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چکیده
هدف از پژوهش حاضر  ،بررسی اثربخشی آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای خواندن ،برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری بود.
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موجب افزايش توانايی فرد در مهارتهای سازماندهی و برنامهريزی میشود.
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مقدمه
حوزهای نسبتأ جديد بینرشتهای میباشد
ناتوانیهای
که در میان سه محور پزشكی ،روانشناسی و تعلیموتربیت ويژه
جايگاه خود را به تدريج روشن نموده است .اين ناتوانیها ممكن
است خود را بهصورت اختالل در گوشدادن ،فكرکردن،
سخنگفتن ،خواندن ،نوشتن ،هجیکردن و شمارش اعداد نشان
دهد .چنین ناتوانیهايی شامل مواردی از قبیل نقايص ادراکی،2
آسیب مغزی ،3بدکاری جزيی مغز ،4نارساخوانی 5و زبانپريشی
تحولی 6میگردد .اما واقعیت اين است که تاکنون کسی پی به
ماهیت ناتوانی يادگیری نبرده است (پترز و همكاران.)2018 ،
برايناساس ،گروهی از صاحبنظران اصطالحهايی همچون
اختاللهای ادراکی و بیشفعالی استفاده میکنند .علم پزشكی
واژههايی مانند ضايعه مغزی و آسیبديدگی مغزی خفیف را بهکار
میبرد و متخصصان زبان از اصطالحهای زبانپريشی و
خوانشپريشی استفاده میکنند .با وجود اختالفنظرهايی که بین
متخصصان در اين زمینه وجود دارد ،بهدستآوردن تعريفی واقعی
از ناتونیهای يادگیری مشكل است (ژانگ ،لیو ،وانگ ،ژيیا و
جیانگ .)2019 ،اما بهطورکلی ،ناتوانیهای يادگیری را بهعنوان
چیزی که مانع موفقیت کودک در کالس میشود و شامل عوامل
روانشناختی هست ،تعريف کردهاند (کارباالل مارينو و همكاران،
 .)2018عاليم و نشانههای ناتوانیهای يادگیری در هر کودک
نسبت به کودکان ديگری که دارای اين نوع ناتوانی میباشند،
بسیار متفاوت است .برای مثال ،در حالی که کودکی در
هجیکردن و خواندن مشكل دارد ،کودکی ديگر بهراحتی و روان
میخواند؛ اما معنای آنچه را خوانده درک نمیکند و باز ممكن
است در همین حیطه کودکی باشد که از گفتهها و روابط اجتماعی
درک درستی ندارد يا در محاسبه و خواندن دستخط دچار مشكل
میباشد (آشمن و شفتل .)2017 ،شیوع آن را بین  5تا  15درصد
در سنین مدرسه و  4درصد در بزرگسال تخمن زدهاند (شريفی،
علیزاده ،غباریبناب و فرخی .)1398 ،روشهای بازپروری و
آموزشی گوناگونی مانند روش ادراکی حرکتی کپارت و گتمن،7

روش چندحسی فرنالد ،8روش سازماندهی اعصاب مرکزی
دالکاتو 9و مانند اينها ،برای کودکان و دانشآموزانی که به
نوعی دچار اختالل در يادگیری هستند ،طی سالهای متمادی
پديد آمده است که بر رشد مهارتهای پايه ،سبکها و
راهبردهای يادگیری ،توانايیهای شناختی و ويژگیهای
شخصیتی مربوط به موفقیت تحصیلی متمرکز هستند .روش
ترمیمی ديويس 10نیز ،يكی از اين روشها میباشد .مطابق با
نظر ديويس سه مؤلفه ،بهوجودآورنده همه نشانههای نارساخوانی
است :شیوه خاص تفكر (تفكر تصويری) ،توانايی طبیعی برای
تحريف ادراکی (جابهجايی چشم ذهن) و شیوه خاص واکنش به
اين تحريفها (ديويس و براون .)2003 ،روش ديويس دارای دو
مرحله است که عبارتند از:
مشاوره موقعیتيابی :11اين مرحله دارای همان مفهومی
میباشد که نزد آموزگاران و روانشناسان بهعنوان توجه شناخته
شده است .تمرينات اصلی اين مرحله ،با استفاده از تصويرسازی
ذهنی انجام میگیرد و
تسلطيابی بر نماد :12شیوهای است که دانشآموز با استفاده
از خمیر ،حروف الفبا ،عالئم نقطهگذاری مانند عالمت سؤال،
عالمت تعجب ،نقطه و مانند اينها ،واژههای نامفهوم و مدلی از
معنای واژگان را میسازد و تمرين میکند (ديويس.)2002 ،
برخی مطالعات نشان دادهاند که روشهای آموزشی -ترمیمی
ديويس بر عملكرد خواندن دانشآموزان نارساخوان تأثیر دارد و
باعث افزايش توانايی آنها در زمینه خواندن میشود (خدامهری،
کافی ماسوله ،خسروجاويد و فالحی .)1395 ،ازسویديگر؛
حیدری ،شاه میوه اصفهانی ،عابدی و بهرامیپور ( ،)1391نشان
دادند که هر دو روش فرنالد و ديويس بر عملكرد خواندن
دانشآموزان نارساخوان تأثیر دارد ،اما روش ديويس مؤثرتر است.
به گونهای که روش ديويس میتواند بهعنوان يک روش ترمیمی
تإيید شده مورد استفاده قرار گیرد .برايناساس ،نشان دادند که
روش ترمیمی ديويس ،میزان مشكالت خواندن افراد نارساخوان
را بهطور چشمگیری کاهش میدهد .امبروس و چانگ ()2011

1. learning disabilities
2. perceptual defects
3. brain injury
4. minor brain abnormalities
5. dyslexia
6. developmental aphasia

7. Kepart and Gutman's motor perceptual method
8. Fernald's multi-sensory approach
9. Delacato's organize the central nerves
10. Davis restorative method
11. positioning advice
12. icon domination

يادگیری،1
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سجاد اسکندری و همکاران

در پژوهشی ،تأثیر روش آموزش ديويس بر بهبود عملكرد خواندن
دانشآموزان نارساخوان را مورد تأيید قرار دادند .مطالعات ديگری
نیز از تأثیرگذاری روش ديويس بر برنامهريزی و سازماندهی خبر
دادهاند .در همین زمینه؛ شیدايی فیروزآبادی ،تجربهکار و توحیدی
( ،)1397نشان دادند که روش آموزش ديويس بر مؤلفههايی
مانند سیالی ،بسط و ابتكار در دانشآموزان نارساخوان تأثیر دارد.
در مجموع ،دوران تحصیلی از مهمترين مراحل زندگی است
که در آن عالوه بر اثرات مواد درسی بر آينده فرد ،شخصیت فرد
نیز پايهريزی شده و شكل میگیرد .اغلب اختالالت و
ناسازگاریهای رفتاری پس از اين دوران و دوران بزرگسالی
ناشی از کمبودتوجه به دوران حساس کودکی و نوجوانی و
هدايتنشدن صحیح تحصیلی و روانی است (تمجیدتاش ،سیف
نراقی و نادری .)1397 ،اين بیتوجهی میتواند منجر به
سازشنكردن و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در
ابعاد مختلف تحصیلی و شخصیتی برای دانشآموزان شود .اين
امر ،از جهت مادی به لحاظ هزينههای مربوط به آموزش و از
جهت روانی به لحاظ سالمت روانی فرد و جامعه باعث مشكالت
فردی و اجتماعی میشود (سالمی ،نیبرگ و لین .)2018 ،بررسی
عوامل اثرگذار بر اختالالت يادگیری در سنین کودکی و نوجوانی
به محققان ،درمانگران و برنامهريزان اين امكان را میدهد که
براساس اطالعات دست به مداخالت و برنامهريزی در سطح
مدارس بزنند و تغییر را در سن پايینتری که زيربنايیتر و
کمهزينهتر است ،شروع کرده و به نوعی باعث پیشگیری از بروز
مشكالت در سن بزرگسالی شوند .نگاهی به مطالعات انجام شده
نشان میدهد که گرچه پژوهشها از تأثیرگذاری روش آموزش
ديويس بر مشكالت يادگیری کودکان خبر دادهاند ،اما کمتر
مطالعهای بهخصوص در ايران ،بر مهارتهای خواندن و
برنامهريزی و سازماندهی تمرکز کردهاست .ازسویديگر ،اين
مطالعات کمتر در مورد کودکان با ناتوانیهای يادگیری بوده
است .بنابراين ،توجه به مطالب گفته شده سؤال اصلی پژوهش
اين بود که آيا روش آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای خواندن
و برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری
اثربخش است؟

روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمهآزمايشی از نوع پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل کلیه کودکان با
ناتوانی يادگیری در مراکز ناتوانیهای يادگیری  3 ،2 ،1و  4در
شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  1397-98بود .نمونه آماری
براساس حداقل افراد موردنیاز برای طرحهای آزمايشی (دالور،
 30 )1390نفر بود که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .بهاينصورت که از بین کلیه دانشآموزانی که در اين مراکز
( 3 ،2 ،1و  )4ثبتنام کرده بودند و منتظر دريافت خدمات بودند،
پس از دريافت اسامی آنها 30 ،نفر بهصورت تصادفی از بین اين
افراد انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمايشی ( 15نفر) و
گواه ( 15نفر) گمارده شدند .مالکهای ورود شامل داشتن
ناتوانیهای يادگیری ،تحصیل در مقطع ابتدايی ،رضايت کودک
و والدين مبنی بر حضور در مداخالت آموزشی و مالکهای
خروج شامل داشتن مشكالت شنوايی و بینايی ،استفاده همزمان
از برنامههای روانشناختی يا آموزشی مشابه با مطالعه حاضر و
غیبت بیش از دو جلسه در جلسات آموزشی بود.
ابتدا پرسشنامه مشكالت يادگیری کلورادو (ويلكات و
همكاران )2011 ،برای هر دو گروه (توسط والدين) تكمیل گرديد
و سپس در آزمون برج لندن (شالیس )1982 ،شرکت کردند .در
مرحله بعد ،گروه آزمايشی در  16جلسه يکساعته ،دو بار در هفته
آموزش به روش ديويس بهصورت گروهی شرکت کردند؛ در
حالی که گروه گواه آموزشی دريافت نكرد .الزم به ذکر است که
اين جلسات در يكی از مراکز ناتوانیهای يادگیری (مرکز )2
برگزار گرديد .پس از پايان جلسات ،پرسشنامه ذکر شده دوباره
برای هر دو گروه توسط والدين تكمیل و دو گروه در آزمون برج
لندن شرکت نمودند .در انتها دادههای بهدست آمده از گروهها
برای تحلیل آماده شد.
خالصه جلسات آموزشی روش ديويس :خالصه جلسات آموزشی
روش ديويس که شامل  16جلسه يکساعته بهصورت دو بار در
هفته میباشد؛ بهترتیب جلسات و مفاهیم کلی مورد آموزش بیان
شده است:
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جلسه اول :برقراری ارتباط با دانشآموزان ،معرفی روش ديويس برای آنها ،بیان اهمیت همكاری و انجام تمرينات در منزل.
جلسه دوم (روشنساختن مفهوم تصويرسازی ذهنی) :در اين جلسه ابتدا دستبرتر دانشآموز تعیین و از او خواسته میشود تا با استفاده از قوه تخیل خود و چشمان بسته
تصوير چیزهای موردعالقه ،برای مثال تصور يک کیک خامهای را در ذهنش تصويرسازی کند .اگر پاسخ مثبت بود ،ادامه کار انجام میگردد ،اگر نه موضوع بیشتر توضیح داده
میشود و از او خواسته میگردد با چشمان بسته برخی چیزهای مورد عالقهاش را در ذهنش تصويرسازی کند .اگر شخص نتواست اين کار را انجام دهد ،روی يک تكه کاغذ
دو دايره رسم میشود .به يكی از دايرهها اشاره کنید که اين شما را نشان میدهد و به دايره ديگر اشاره نمايید و بگويید آن من را نشان میدهد .اگر شما در حال نگاهکردن به
من باشید ،از اينجا مرا میبینید و در همین حاال روی دايره او بزنید و يک فلش از دايره او به دايره خود بكشید و بگويید ما تا زمانی که با چشمان خود در حال ديدن هستیم،
دقیقاً میدانیم که از کجا در حال نگاهکردن هستیم .حال از او میخواهیم که چشمانش را بسته و اين تصوير چشمی را در ذهنش تصويرسازی کند و به او گفته میشود که
وقتی ما در حال تصور با چشمان بسته هستیم ،اين چشم ذهن است که میبیند .بهمنظور ارزيابی روبهروی دانشآموز نشسته و دستش را گرفته و از خواسته میشود ،تكه کیكی
که قبالً به او گفته شد را در دستش تصور کند .سپس به او گفته میشود که چشمانش را بسته و تصور خود را از کیک بیان نمايد.
جلسه سوم (مشاوره موقعیتيابی و تمرين جهتيابی) :برای تمرين جهتيابی از دانشآموز خواسته میشود تا به آنچه در تصورش ساختهاست ،ديگر فكر نكند و اجازه
دهد حواسپرتی اتفاق بیفتد؛ سپس تمرکزش را به نقطه قبل و آنچه تصور کرده مثالً همان کیک بازگرداند.
جلسه چهارم (شیوه رهاسازی) :در اين جلسه به دانشآموز گفته میشود که دستت را مشت کن؛ حاال بهطور ذهنی يک دست باز خیالی را فرض کن و بهجای بازنمودن
دست ،مشتت را سفتتر کن .برعكس اين تمرين نیز انجام شد .هدف اين تمرين از بینبردن حالت تنش و اضطراب دانشآموزان در حین خواندن متن است.
جلسه پنجم (روش مرور موقعیتيابی) :از دانشآموز خواسته میشود تا انگشتش را در مكانی که نقطه موقعیتيابی است ،قرار دهد .برای مثال ،کودک دستش را روی
سرش بگذارد و تصور کند که انگشتش در خط میانی بدنش قرار دارد .بر انگشت او ضربه زده و گفته شود ،اين نقطهای است که نبايد حرمت داده شود .هدف اين است که
دانشآموز ياد بگیرد در هنگام خواندن متن خودنظارتی و خودکنترلی داشته باشد و تمرکز و توجه خود را حفظ نمايد.
جلسه ششم (میزان دقیقسازی) .کودک منظرهای را نگاه میکند .وی نقطهای را تعیین و از خواسته میشود تا ذهنش را روی آن نقطه متمرکز کند و سپس تعادل با نگاه
به آن نقطه تعادل خود را رویيکپا حفظ کند .بعد از حفظ تعادل رویيکپا ،با حرکتدادن تمرکز ذهن ،تعادلش از يبن میرود و او ياد میگیرد که تمرکز بر موضوعی ،احتمال
انجام موفقیتآمیز را افزايش میدهد.
جلسه هفتم (هماهنگی) :دانشآموز توپهای همزمانی که بهطرفش پرتاب میشود را يكی در يکدست و ديگری را در دستديگر میگیرد .هدف کاربردی اين تمرين ،از
بینبردگی سردرگمی تشخیص جوانب راست و چپ به منزله يک فعالیت تفريحی بود.
جلسه هشتم (تسلط بر حروف الفبا) .بهاينصورت که دانشآموز حروف الفبا را با خمیر مدلسازی میکند؛ سپس حروف موردنظر را در متنهای مختلف پیدا میکند و دور
آن خط میکشد.
جلسه نهم (تسلط بر نشانهگذاری) :از دانشآموز خواسته میشود تا نشانههايی مانند عالمت سؤال ،دو نقطه ،ويرگول و مانند اينها را با خمیر بسازد و روی کاغذی که نام
عالمت موردنظر بر روی آن نوشته شده بود قرار دهد؛ سپس همین نشانهها را در متنهای مختلف پیدا کند.
جلسه دهم (هجیکردن و خواندن) .دانشآموز حروف يک کلمه را تشخیص میدهد و آنها را بدون صداکشی میخواند .در صورت اشكال کلمه را بعد از درمانگر تكرار
میکند .هدف فقط اين است که دانشآموز حروف را در يک کلمه تشخیص دهد و سپس کلمه را بعد از شما تكرار نمايد .هدف صرفاً تشخیص و شناسايی حروف کلمه است
(اسم حروف را يكیيكی بگويد).
جلسه يازدهم (هجیکردن -روانخوانی) .به دانشآموز گفته میشود که چشمان شما بايد سراسر کلمه را برانداز کند .اگر کلمه را درست نگفت ،دوباره آن را برانداز نمايد.
اگر برای بار دوم نیز کلمه را درست نگفت ،آن را هجیکند .سپس کلمه درست به دانشآموز گفته میشود و او بايد آن را تكرار نمايد.
جلسه دوازدهم و سیزدهم (براندازکردن -هجیکردن) .دانشآموز کاغذ را جهت آشكار کردن تکواژهها و خطوط متن حرکت میدهد .بعد از اين تمرين ،کاغذ از سمت
راست به چپ حذف میشود و فقط برای آشكارساختن خط موردنظر ساير سطرها را با کاغذ میپوشاند .با اين تمرين ،کودک ياد میگیرد به کلمه خوب نگاه کند و آن را از
روی حدس نخواند.
جلسه چهاردهم (تصوير در نشانهگذاری) :در اين جلسه هدف از خواندن ،درک و فهم متن خوانده شده بود .بهاينصورت که دانشآموز متنی را میخواند و معنای چند کلمه
از او پرسیده میشود (برای مثال کاشف ،قضاوت ،ناهموار و غلظت) اگر معنای کلمه را نمیداند ،آن را از فرهنگ لغت پیدا میکند.

جلسه پانزدهم (تسلطيابی بر نماد برای کلمهها) که عبارتند از:

 کلمه موردنظر را از روی يک واژهنامه يا فرهنگ لغات پیدا کند. در صورتی که تلفظ کلمه را نمیداند ،آن را پیدا نمايد. اولین تعريف و جمالت نمونه را با صدای بلند بخواند. فهم روشنی از تعريف را ايجاد کند ،آن را مورد بحث قرار دهد .با استفاده از آن کلمه ،جملهها و يا عباراتی را بسازد و آن را تعريف نمايد. از مفهوم توصیفشده با تعريف ،يک الگو با استفاده از خمیر بسازد. نماد يا حروف کلمه موردنظر را با استفاده از خمیر درست کند. يک تصوير ذهنی از آنچه خلق شده است ،بسازد. با صدای بلند به مدل بگويد :اين (کلمه) است؛ يعنی (تعريف کلمه)( .مثال :اين بلند است ،يعنی بیشتر از بلند معمولی). با صدای بلند به کلمه يا نماد بگويد :اين میگويد (کلمه)( .مثال :اين میگويد بلند) .جملهها و عباراتی بیشتری بساز تا اينکه بتوانی اين کار را خیلی آسان انجام دهی.اطمینان پیدا کن که کاربرد آن کلمه با تعريفی که شما عیناً آوردهايد همخوانی دارد.
جلسه شانزدهم :اجرای آزمونها در دو گروه آزمايش و گواه (ديويس و براون.)2002 ،
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ابزار سنجش
پرسشنامه مشكالت يادگیری

کلورادو1

( :)CLDQاين
پرسشنامه دارای  20گويه میباشد و توسط ويلكات و همكاران
( )2011برای غربالگری و شناسايی کودکانی که مشكل
يادگیری دارند ،ساخته شده است .پرسشنامه مشكالت يادگیری
کلورادو ،مشكالت يادگیری را متشكل از پنج عامل اساسی
خواندن ،محاسبهکردن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و
عملكردهای فضايی میداند که موجب مشكالت يادگیری
میشوند که توسط والدين دانشآموزان تكمیل میگردد .پاسخ
به هر عبارت در يک مقیاس لیكرت پنج درجهای از اصالً ( )1تا
همیشه ( )5میباشد .ويلكات و همكاران ( ،)2011روايی
تفكیكی و روايی سازه پرسشنامه مذکور را در حد مطلوب
گزارش کردهاند :خواندن 0/64؛ رياضی 0/44؛ شناخت اجتماعی
0/64؛ اضطراب اجتماعی  0/46و فضايی  .0/30يافتههای حاصل
از ارزيابی اعتبار اين پرسشنامه و عوامل پنجگانه آن به دو روش
همسانی درونی و بازآزمايی در پژوهش حاجیلو و رضايی ()1390
نشان داد که اين پرسشنامه از اعتبار قابلمالحظهای برخوردار
میباشد .ويلكات و همكاران ( )2011همسانی درونی کل
سؤالها را بهواسطه محاسبه آلفای کرونباخ  0/95گزارش
نمودهاند .در پژوهش حاجیلو و رضايی ( )1390ضريب پايايی به
روش آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت  0/89بهدست آمده است.
قابل ذکر است که در پژوهش حاضر ،تنها از مؤلفه خواندن
استفاده شده است.

آزمون برج لندن :)LTT( 2اين آزمون را شالیس ( )1982ابداع
کرده است و يكی از ابزارهای مهم برای اندازهگیری کنش
اجرايی برنامهريزی و سازماندهی میباشد (مشهدی.)1388 ،
شیوه نمرهگذاری در اين آزمون بدينصورت است که برمبنای
اين که فرد در چه کوششی مسئله را حل کند ،نمره به او تعلق
میگیرد .حداکثر نمره در اين آزمون  36است .همچنین تعداد
مسئلههای حل شده در هر مسئله ،زمان تأخیر يا زمان طراحی،
زمان آزمايش و تعداد خطا و امتیاز کل بهصورت دقیق بهوسیله
رايانه محاسبه میگردد .اين آزمون دارای روايی سازه خوب
سنجش برنامهريزی و سازماندهی افراد است .اعتبار اين آزمون
توسط لزاک ،من ،کارسون و هارتمن2004( 3؛ به نقل از مشهدی،
 0/79 ،)1388گزارش شده است.
یافتهها
ابتدا يافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش و پس از آن نتايج
تحلیلهايی که برای بررسی فرضیههای پژوهش صورت
گرفتهاند ارائه شده است .بررسی يافتههای توصیفی نشان داد که
از کل گروه نمونه  15نفر ( 50درصد) در گروه آزمايشی و  15نفر
( 50درصد) در گروه کنترل قرار دارند .همچنین تفكیک آنان
براساس جنسیت نشان داد که در گروه آزمايشی  7نفر دختر (44/66
درصد) و  8نفر ( 53/34درصد) پسر بودند .در گروه گواه  8نفر دختر
( 53/34درصد) و  7نفر ( 44/66درصد) پسر بودند .در ادامه میانگین
و انحراف معیار متغیرهای پژوهش بیان شده است.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش
متغیرها
مهارتهای خواندن
برنامهريزی و سازماندهی

گروهها
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

آموزش به روش دیویس
میانگین
17/46
20/26
14/73
15/4

انحراف معیار
3/15
2/34
1/48
1/35

گواه
میانگین
17/73
17/8
15/12
15/06

انحراف معیار
3/25
2/04
2/12
2/01

بررسی مفرضههای تحلیل کوواريانس :برای بررسی فرضیههای
پژوهش از تحلیل کوواريانس يکمتغیره استفاده شد .قبل از اجرای
تحلیل کوواريانس يکمتغیری و چندمتغیری الزم است مهمترين
مفروضههای آن بررسی شود که در ادامه به آنها اشاره میشود.

همگنی واريانسها :بهمنظور بررسی همگنی واريانسها از
آزمون لوين استفاده شد .نتايج در جدول زير آمده است.

1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire
)(CLDQ

)2. London Tower Test (LTT
3. Lezak, D., Mann, H., Carlson, H., & Hartman, A.
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اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارتهای خواندن... ،

جدول  -2نتایج آزمون لوین مبنی بر پیشفرض تساوی واریانسهای گروهها
متغیر
مهارتهای خواندن
برنامهريزی و سازماندهی

F

1/65
0/03

درجه آزادی 1
1
1

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،نتايج آزمون لون
هیچکدام از متغیرهای پژوهش معنادار نبود؛ بنابراين فرض
برابری واريانسها برقرار است و میتوان از تحلیل کوواريانس
استفاده کرد.

سطح معناداری
0/21
0/84

درجه آزادی 2
28
28

همگنی رگرسیون :جهت بررسی همگنی رگرسیون تعامل
بین عامل گروهها و پسآزمون بررسی شد .نبودمعناداری اين
تعامل بهمعنای برقرار بودن مفروضه همگنی رگرسیون میباشد.
نتايج در جدول زير آمده است.

جدول  -3تعامل بین گروهها و پیشآزمون متغیرها
متغیر وابسته
پسآزمون مهارتهای خواندن
پسآزمون برنامهريزی و سازماندهی

منبع
تعامل گروه و پیشآزمون
تعامل گروه و پیشآزمون

نتايج جدول  ،3نشان میدهد سطح معناداری  Fبیشتر از مقدار
بحرانی  0/05میباشد .بنابراين ،پیش فرض همگنی واريانسها
برقرار است و میتوان از تحلیل کوواريانس استفاده کرد.
بررسی نرمالبودن توزيع نمرات متغیرها :قبل از واردشدن به
مرحله آزمون فرضها ،الزم است تا از وضعیت نرمالبودن دادهها

SS

DF

MS

F

P

2/38
0/18

1
1

2/38
0/18

2/41
0/35

0/13
0/55

اطالع حاصل شود تا براساس نرمالبودن يا نبودن آنها،
آزمونها استفاده شود .نتايج آزمون کلموگراف اسمیرنوف و
شاپیرو -ويلک برای بررسی نرمالبودن توزيع داده ها در جداول
زير آمده است.

جدول  -4نتایج بررسی نرمالبودن توزیع نمرات متغیرها
مرحل اجرا
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

متغیر
مهارتهای خواندن
برنامهريزی و سازماندهی

فرضیه اول :روش آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای خواندن
دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری تأثیر دارد .بهمنظور بررسی اين
فرضیه پژوهشی ،از تحلیل کوواريانس يکراهه استفاده شد.
بهاينصورت که نمرات آزمودنیها در اجرای پیشآزمون بهعنوان
متغیر کنترل ،نمرات آزمودنیها در اجرای پسآزمون بهعنوان متغیر

K-S

P

0/76
1/37
1/39
0/87

0/56
0/06
0/06
0/43

شاپیرو -ویلک
0/95
0/96
0/97
0/96

P

0/06
0/15
0/17
0/15

وابسته و متغیر گروهبندی (آزمايش و گواه) بهعنوان متغیر مستقل
وارد تحلیل گرديدند .جدول  ،5نتايج تحلیل کوواريانس يکراهه
برای بررسی تأثیر روش آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای
خواندن دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری را نشان میدهد.

جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روش آموزش دیویس بر مهارتهای خواندن
منبع واریانس
پیشآزمون (متغیر کنترل)
گروه (متغیر مستقل)
خطا
کل

SS

DF

MS

F

P

η2

107/27
52/82
28/05
11049

1
1
27
30

107/27
52/82
1/03

103/24
32/82

0/001
0/001

0/79
0/43
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نتايج تحلیل کوواريانس جدول  ،5نشان میدهد که بین میانگین
نمرات گروههای مورد مقايسه تفاوت معناداری در مهارتهای
خواندن وجود دارد [ .]F)27-1(=32/43 ،P=0/001بررسی
جدول میانگینها نشان میدهد که میانگین مهارتهای خواندن
در پسآزمون در گروه آزمايشی ( )20/26نسبت به گروه گواه
( )17/8بهطور معناداری افزايش يافته است .همچنین بررسی
مجذور اتای تفكیكی (اندازه اثر) حاکی از آن است که روش
آموزش ديويس 43 ،درصد از واريانس مهارتهای خواندن در
دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری را تبیین میکند.

فرضیه دوم :روش آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای
برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری
تأثیر دارد .بهمنظور بررسی اين فرضیه پژوهشی ،از تحلیل
کوواريانس يکراهه استفاده شد .جدول  ،6نتايج تحلیل
کوواريانس يکراهه برای بررسی تأثیر روش آموزش ديويس بر
بهبود بهبود مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان
با ناتوانیهای يادگیری را نشان میدهد.

جدول  -6نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روش آموزش دیویس بر مهارتهای
برنامهریزی و سازماندهی
منبع واریانس
پیشآزمون (متغیر کنترل)
گروه (متغیر مستقل)
خطا
کل

SS

DF

MS

F

P

η2

69/09
2/85
13/43
7045

1
1
27
30

69/09
2/85
0/49

138/81
5/72

0/001
0/02

0/83
0/17

نتايج تحلیل کوواريانس جدول  ،6نشان می دهد که بین میانگین
نمرات گروههای مورد مقايسه تفاوت معناداری در بهبود
مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی وجود دارد [،P=0/02
 .]F)27-1(=5/72بررسی جدول میانگینها نشان میدهد که
میانگین مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی در پسآزمون در
گروه آزمايشی ( )15/4نسبت به گروه گواه ( )15/06بهطور
معناداری افزايش يافته است .همچنین بررسی مجذور اتای
تفكیكی (اندازه اثر) حاکی از آن است که روش آموزش ديويس،
 17درصد از واريانس بهبود مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی
در دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش آموزش ديويس بر
بهبود مهارتهای خواندن و برنامهريزی و سازماندهی
دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری انجام شد .نتايج نشان داد،
روش آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای خواندن دانشآموزان
با ناتوانیهای يادگیری تأثیر دارد .بررسی جدول میانگینها نشان
داد که میانگین مهارتهای خواندن در پسآزمون در گروه
آزمايشی نسبت به گروه گواه بهطور معناداری افزايش يافته است.

بهاينصورت که روش آموزش ديويس منجر به بهبود
مهارتهای خواندن دانشآموزان با ناتونیهای يادگیری شده
است .اين نتايج با مطالعات خدامهری و همكاران (،)1395
حیدری و همكاران ( )1391و امبروس و چانگ ( )2011همسو
است .در تبیین اين يافته میتوان گفت بنابه گفته ديويس،
نارساخوانی حاصل تفكر و شیوه خاصی از واکنش در برابر حس
گمگشتگی میباشد (ديويس .)2002 ،وی اظهار میدارد که
نارساخوانی ،نوعی گمگشتگی است که از طريق يک توانايی
شناختی طبیعی بهوجود میآيد و تصور ذهنی مجسمشده در ذهن
جايگزين ادراک حسی بهنجار میگردد .او تأکید میکند که
ريشههای نارساخوانی ،تحتتأثیر يک استعداد و قريحه ادراکی
میباشد .اين حالت هنگامی بهوقوع میپیوندد که بهوسیله يک
انديشه يا محرک ،گیج و سردرگم شده باشیم .عكس حالت
گمگشتگی ،تشخیص موقیعت است که بهمعنای پیبردن و
کشف واقیعتها و موقیعتهای احاطهکننده شخص و قراردادن
خود در ارتباطات مناسب با آنها .ديويس نیز در آموزش و ترمیم
افراد مبتال به ناتوانیهای يادگیری ،چشم ذهن و بهويژه تصوير
ذهنی را بهطور اساسی موردتأکید قرار داده است .هرگاه شخص
نارساخوانی ،بتواند حالت گمگشتگی خود را شناسايی کند؛ از روی
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اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارتهای خواندن... ،

اراده و آگاهی ،وضعیت موقیعتيابی را در خود بهوجود آورد ،وی
قادر خواهد بود تا هر زمانی که گمگشتگی پديد آمد آن را
فراموش کند و اطالعات موردنیاز برای يادگیری را فرابگیرد
(ديويس .)2006 ،در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد که روش
ديويس میتواند مشكالت مربوط به نارسايی خواندن را شناسايی
و بر آنها تأثیر مثبت میگذارد .بهگونهای که اين آموزشها
میتواند مشكالت مربوط به خواندان را در افراد دارای
ناتوانیهای يادگیری کاهش دهد.
ازسویديگر ،نتايج نشان داد روش آموزش ديويس بر بهبود
مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان با ناتوانیهای
يادگیری تأثیر دارد .بررسی جدول میانگینها نشان میدهد که
میانگین مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی در پسآزمون در
گروه آزمايشی نسبت به گروه گواه بهطور معناداری افزايش يافته
است .بهاينصورت که روش آموزش ديويس منجر به بهبود
مهارتهای برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان با ناتونیهای
يادگیری شده است .اين نتايج با پژوهش شیدايی فیروزآبادی،
تجربه کار و توحیدی ( )1397مطابقت دارد .در تبیین اين يافته
میتوان گفت ،توانايی برنامهريزی و سازماندهی بهعنوان يكی از
مهمترين کارکردهای اجرايی و فعالیتهای عالی مغز چه به
لحاظ نقشش در انجام فعالیتهای روزمره زندگی و چه به لحاظ
نقش آن در هماهنگساختن ديگر کارکردها جهت رسیدن به
هدف موردتوجه محققان مختلف بوده است (مشهدی.)1388 ،
کارکرد اجرايی را بهعنوان توانايی شناسايی و سازماندهی مراحل
و عناصر موردنیاز برای انجام يک قصد يا رسیدن به يک هدف»
تعريف مینمايند (آچرمن و شافتل .)2017 ،از آنجا که توانايی
برنامهريزی و سازماندهی جزء کارکردهای عالی کرتكس
پیشپیشانی میباشد ،اعتقاد بر اين است که آسیب يا اختالل در
مناطق پیشپیشانی و برخی از مناطق زيرکرتكسی مغز با توانايی
کودک برای انجام برنامهريزی و سازماندهی بهطور معناداری
مرتبط میباشد (جانه ،ابراهیمی قوام و علیزاده.)1391 ،
سازماندهی به توانايی مرتبکردن و يا جایدهی اجزاء مطابق با
اصول مشخص و از پیش تعیین شده است .بهعبارتديگر ،توانايی
مرتبکردن اجزای تكلیف و يا قراردادن عناصر آن مطابق با
قاعده و اصول را سازماندهی میگويند .برنامهريزی يک قسمت
حیاتی و حساس از رفتارهای هدفگرا میباشد .در واقع،
برنامهريزی توانايی تنظیم اعمال و رفتارها برای راهیابی به

اهداف باالتر و بزرگتر میباشد (بنیسی .)1398 ،اين مؤلفه
گرايش به سمت يک تكلیف سازمانيافته ،راهبردی و روش
کارآمد است و بهنظر میرسد ،روش آموزشی ديويس میتواند با
تمرکز بر فرآيندهای تفكر بر ساختار پردازش ذهنی افراد با
ناتوانیهای يادگیری تأثیر مثبت بگذارد .بهعبارتديگر ،خوديابی
که نقطه مقابل گمگشتگی است ،زمانی حاصل میشود که فرد
بتواند گمگشتگی خود را شناسايی و از روی آگاهی دست به
موقعیتسازی بزند .نتیجه چنین امری ،افزايش توانايی فرد در
مهارتهای سازماندهی و برنامهريزی است.
از جمله محدوديتهای اين پژوهش میتوان به مشكالت
مربوط به محدوديت گروه نمونه و نبودن آزمونهای پیگیری که
بتواند تداوم نتايج آموزش را نشان دهد ،اشاره کرد .بنابراين،
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی طرحهای درمانی که بتواند کل
خانواده را پوشش دهد ،احتماالً تأثیرگذاری آموزش را بیشتر
میکند .همچنین استفاده از آزمونهای پیگیری برای بررسی
تداوم تأثیرگذاری آموزش میتواند مفید باشد .از جنبه عملی نیز
نتايج نشان داد که روش آموزش ديويس بر بهبود مهارتهای
خواندن و برنامهريزی و سازماندهی دانشآموزان با ناتوانیهای
يادگیری تأثیر دارد .بنابراين ،میتوان از اين روش برای افرايش
مهارتهای خواندن و بهبود برنامهريزی و سازماندهی
دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری استفاده کرد.
منابع
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Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of Davis training method on improving reading, planning and
organizing skills of students with learning disabilities. The research method was semi-experimental with pretestposttest design and a control group. The statistical population consisted of 400 children (170 girls and 230 boys)
with learning disabilities in learning centers 1, 2, 3 and 4 in Kermanshah City in the academic year 2018-2019. A
sample of 30 of these students was selected by simple random sampling and randomly assigned to two experiment
groups (8 boys and 7 girls) and a control group (7 boys and 8 girls). At first, the Colorado Learning Difficulties
Questionnaire (CLDQ) by Willcutt et al. (2011) was completed by parents of both groups and then they did the
Tower of London (ToL) test (Shalice, 1982). The experiment group then participated in Davis training sessions.
The control group did not receive the training. Then the questionnaires were completed again by both parents for
both groups and the two groups participated in the London Tower Test. The data were analyzed by using statistical
test of covariance analysis. The results showed that average scores of reading, planning and organizing skills in the
post- test in experiment group were significantly increased in comparison to control group. Based on the findings
of the research, it can be concluded that Davis training method improves reading skills and with identifying
problems related to dyslexia, increases planning and organizing ability with focusing on thought processes.
Keywords: Davis training method, reading skills, planning and organizing, learning disabilities
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