمی،

 )1آزمون «خواندن و نارسککککاخوانی کرمی نوری و مرادی» (نما) :این

ا ستدالل ادراکی ،حافظۀ فعال و سرعت پردازش را فراهم میکند .این

آزمون را کرمی نوری و مرادی برای دانشآموزان دختر و پسککر یکزبانه

آزمون را عا بدی و هم کاران ( ،)1۰روی نمو نهای از کود کان ایرانی

(فارسکککی) و دوزبانه (تبریزی و سکککنندجی) پایۀ اول تا پنجم دبسکککتان،

انطباق دادهاند و هنجاریابی کردهاند .اعتبار خردهآزمونها در بازآزمایی

هنجاریابی کردهاند .این آزمون شککامل ده خردهآزمون اسککت که عبارتند

در محدودۀ  ٪۶۵تا  ٪۹۵و ضکککرایب اعتبار تنصکککیف از  ٪۷1تا ٪۶۸

از :آزمون خواندن واژه ها ،آزمون خواندن واژه های بدون معنی ،آزمون

گزارش شده است.

درک واژه ها ،آزمون زنجیرۀ واژه ها ،آزمون درک متن ،آزمون نام یدن

۳

تصاویر ،آزمون حذف آواها ،آزمون نشانۀ حروف ،آزمون نشانۀ واژهها.

یافتهها

میانگین سن افراد شرکتکننده در این پژوهش ۸٫۶سال و

حیدری و همکاران ( )11ضریب «آلفای کرونباخ» این آزمون را ٪۸۲

انحرافاستاندارد آن  ۰٫۴۹است؛ همچنین ازنظر تحصیالت والدین،

گزارش کردهاند.

1۹نفر از شرکتکنندگان در مطالعه (۶۴درصد) دارای تحصیالت

 )۲آزمون «هوش وکسکککلر کودکان» (ویرایش چهارم) :این آزمون فُرم

ابتدایی تا دیپلم۷ ،نفر (۲۳٪درصد) دارای لیسانس و ۴نفر

تجدیدنظرشکککدۀ آزمون «هوشکککی وکسکککلر کودکان» (ویرایش سکککوم:

(1۳درصد) دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر بودند .پساز اجرای

 )1۹۹1اسکککت که در سکککال ( )۲۰۰۲برای کودکان  ۶تا 1۶سکککاله تهیه

برنامۀ مداخلهای بر روی گروهها ،دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

شکککککده اسکککککت .آزمون «هوش کود کان وکسککککلر» (ویرایش چ هارم)

۴
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۵

میزانسازی دقیق :از دانشآموز خواسته شد تا با چشمان باز مکان دوری مانند یک منظره را نگاه کند ،سپس تعادل خود را روی یک

تجزیهوتحلیل شدند .برای تعیین اثربخشی روشهای مداخله و باهدف

نُرمالبودن توزیع دادهها از آزمون «کولموگروف-اسمیرنف» استفاده

حذف اثر پیش آزمون ،از تحلیل کواریانس استفاده شد .برای بررسی

شد و مالحظه شد که دادهها از توزیع نُرمال تبعیت میکنند.

جدول  .۳میانگین و انحرافاستاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون خواندن دو گروه «دیویس» و تلفیق روش «دیویس» و «سینا» بههمراه
نتایج آزمون «تحلیل کواریانس»
پیشآزمون
میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

«دیویس»

1۷٫۰۵

1٫۵۳

۲۲٫۴۶

1٫۳۲

تلفیق روش «دیویس» و «سینا»

1۷٫1۵

1٫۲۸

۲۵٫۵1

۰٫۹۹

۹۶٫۳۵

>۰٫۰۰1

جدول  ۳میانگین و انحرافاستاندارد دوگروه را در مرحلۀ پیشآزمون-

جنبههای اسککاس کی خواندن ،مانند حرکت چشککم در سککطح کلمه ،دیدن

پسآزمون نشان میدهد .مقایسۀ میانگین نمرات پیشآزمون و

کلمات بهصککورت کل ،شککناسککایی حروف بهصککورت یکپارچه و درک

پسآزمون در دوگروه روش «دیویس» و تلفیق روشهای «دیویس» و

مفهوم کلمه که جزء مسکککائل ضکککروری خواندن اسکککت ،موجب بهبود

«سینا»  ،بر این داللت دارد که میانگیننمرات عملکرد خواندن

خواندن دانشآموزان نارسککاخوان شککده اسککت ( .)۸روش «دیویس» با

دانشآموزان در مرحلۀ پسآزمون بهدنبال مداخلۀ درمانی ،افزایش یافته

ت کید بر دو جنبۀ تصککویرسککازی ذهنی و موقعیتیابی (توجه) شککناخته

است و میانگین گروه دوم (تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا») در

شککککده اسککککت؛ در این وضککککعیت افراد نارسککککاخوان موقعیت خود را

مرحلۀ پس آزمون ،بیشتر از میانگین گروه روش «دیویس» بوده است.

تشککخیص میدهند و خود را در موقعیتی مناسککب در ارتباط با وقایع و

نتایج آنالیز کوواریانس در جدول  ۳نشان میدهد که بین نمرات

موقع یت محیطی درنظر میگیرند .در این روش به افراد نارسککککاخوان

پسآزمونِ عملکرد خواندن دو گروه «دیویس» و «تلفیق دو روش

کمک میشککود تا بفهمند گمگشککتگی حالتی اسککت که آنچه را چشککم

«دیویس» و «سینا»» تفاوت معناداری وجود دارد (.)p<۰٫۰۰1

میبیند یا گوش میشککککنود ،مغز دریافت نمیکند .در تمرینهای روش

4

«دیویس» ،دانشآموز با اسککتفاده از تصککویرسککازی ذهنی یاد میگیرد با

بحث

حفظ توجه و افزایش توانایی مهار آن ،از پدیدآمدن احساس گمگشتگی

پژوهش حاضکککر باهدف مقایسکککۀ میزان اثربخشکککی روش «دیویس» با

و گیجی درهنگام کارکردن با نمادها جلوگیری کند و در تسکککلطیابی بر

تلف یق دو روش «د یو یس» و «سکککک ینککا» بر بهبود عملکرد خوانککدن

نمادها با اسککککتفاده از خمیر ،نشککککانههای خاصککککی مانند حروف الفبا،

دانشآموزان دختر نارسککککاخوان پایۀ دوم و سککککوم ابتدایی انجام شککککد.

نشککککانههای نقطهگذاری (نقطه ،عالمت سککککؤال ،تعجب ،ویرگول) و

بهعبارتدیگر ،هدف کلی و غایی این پژوهش بررسککی این مسککهله بود

کلمات بیمعنی و نامفهوم را براسککککاس تجسککککمکردن معنی واژه ها،

که «آ یا بین روش «دیویس» و تلفیق دو روش «دیویس» و «سککککی نا»

بسککازد .روش «دیویس» بر شککناخت و خواندن کلمات بهصککورت کلی،

تفاوت معناداری وجود دارد؟ و اگر تفاوتی وجود دارد کدامروش در

حفظتو جه ،جلوگیری از حواسپرتی و اغتشکککککاش ادراک برای بهبود

بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان مؤثرتر است؟» .نتایج این پژوهش

خواندن ت ک ید دارد؛ همچنین با ت ک ید بر عینیکردن کلمات انتزاعی،

نشککککان داد که تفاوت میانگیننمرات پسآزمون و پیشآزمون عملکرد

توجه به مفهوم کلمات و روانخوانی عالوهبر بهبود خواندن به افزایش

خوانککدن گروه «تلفیق روش «دیویس» و «سککککینککا»» از گروه روش

شککناخت حروف و قراردادن آن در قالب یککلمه ،درک معنی و کاربرد

«دیویس» بیشککتر اسککت .باتوجهبه معناداری این تفاوت ،میانگینها در

آن در متن کمک میشککود ( .)۸از طرف دیگر در روش «س کینا» ضککمن

تحلیل کواریانس درنتیجۀ تلفیق روش «دیویس» و «سککککینا» مؤثرتر از

تقویکت مهککارتهکای ادراکی و حکافظککۀ دخیکل در خوانکدن ،کودککان

روش «دیویس» اسکککت .در پژوهشهای پیشکککین ،پژوهشکککی که این دو

نارساخوان به قدرت شناخت رابطۀ بین نمادهای نوشتاری و گفتاری،

روش آموزشی را با هم مقایسه کند ،یافت نشد ،اما حیدری و همکاران

شککککناخت حروف الفبا ،کلمات پا یه و تجز یهوترک یب کلمات دسککککت

( ،)11به مقایسککککۀ دو روش «فرنالد» و «دیویس» بر عملکرد خواندن

مییابد .به اینشکککل زمینهای برای رسککیدن به هدف نهایی خواندن که

دانشآموزان نارسککککاخوان پرداختند و براسککککاس نتایج بهدسککککتآمده

درک و فهم کلمات و جمالت خواندن است ،فراهم میشود .در روش

مشخص شد که روش «دیویس» درمقایسه با روش «فرنالد» اثربخشی

« سینا» از حواس سهگانۀ بینایی ،شنوایی و الم سه ا ستفاده می شود و

بیشککککتری دارد؛ همچنین جناآبادی ( ،)1۲به بررسککککی ت ثیر روشهای

آموزش زبان فارسی از حروف و کلمات ابتدایی آغاز می شود و با ارائۀ

بازپروری «کپارت» و «سینا» در درمان نارسایی ویژۀ یادگیری پرداخت

تمرین های خاص و ارا ئۀ کل ماتی که قا بللمس هسککککت ند ،آموزش و

و به این نتیجه دسککت یافت که میزان اثربخش کی روش «س کینا» باالتر از

یادگیری درونی و قابلفهم میگردد .تنوع تمرین ها در روش «سککککی نا»

روش «کپارت» بوده است.

(داسکککتانسکککازی ،تمرین تندخوانی ،اسکککتفاده از تیترهای روزنامهها و

روش «دیویس» راهبردهای آوایی برای شککناخت کلمات و مهارتهای

کتابهای دا ستان ،ساختن کلمههای ترکیبی بامعنای و بیمعنا ،تکرار

نوشککککتکاری را آموزش نمید هد ،بلککه عوا مل مختکلکننکدۀ ادراک را

با صککدای بلند ،هجیکردن و بخشکردن) از عوامل موفقیت این روش

مشکککککالت اصککککلی خوا ندن میدا ند .تمری نات دیویس با ت ک ید بر

در نارسایی خواندن است (.)1

۵
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گروهها

پسآزمون

مقدار F

مقدار p

۵

نتیجهگیری

به درمانگران و جامعۀ علمی پیشنهاد کرد.

باتوجهبه نتایج بهدسککتآمده از پژوهش حاضککر ،میتوان اینگونه گفت

6

که مداخالت آموزشکیِ تلفیق دو روش «دیویس» و «سکینا» بر عملکرد

تشکر و قدردانی

این پژوهش برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشد ریحانه تاجمیرریاحی

خواندن دانشآموزان دارای اختالل خواندن مؤثرتر از روش آموزشککککی

بهراهنمایی دکتر مهشید تجربهکار و با همکاری مراکز درمان اختالالت

«دیویس» بود؛ بنابراین میتوان این ش کیوۀ آموزش کی را ش کیوهای مؤثرتر

یادگیری شهر کرمان صورت گرفته است .بر خود الزم میدانیم که از

در حل م شکالت خواندن دان ست و آن را برای درمان اختالل یادگیری

۶
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همکاری این مراکز تشکر و قدردانی کنیم.
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