
 دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ايران ،کرمانشاه واحد ،عمومی یشناسروان یدکتر یدانشجو*
 kakabraee@gmail.com mail:E                                                         ايران کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسالمی،  ،کرمانشاهواحد ، یشناسگروه روان اریدانش نویسنده مسؤول:**

 ، ايرانکرمانشاه ،کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ،یشناسگروه روان استاديار***

 18/09/98 پذیرش:                                        15/04/98 دریافت:

 نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی

 
  1398 پاییز، (32)3، شماره دهمسال 

 45-54 صص

DOI: 10.22034/CECIRANJ.2019.192979.1228 

 

آموزان با دانش یو سازمانده یزیربرنامه، خواندن یهابر بهبود مهارت سیویآموزش د یاثربخش

 یریادگی یهایناتوان

 *سجاد اسکندری

 **کیوان کاکابرایی

 ***حسن امیری

 ***السادات حسینیسعیده

 چکیده

. بود یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش یو سازمانده یزيرخواندن، برنامه یهابر بهبود مهارت سيويآموزش د یاثربخش یبررس هدف از پژوهش حاضر ،
 یریادگي یبا ناتوان پسر( 230دختر و 170کودک ) 400شامل  یجامعه آماربا گروه گواه بود.  آزمونپس آزمونشیپ نوع از یشيآزمامهیناين مطالعه،  روش

 یریگآموز بود که به روش نمونهدانش 30 ی شاملنمونه آمار. بود 1397-98 یلیدر شهر کرمانشاه در سال تحص 4و  3، 2، 1 یریادگي یهایدر مراکز ناتوان
شكالت يادگیری کلورادو آموز( گمارده شدند. ابتدا پرسشنامه مدانش 15( و گواه )آموزدانش 15) یشيتصادف در دو گروه آزما ساده انتخاب و به یتصادف

(CLDQ) و سپس در آزمون برج لندن شد لی( تكمنيهر دو گروه )توسط والد یبرا (LTT) وسيددر جلسات آموزش  یشيشرکت کردند. گروه آزما 
در آزمون  هاشد و آن لیتكم هر دو گروه یبراتوسط والدين  ديگر شده بارذکر یها. سپس پرسشنامهندنكرد افتيدررا  یآموزش ،گروه گواه کردند.شرکت 

 یهانمرات مهارت نیانگیم کهنشان داد  انسيکووار لیتحل جينتا. شد لیتحل انسيکووار لیتحل یآمار آزمون قيطر از هاداده. کردندبرج لندن شرکت 
 پژوهش یهاافتهي براساسبود.  افتهي شيافزا یطور معناداربه ،نسبت به گروه کنترل یشيدر گروه آزما آزمونپس در یو سازمانده یزيرخواندن، برنامه

 تفكر یندهايفرا بر تمرکز با و خواندن مهارت بهبود باعث ی،نارساخوان به مربوط مشكالت يیشناسا با سيويکرد که روش آموزش د یریگجهینت توانیم
 شود. یم یزيرو برنامه یسازمانده یهامهارت در فرد يیتوانا شيافزا موجب

 یریادگي یهایناتوان ،یو سازمانده یزيربرنامه ،خواندن یهاتمهار س،يويروش آموزش د: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 باشدمی ایرشتهبین جديد نسبتأ ایحوزه ،1يادگیری یهایناتوان
 ويژه تربیتوتعلیم و شناسیروان پزشكی، محور سه میان در که

 ممكن هایناتوان نيا. است نموده روشن تدريج به را خود جايگاه
 فكرکردن، دادن،گوش در اختالل صورتبه را خود است

 نشان اعداد شمارش و کردنهجی نوشتن، خواندن، گفتن،سخن
 ،2ادراکی نقايص قبیل از مواردی شامل يیهایناتوان چنین. دهد

 پريشیزبان و 5نارساخوانی ،4مغز جزيی بدکاری ،3مغزی آسیب
 به یپ یکس تاکنون که است نيا تیواقع اما. گرددمی 6تحولی

(. 2018 ،و همكاران پترز) است نبرده یریادگي یناتوان تیماه
 همچون يیهااصطالح نظرانصاحب از یگروه ،اساسنيابر

 یپزشك علم. کنندیم استفاده یفعالشیب و یادراک یهااختالل
 کاربه را فیخف یمغز یدگيدبیآس و یمغز عهيضا مانند يیهاواژه

 و یشيپرزبان یهااصطالح از زبان متخصصان و بردیم
 نیب که يینظرهااختالف وجود با. کنندیم استفاده یشيپرخوانش

 یواقع یفيتعر آوردندستبه دارد، وجود نهیزم نيا در متخصصان
ژانگ، لیو، وانگ، ژيیا و ) است مشكل یریادگي یهایناتون از

 عنوانبه را یریادگي یهایناتوان ،یکلطوربه اما(. 2019 ،جیانگ
 عوامل شامل و شودیم کالس در کودک تیموفق مانع که یزیچ

 همكاران، و نويمار کارباالل) اندکرده فيتعر ،هست یشناختروان
 کودک هر در یریادگي یهایناتوان یهانشانه و مي(. عال2018
 ،باشندیم یناتوان نوع نيا یدارا که یگريد کودکان به نسبت

 در یکودک که یحال در است. برای مثال، متفاوت اریبس
 روان و یراحتبه گريد یکودک ،دارد مشكل خواندن و کردنیهج

 ممكن باز و کندینم درک خوانده را چهآن یامعن اما ؛خواندیم
 یاجتماع روابط و هاگفته از که باشد یکودک طهیح نیهم دراست 
 مشكل دچار خطدستخواندن  و محاسبه در اي ندارد یدرست درک

درصد  15تا  5 نیآن را ب وعیش(. 2017 شفتل، و)آشمن  باشدیم
 ،یفياند )شرزده تخمندرصد در بزرگسال  4مدرسه و  نیدر سن

 و یبازپرور یهاروش(. 1398 ،یبناب و فرخیغبار زاده،یعل
 ،7گتمن و کپارت یحرکت یادراک روش مانند یگوناگون یآموزش

                                                           
1. learning disabilities 

2. perceptual defects 

3. brain injury 

4. minor brain abnormalities 

5. dyslexia 

6. developmental aphasia 

 یمرکز اعصاب یسازمانده روش ،8فرنالد یچندحس روش
 به که یآموزاندانش و کودکان یبرا ها،مانند اين و 9دالکاتو

 یمتماد یهاسال یط، هستند یریادگي در اختالل دچار ینوع
 و هاسبک ه،يپا یهامهارت رشد بر که است آمده ديپد

 یهایژگيو و یشناخت یهايیتوانا ،یریادگي یراهبردها
روش . هستند متمرکز یلیتحص تیموفق به مربوط یتیشخص

 با مطابق. باشدمی هاروش نياز ا یكي ،زین 10سيويد یمیترم
 ینارساخوان یهانشانه همه آورندهوجودبه مؤلفه، سه سيويد نظر

 یبرا یعیطب يیتوانا(، یريتصو)تفكر  تفكر خاص وهیش: است
 به واکنش خاص وهیش و( ذهن چشم يیجا)جابه یادراک فيتحر

دو دارای  سيوي(. روش د2003و براون،  سيوي)د هافيتحر نيا
 :که عبارتند از استمرحله 

 یمفهوم همان یدارااين مرحله : 11یابيتیموقعمشاوره 
 شناخته توجه عنوانبه شناسانروان و آموزگاران نزد که باشدمی

 یرسازيتصو از استفاده با مرحله، نيا یاصل ناتيتمر. است شده
 و  ردیگیم انجام یذهن

 استفاده با آموزدانش که است یاوهیش: 12نماد بر یابيتسلط
 ال،ؤس عالمت مانند یگذارنقطه عالئم الفبا، حروف ر،یخم از

 از یمدل و نامفهوم یهاواژه ،هامانند اين و نقطه تعجب، عالمت
(. 2002 س،يوي)د کندیم نيتمر و سازدیم را واژگان یمعنا
 یمیترم -یآموزش یهاروشکه  اندداده نشان مطالعات یبرخ

دارد و  ریثأت نارساخوان آموزاندانش خواندن عملكرد بر سيويد
 ،ی)خدامهر شودیم خواندن نهیزم در هاآن يیتوانا شيباعث افزا

 ؛گريدیسواز(. 1395 ،یو فالح ديماسوله، خسروجاو یکاف
نشان  ،(1391) پوریو بهرام یعابد ،یاصفهان وهیشاه م ،یدریح

 خواندن عملكرد بر سيويد ودادند که هر دو روش فرنالد 
ثرتر است. ؤم سيويدارد، اما روش د ریتأث نارساخوان آموزاندانش

 یمیترمروش  کيعنوان به تواندیم سيويد روش که یابه گونه
 که دادندنشان  ،اساسنيا. برردیشده مورد استفاده قرار گ ديیإت

 نارساخوان افراد خواندن مشكالت زانیم ،سيويد یمیترم روش
( 2011امبروس و چانگ ) .دهدیم کاهش یریچشمگ طوربه را

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 
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بر بهبود عملكرد خواندن  سيويروش آموزش د ریثأت ،یدر پژوهش
 یگريقرار دادند. مطالعات د ديیآموزان نارساخوان را مورد تأدانش

 خبر یسازمانده و یزيربر برنامه سيويروش د یرگذاریثأت از زین
 یدیکار و توحتجربه ،یروزآبادیف يیدایش ؛نهیزم نی. در هماندداده

 يیهالفهؤمبر  سيوينشان دادند که روش آموزش د ،(1397)
 .دارد ریأثآموزان نارساخوان تدر دانش ابتكار و بسط ،یالیس مانند

 است یزندگ مراحل نيترمهم از یلیدوران تحص ،مجموع در

 فرد تیشخصفرد،  ندهيبر آ یعالوه بر اثرات مواد درس آن در که
 و اختالالت اغلب. ردیگیم شكل و شده یزيرهيپا زین

 یلبزرگسا دوران و دوران نيا از پس رفتاری هاییناسازگار
 و ینوجوان و یکودک حساس دوران به کمبودتوجه از یناش
 فیس دتاش،ی)تمج است یروان و یلیتحص حیصح نشدنتيهدا
 به منجر تواندیم یتوجهیب نيا(. 1397 ،یو نادر ینراق

 رد گوناگون انحرافات بروز و طیمح با انطباق ونكردن سازش
 نيا. شود آموزاندانش برای یتیشخص و یلیتحص مختلف ابعاد
 از و آموزش به مربوط یهانهيهز لحاظ به یماد جهت از ،امر

 تمشكال باعث جامعه و فرد یروان سالمت لحاظ به یروان جهت
 یررسب(. 2018 ،سالمی، نیبرگ و لین) شودیم یو اجتماع یفرد

 یوجوانن و یکودک نیسن در یریادگي اختالالت بر اثرگذار عوامل
 که دهدیم را امكان نيا زانيربرنامه و درمانگران ن،امحقق به

سطح  در یزيربرنامه و مداخالت به دست اطالعات براساس
و  رتيیربنايز که یترنيیپا سن دررا  رییمدارس بزنند و تغ

 روزب از یریشگیپ باعث ینوع به و کرده شروع است، ترنهيهزکم
ده ش انجام مطالعات به ینگاه .شوند یبزرگسال سن در مشكالت

 آموزش روش یرگذاریثأت از هاچه پژوهشدهد که گرینشان م
، اما کمتر اندداده خبر کودکان یریادگي مشكالت بر سيويد

 و خواندن یهامهارت بر ،رانيا در خصوصبه یاعهمطال
 نيا ،گريدیسو. ازاستکرده تمرکز یسازمانده و یزيربرنامه

وده ب یریادگي یهایناتوان بادر مورد کودکان  کمترمطالعات 
 هشپژو یاصل الؤس شده گفته مطالب به توجه بنابراين،است. 

واندن خ یهابر بهبود مهارت سيويروش آموزش د ايآ که بود نيا
 یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش یو سازمانده یزيرو برنامه

 اثربخش است؟

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 -آزمونشیپ نوع از یشيآزمامهین ،حاضر پژوهش روش
 با کانکود هیکل شامل یآمار جامعه. بود گواه گروه با آزمونپس
 در 4 و 3، 2، 1 یریادگي یهایناتوان مراکز در یریادگي یناتوان
 یآمار نمونه. بود 1397-98 یلیتحص سال در کرمانشاه شهر

 الور،د) یشيآزما یهاطرح یبرا ازینحداقل افراد مورد براساس
تخاب ساده ان یتصادف یریگنفر بود که به روش نمونه 30( 1390
 مراکز نيا در که یآموزاندانش هیکل نیب از که صورتنيا. بهشدند

ات بودند، خدم افتيکرده بودند و منتظر در نامثبت( 4 و 3، 2، 1)
 نيا نیاز ب یصورت تصادفنفر به 30ها، آن یاسام افتيپس از در

نفر( و  15) یشيبه تصادف در دو گروه آزما وافراد انتخاب شدند 
 داشتن شامل ورود یهامالکنفر( گمارده شدند.  15گواه )

 ودکک تيرضا ،يیدر مقطع ابتدا لیتحص ،یریادگي یهایناتوان
 یهامالک و یآموزش مداخالت در حضور رب یمبن نيو والد
 مانهمز استفاده ،يینایب و يیشنوا مشكالت داشتن شامل خروج

 و اضرح مطالعه با مشابه یآموزش اي یشناختروان یهابرنامه از
 بود.  یدر جلسات آموزش جلسه دو از شیب بتیغ

 و ويلكات) کلورادو يادگیری مشكالت پرسشنامه ابتدا
 ديردگ لی( تكمنيگروه )توسط والد دوهر  یبرا( 2011 همكاران،

 رد ( شرکت کردند.1982 س،ی)شال لندن برج آزمونو سپس در 
ر هفته دبار دو  ،ساعتهکيجلسه  16در  یشيگروه آزما ،مرحله بعد
در  ؛شرکت کردند یصورت گروهبه سيويد روش بهآموزش 

ست که انكرد. الزم به ذکر  افتيدر یگروه گواه آموزش که یحال
( 2 )مرکز یریادگي یهایاز مراکز ناتوان یكيجلسات در  نيا

وباره شده د جلسات، پرسشنامه ذکر اني. پس از پاديگرد برگزار
ون برج و دو گروه در آزم لیتكم نيهر دو گروه توسط والد یبرا

ها روهدست آمده از گبه یها. در انتها دادهنمودندلندن شرکت 
 آماده شد.  لیتحل یبرا

 یجلسات آموزش خالصه :سيويد روش یآموزش جلسات خالصه
بار در  صورت دوساعته بهکيجلسه  16که شامل  سيويد روش
 انیمورد آموزش ب یکل میمفاه و جلسات بیترتبه باشد؛یمهفته 

 شده است: 
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 .منزل در ناتيتمر انجام و یهمكار تیاهم انیب ها،آن یبرا سيويد روش یمعرف آموزان،دانش با ارتباط یبرقرار :اول جلسه

خود و چشمان بسته  لیبا استفاده از قوه تخ تا شودیو از او خواسته م نییتع آموزدانشبرتر جلسه ابتدا دست نيدر ا (:یذهن یرسازيتصو مفهوم ساختن)روشن دوم جلسه
 داده حیتوض شتریاگر نه موضوع ب ،گرددیم انجام کارادامه  ،کند. اگر پاسخ مثبت بود یسازريرا در ذهنش تصو یاخامه کیک کيتصور  ، برای مثالعالقهمورد یزهایچ ريتصو

تكه کاغذ  کي یکار را انجام دهد، رو نينتواست ا شخصکند. اگر  یرسازياش را در ذهنش تصومورد عالقه یزهایچ یبرخبسته  انبا چشم گرددیم خواستهو از او  شودیم
کردن به اهدهد. اگر شما در حال نگیآن من را نشان م ديیو بگو نمايیداشاره  گريد رهيدهد و به دایشما را نشان م نيکه ا دیها اشاره کنرهياز دا یكيشود. به یرسم م رهيدو دا

 ،میهست دنيخود در حال د انکه با چشم یما تا زمان ديیو بگو دیخود بكش رهياو به دا رهيفلش از دا کيو  دیاو بزن رهيدا یحاال رو نیو در هم دینیبیمرا م جانياز ا ،دیمن باش
که  شودیم گفتهو به او  کند یرسازيرا در ذهنش تصو یچشم ريتصو نيرا بسته و ا مانشکه چش میخواهی. حال از او ممیکردن هستکه از کجا در حال نگاه میدانیم قاًیدق

 یكیک تكه شود،یو دستش را گرفته و از خواسته م نشسته آموزدانش یروهروب یابيارز منظوربه .ندیبیچشم ذهن است که م نيا ،میما در حال تصور با چشمان بسته هست یوقت
 .نمايد انیب کیک از را خود تصور و بسته را چشمانش که شودیاو گفته م به سپس. کند تصور دستش در را شد گفته او به قبالً که

فكر نكند و اجازه  گريد ،استچه در تصورش ساختهبه آن تا شودیآموز خواسته ماز دانش یابيجهت نيتمر یبرا (:یابيجهت نيتمر و یابيتیموقع)مشاوره  سوم جلسه
 بازگرداند.  کیهمان ک چه تصور کرده مثالًسپس تمرکزش را به نقطه قبل و آن ؛فتدیاتفاق ب یپرتدهد حواس

 نمودنباز یجارا فرض کن و به یالیدست باز خ کي یطور ذهنحاال به ؛دستت را مشت کنکه شود یآموز گفته مجلسه به دانش نيدر ا (:یرهاساز وهی)ش چهارم جلسه
 متن است. واندنخ نیآموزان در حبردن حالت تنش و اضطراب دانشنیاز ب نيتمر نيانجام شد. هدف ا زین نيتمر نيتر کن. برعكس اتدست، مشتت را سف

 یکودک دستش را روبرای مثال، دهد.  است، قرار یابيتیکه نقطه موقع یانگشتش را در مكانتا  شودیمآموز خواسته از دانش (:یابيتی)روش مرور موقع پنجم جلسه
که  است ني. هدف اشود داده حرمت دياست که نبا یانقطه نيا ،شودبر انگشت او ضربه زده و گفته  .بدنش قرار دارد یانیانگشتش در خط مکه کند  سرش بگذارد و تصور

 .ديداشته باشد و تمرکز و توجه خود را حفظ نما یو خودکنترل یدر هنگام خواندن متن خودنظارت ردیبگ اديآموز انشد
طه متمرکز کند و سپس تعادل با نگاه قآن ن یذهنش را روتا شود یو از خواسته م نییرا تع یانقطهوی  .کندیرا نگاه م یاکودک منظره (.یسازقیدق زانیجلسه ششم )م

احتمال  ،یکه تمرکز بر موضوع ردیگیم اديرود و او یم بنيدادن تمرکز ذهن، تعادلش از پا، با حرکتکيیپا حفظ کند. بعد از حفظ تعادل روکيیآن نقطه تعادل خود را روبه 
 دهد.یم شيرا افزا زیآمتیانجام موفق

از  ،نيتمر نيا یکاربرد ف. هدردیگیم گريدرا در دست یگريدست و دکيدر  یكيشود را یم طرفش پرتابکه به یهمزمان یهاآموز توپدانش: (ی)هماهنگ هفتمجلسه 
 بود. یحيتفر تیفعال کينزله مجوانب راست و چپ به  صیتشخ یسردرگم یبردگنیب

کند و دور یم دایمختلف پ یهانظر را در متنحروف موردسپس ؛ کندیم یسازمدل ریآموز حروف الفبا را با خمصورت که دانشنيابه )تسلط بر حروف الفبا(. هشتم جلسه
 کشد.یآن خط م

که نام  یکاغذ یرو بسازد و ریرا با خم هامانند اينو  رگوليمانند عالمت سؤال، دو نقطه، و يیهانشانهتا  شودیمآموز خواسته از دانش :(یگذارنشانه)تسلط بر  نهم جلسه
 کند. دایمختلف پ یهاها را در متننشانه نیسپس هم ؛آن نوشته شده بود قرار دهد یروبر نظر عالمت مورد

در صورت اشكال کلمه را بعد از درمانگر تكرار  .خواندیم یها را بدون صداکشدهد و آنیم صیکلمه را تشخ کيآموز حروف دانش کردن و خواندن(.یجلسه دهم )هج
 است کلمه حروف يیشناسا و صیتشخ صرفاً هدف. نمايد تكرار شما از بعد را کلمه سپس و دهد صیتشخ کلمه کي در را حروف آموزدانش که است نيا فقط هدفکند. یم

 (.ديبگو یكيیكي را حروف)اسم 
. نمايدرا برانداز  سراسر کلمه را برانداز کند. اگر کلمه را درست نگفت، دوباره آن ديکه چشمان شما با شودیم گفته آموزدانش به (.یخوانروان -کردنی)هج ازدهمي جلسه

 .نمايد تكرار را آن ديبا او و شودیم گفته آموزدانش به درست کلمه سپس. کندیهج را آن ،نگفت درست را کلمه زینبار دوم  یاگر برا

کاغذ از سمت  ،نيتمر نيدهد. بعد از ایها و خطوط متن حرکت مواژهکردن تک آموز کاغذ را جهت آشكاردانش (.کردنیجه -)براندازکردن زدهمیدوازدهم و س جلسه
و آن را از  کندکلمه خوب نگاه  به ردیگیم اديکودک  ،نيتمر نيپوشاند. با ایسطرها را با کاغذ م رينظر ساآشكارساختن خط مورد یشود و فقط برایراست به چپ حذف م

 حدس نخواند. یرو

چند کلمه  ایخواند و معنیرا م یآموز متنصورت که دانشنياجلسه هدف از خواندن، درک و فهم متن خوانده شده بود. به نيدر ا :(یگذارنشانه در ري)تصو چهاردهم جلسه
 .کندیم دایآن را از فرهنگ لغت پ د،دانیکلمه را نم ایغلظت( اگر معن و کاشف، قضاوت، ناهموار برای مثالشود )یم دهیاز او پرس

 : که عبارتند از ها(کلمه یبر نماد برا یابيتسلطجلسه پانزدهم )
 .کند دایفرهنگ لغات پ اينامه واژه کي ینظر را از روکلمه مورد  -
 .نمايد دایداند، آن را پیکه تلفظ کلمه را نم یدر صورت  -
 .بلند بخواند یو جمالت نمونه را با صدا فيتعر نیاول  -
 .نمايد فيرا بسازد و آن را تعر یعبارات ايها و جمله ،کند، آن را مورد بحث قرار دهد. با استفاده از آن کلمه جاديرا ا فياز تعر یفهم روشن  -
 .بسازد ریالگو با استفاده از خم کي ف،يشده با تعرفیاز مفهوم توص  -
 .درست کند ریخمنظر را با استفاده از مورد حروف کلمه اينماد   -
 .چه خلق شده است، بسازداز آن یذهن ريتصو کي  -
 (.یاز بلند معمول شتریب یعنيبلند است،  نيکلمه(. )مثال: ا في)تعر یعني؛ )کلمه( است ني: اديبلند به مدل بگو یبا صدا -
. یآسان انجام ده یلیکار را خ نيا یبتوان کهنيبساز تا ا یشتریب یها و عباراتبلند(. جمله ديگویم ني)کلمه(. )مثال: ا ديگویم ني: ادينماد بگو ايبلند به کلمه  یبا صدا -

 .دارد یهمخوان دياآورده ناًیکه شما ع یفيکن که کاربرد آن کلمه با تعر دایپ نانیاطم
  (.2002 ،براون و سيويدو گواه ) شيها در دو گروه آزماآزمون یاجرا :شانزدهم جلسه
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 سنجش ابزار
 نيا :(CLDQ) 1کلورادو يادگیری مشكالت پرسشنامه

 همكاران و ويلكات توسطو  باشدمی هيگو 20 یداراپرسشنامه 
 مشكل که کودکانی شناسايی و غربالگری برای( 2011)

مشكالت يادگیری  پرسشنامه. است شده ساخته دارند، يادگیری
 اساسی مشكالت يادگیری را متشكل از پنج عاملکلورادو، 

 و اجتماعی اضطراب اجتماعی، شناخت کردن،محاسبه خواندن،
 يادگیری مشكالت موجب که داندیم فضايی عملكردهای

 پاسخ .گرددمی تكمیل آموزاندانش والدين توسطکه  شوندیم

 تا( 1) اصالًز ا ایدرجهپنج  لیكرت مقیاس يک در عبارت هر به
 روايی ،(2011) همكاران و ويلكات. باشدمی (5) شهیهم

 مطلوب حد در را مذکور پرسشنامه سازه روايی و تفكیكی

 ی؛ شناخت اجتماع44/0 یاضي؛ ر64/0اند: خواندن کرده گزارش
 حاصل هایيافته .30/0 يیو فضا 46/0 ی؛ اضطراب اجتماع64/0
 روش دو به آن گانهپنج عوامل و پرسشنامه نيا اعتبار ارزيابی از

( 1390) يیو رضا لویحاجپژوهش  در بازآزمايی و درونی همسانی
 برخوردار ایمالحظهقابل اعتبار از پرسشنامه اين که داد نشان

 کل درونی همسانی( 2011) همكاران و ويلكات. باشدیم
 گزارش 95/0 کرونباخ آلفای محاسبه واسطهبه را هاسؤال
به  يیايپا بيضر( 1390) يیو رضا لویحاج. در پژوهش اندنموده
 دست آمده است.به 89/0االت ؤکل س یکرونباخ برا یلفاآروش 
خواندن  لفهؤتنها از م ،که در پژوهش حاضر است ذکر قابل

 استفاده شده است. 

ابداع ( 1982) شالیس را آزمون اين (:LTT) 2لندن برج آزمون
 کنش گیریاندازه برای مهم ابزارهای از يكی است و کرده

 (.1388 ،)مشهدیباشد می سازماندهی و ريزیبرنامه اجرايی
 برمبنای که است صورتبدين آزمون اين در گذارینمره شیوه

 تعلق او به نمره، کند حل را مسئله کوششی چهدر  فرد که اين

 تعداد همچنین .است 36 آزمون اين در نمره حداکثر. گیردمی
 طراحی، زمان يا تأخیر زمان مسئله، هر در شده حل هایمسئله
 وسیلهبه دقیق صورتبه کل امتیاز و خطا تعدادو  آزمايش زمان
 خوب سازه روايی دارای آزمون اين .گرددمی محاسبه رايانه

 آزمون اين اعتبار .است افراد دهیسازمان و ريزیبرنامه سنجش
ی، مشهدنقل از  به ؛2004) 3لزاک، من، کارسون و هارتمنتوسط 
 . است شده گزارش 79/0 ،(1388

 هاافتهی

 جينتا آن از پس وپژوهش  یرهایمتغ یفیتوص یهاافتهي ابتدا
 صورت پژوهش یهاهیفرض یبررس یبرا که يیهالیتحل

که  داد نشان یفیتوص یهاافتهي یبررس. است شدهارائه  اندگرفته
نفر  15و  یشيزماآدرصد( در گروه  50نفر ) 15از کل گروه نمونه 

 آنان کیتفك نیهمچندرصد( در گروه کنترل قرار دارند.  50)
 66/44نفر دختر ) 7 یشيداد که در گروه آزما نشان تیاساس جنسبر

 دختر نفر 8 گواهدرصد( پسر بودند. در گروه  34/53نفر ) 8درصد( و 
 نیانگیدر ادامه م .درصد( پسر بودند 66/44نفر ) 7درصد( و  34/53)

  شده است. انیب پژوهش یرهایمتغ اریو انحراف مع

 مورد پژوهش یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم -1 جدول

 هاگروه رهایمتغ
 گواه سیوید روش به آموزش

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم
 25/3 73/17 15/3 46/17 آزمونشیپ خواندن یهامهارت

 04/2 8/17 34/2 26/20 آزمونپس
 12/2 12/15 48/1 73/14 آزمونشیپ یو سازمانده یزيربرنامه

 01/2 06/15 35/1 4/15 آزمونپس

 
 یهاهیفرض یبررس یبرا :انسيکووار لیتحل یهامفرضه یبررس

 یاجرا از قبل. شد استفاده رهیمتغکي انسيکووار لیتحل از پژوهش
 نيترمهم است الزم یریچندمتغ و یریمتغکي انسيکووار لیتحل

 . شودیم اشاره هاشود که در ادامه به آن یآن بررس یهامفروضه

                                                           
1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire 

(CLDQ) 

از  هاانسيوار یهمگن یمنظور بررسبه :هاانسيوار یهمگن
 آمده است.  ريدر جدول ز جياستفاده شد. نتا نيآزمون لو

2. London Tower Test (LTT) 

3. Lezak, D., Mann, H., Carlson, H., & Hartman, A. 
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 هاهای گروهفرض تساوی واریانسنتایج آزمون لوین مبنی بر پیش -2 جدول
 یمعنادار سطح 2 یآزاد درجه 1 یآزاد درجه F ریمتغ

 21/0 28 1 65/1 خواندن یهامهارت

 84/0 28 1 03/0 یو سازمانده یزيربرنامه

 ونل آزمون جينتا گردد،می مشاهده فوق جدول در که گونههمان
 ضفر بنابراين ؛نبود دارامعن پژوهش یرهایمتغ از کدامچیه

 انسيرکووا لیاز تحل توانیم و است برقرار هاانسيوار یبرابر
 استفاده کرد. 

تعامل  ونیرگرس یهمگن یجهت بررس :ونیرگرس یهمگن
 نيا اریمعنادنبودشد.  یآزمون بررسها و پسعامل گروه نیب

. باشدمی ونیرگرس یبرقرار بودن مفروضه همگن یمعناتعامل به
  آمده است. ريدر جدول ز جينتا

 رهایمتغ آزمونشیپ و هاگروه نیب تعامل -3 جدول
 SS DF MS F P وابسته ریمتغ منبع

 13/0 41/2 38/2 1 38/2 خواندن یهاآزمون مهارتپس آزمونشیپ و گروه تعامل
 55/0 35/0 18/0 1 18/0 یو سازمانده یزيرآزمون برنامهپس آزمونشیگروه و پ تعامل

دار از مق شتریب F یدهد سطح معنادارینشان م ،3جدول  جينتا
 هاانسيوار یفرض همگن شیپ ،نيباشد. بنابرایم 05/0 یبحران
 .کرد استفاده انسيکووار لیتحل از توانیم و است برقرار

شدن به وارداز  قبل :رهایمتغ نمرات عيتوز بودننرمال یبررس
ها بودن دادهنرمال تیالزم است تا از وضع ،هامرحله آزمون فرض

ها، نبودن آن ايبودن اساس نرمالاطالع حاصل شود تا بر
و  رنوفیاسم کلموگرافآزمون  جينتاها استفاده شود. آزمون

 جداول درداده ها  عيبودن توزنرمال یبررس یبرا لکيو -رویشاپ
 .است آمده ريز

 رهایمتغ نمرات عیتوز بودننرمال یبررس جینتا -4 جدول
P لکیو -رویشاپ P K-S ریمتغ اجرا مرحل 

 خواندن یهامهارت آزمونشیپ 76/0 56/0 95/0 06/0

 آزمونپس 37/1 06/0 96/0 15/0

 یو سازمانده یزيربرنامه آزمونشیپ 39/1 06/0 97/0 17/0

 آزمونپس 87/0 43/0 96/0 15/0

خواندن  یهابر بهبود مهارت سيويروش آموزش داول:  فرضیه
 نيمنظور بررسی ابه دارد. ریثأت یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش

راهه استفاده شد. از تحلیل کوواريانس يک ،یپژوهش فرضیه
عنوان آزمون بهها در اجرای پیشصورت که نمرات آزمودنیاينبه

عنوان متغیر آزمون بهها در اجرای پسمتغیر کنترل، نمرات آزمودنی

عنوان متغیر مستقل )آزمايش و گواه( به یبندگروهوابسته و متغیر 
راهه نتايج تحلیل کوواريانس يک ،5وارد تحلیل گرديدند. جدول 

 یهابر بهبود مهارت سيويروش آموزش د ریثأبرای بررسی ت
دهد. نشان می را یریادگي یهایآموزان با ناتوانخواندن دانش

 خواندن یهابر مهارت سیویروش آموزش د تأثیر بررسی یانتایج تحلیل کوواریانس بر -5 جدول
 SS DF MS F P 2η واریانس منبع

 79/0 001/0 24/103 27/107 1 27/107 (کنترل)متغیر  آزمونپیش

 43/0 001/0 82/32 82/52 1 82/52 (مستقل)متغیر  گروه

    03/1 27 05/28 خطا

     30 11049 کل
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 نیانگیم نیدهد که بینشان م ،5جدول  انسيکووار لیتحل نتايج
 یهامهارتدر  یتفاوت معنادار سهيمورد مقا یهانمرات گروه

بررسی  .[P، 43/32=(27-1)F=001/0]دارد  وجودخواندن 
خواندن  یهادهد که میانگین مهارتها نشان میجدول میانگین

( نسبت به گروه گواه 26/20) یآزمون در گروه آزمايشپس در
يافته است. همچنین بررسی  شيافزا یطور معنادار( به8/17)

اثر( حاکی از آن است که روش  مجذور اتای تفكیكی )اندازه
در  خواندن یهامهارتدرصد از واريانس  43 س،يويآموزش د

 . کندمی نییتب را یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش

 یهامهارت بهبود بر سيويد آموزش روشدوم:  فرضیه
 یریادگي یهایناتوان با آموزاندانش یسازمانده و یزيربرنامه

از تحلیل  ،یپژوهش فرضیه نيمنظور بررسی ابه .دارد ریتأث
نتايج تحلیل  ،6راهه استفاده شد. جدول کوواريانس يک
بر  سيويروش آموزش د ریثأراهه برای بررسی تکوواريانس يک

آموزان دانش یو سازمانده یزيربرنامه یهابهبود بهبود مهارت
 دهد. نشان می را یریادگي یهایناتوانبا 
 

 یهابر مهارت سیویروش آموزش د بررسی تأثیر یانتایج تحلیل کوواریانس بر -6 جدول

 یو سازمانده یزیربرنامه 
 SS DF MS F P 2η واریانس منبع

 83/0 001/0 81/138 09/69 1 09/69 (کنترل)متغیر  آزمونپیش

 17/0 02/0 72/5 85/2 1 85/2 (مستقل)متغیر  گروه

    49/0 27 43/13 خطا

     30 7045 کل

 نیانگیم نیدهد که ب ینشان م ،6جدول  انسيکووار لیتحل نتايج
بهبود در  یتفاوت معنادار سهيمورد مقا یهاگروه تنمرا

 ،P=02/0]دارد  وجود یو سازمانده یزيربرنامه یهامهارت
72/5=(27-1)F]. دهد که ها نشان میبررسی جدول میانگین

در  آزمونپس در یو سازمانده یزيربرنامه یهامیانگین مهارت
طور ( به06/15( نسبت به گروه گواه )4/15) یگروه آزمايش

يافته است. همچنین بررسی مجذور اتای  شيافزا یمعنادار
 س،يوياست که روش آموزش داثر( حاکی از آن  تفكیكی )اندازه

 یو سازمانده یزيربرنامه یهابهبود مهارتدرصد از واريانس  17
 . کندمی نییتب را یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش در

 یریگجهینت و بحث
بر  سيويروش آموزش د یاثربخش یپژوهش با هدف بررس نيا

 یو سازمانده یزيرخواندن و برنامه یهابهبود مهارت
 ،داد نشان جينتا. شد انجام یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش

آموزان خواندن دانش یهابر بهبود مهارت سيويد شروش آموز
ها نشان جدول میانگین بررسیدارد.  ریثأت یریادگي یهایبا ناتوان

در گروه  آزمونپس درخواندن  یهاکه میانگین مهارت داد
يافته است.  شيافزا یطور معنادارنسبت به گروه گواه به یآزمايش

 بهبود به منجر سيويد آموزشصورت که روش نيابه
شده  یریادگي یهایناتون با آموزاندانش خواندن یهامهارت
(، 1395) همكاران و یخدامهربا مطالعات  جينتا نيااست. 

 همسو( 2011امبروس و چانگ ) و (1391)و همكاران  یدریح
 ،سيويبه گفته دبنا گفت توانیم افتهي نيا نییتب در. ستا

از واکنش در برابر حس  یوه خاصیحاصل تفكر و ش ینارساخوان
دارد که یاظهار م یو (.2002 س،يوي)د باشدمی یگشتگگم

 يیک تواناي قياست که از طر یگشتگگم ینوع ،ینارساخوان
شده در ذهن مجسم یو تصور ذهن ديآیم وجودهب یعیطب یشناخت

کند که یم دیکأ. او تگرددیم بهنجار یحس ادراک نيگزيجا
 یادراک حهيقر و استعداد کي ریثأتتحت ،ینارساخوان یهاشهير

 کي لهیوسبه که ونددیپیم وقوعهب یهنگام حالت ني. اباشدمی
. عكس حالت میباش شده سردرگم و جیگ محرک، اي شهياند
 و بردنیپ ایمعنبه که است عتیموق صیتشخ ،یگشتگگم

کننده شخص و قراردادن احاطه یهاعتیها و موقعتیواق کشف
 میترم و آموزش در زین سيويد ها.خود در ارتباطات مناسب با آن

 ريتصو ژهيوهب و ذهن چشم ،یریادگي یهایناتوان به مبتال افراد
گاه شخص . هراست داده قرار دیکأموردت یاساس طورهب را یذهن

 یاز رو ؛کند يیخود را شناسا یگشتگبتواند حالت گم ،ینارساخوان
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 وی وجود آورد،هب خود در را یابيعتیموق تیوضع ،یاراده و آگاه
را  آن آمد ديپد یگشتگکه گم یهر زمانتا  قادر خواهد بود

 ردیبگا فرار یریادگي یبرا ازیفراموش کند و اطالعات موردن
 روش که کرد یریگجهینت توانیمجموع م در(. 2006 س،يوي)د
 يیشناسا را دنخوان يینارسا به مربوط مشكالت تواندیم سيويد
 هاآموزش نيا که یاگونهبه. گذاردیممثبت  ریتأث هاآن بر و
 یدارا افراد در را خواندان به مربوط مشكالت تواندیم

 کاهش دهد.  یریادگي یهایناتوان
بر بهبود  سيوينشان داد روش آموزش د جينتا ،گريدیسواز

 یهایآموزان با ناتواندانش یو سازمانده یزيربرنامه یهامهارت
دهد که ها نشان میمیانگین جدول بررسی دارد. ریثأت یریادگي

در  آزمونپس در یو سازمانده یزيربرنامه یهامیانگین مهارت
يافته  شيافزا یطور معنادارنسبت به گروه گواه به یگروه آزمايش

منجر به بهبود  سيويد آموزشصورت که روش نيابهاست. 
 یهایناتون با آموزاندانش یسازمانده و یزيربرنامه یهامهارت

 ،یروزآبادیف يیدایشبا پژوهش  جينتا نياشده است.  یریادگي
 افتهي نيا نییتب در. مطابقت دارد (1397) یدیتجربه کار و توح

 از یكي عنوانبه یسازمانده و یزيربرنامه يیتوانا ،گفت توانیم
 به چهمغز  یعال یهاتیو فعال يیاجرا یکارکردها نيترمهم

و چه به لحاظ  یزندگ روزمره یهاتیفعال انجام در نقشش لحاظ
به  دنیکارکردها جهت رس گريساختن دنقش آن در هماهنگ

(. 1388 ،یمشهد) است بوده مختلف محققان موردتوجههدف 
 مراحل یدهو سازمان يیشناسا يیعنوان توانابه را يیاجرا کارکرد

 «هدف کي به دنیرس اي قصد کي انجام یبرا ازیموردن عناصر و
 يیتوانا که جا(. از آن2017، شافتل و آچرمن) ندينمایم فيتعر

 کرتكس یعال یکارکردها جزء یسازمانده و یزيربرنامه
اختالل در  اي بیکه آس است نيا بر اعتقاد ،باشدمی یشانیپشیپ

 يیتوانا با مغز یرکرتكسيز مناطق از یبرخ و یشانیپشیمناطق پ
 یطور معناداربه یسازمانده و یزيرانجام برنامه یکودک برا
(. 1391 ،زادهیو عل قوام یمیجانه، ابراه) باشدیمرتبط م
مطابق با  اجزاء یدهیجا ايکردن و مرتب يیبه توانا یسازمانده

 يیتوانا ،گريدعبارت. بهاستشده  نییتع شیاصول مشخص و از پ
 با مطابق آن عناصر قراردادن اي و فیتكل یاجزا کردنمرتب
مت قس کي یزير. برنامهنديگویم یسازمانده را اصول و قاعده

 ،. در واقعباشدمی گراهدف یرفتارها از حساس و یاتیح
 به یابیراه یبرا رفتارها و اعمال میتنظ يیتوانا یزيربرنامه

فه لؤم ني(. ا1398 ،یسی)بن باشدمی بزرگتر و باالتر اهداف
روش  و یراهبرد افته،يسازمان فیتكل کي سمت به شيگرا

 با تواندیم سيويد یآموزش روش ،رسدیمنظر به وکارآمد است 
 با دافرا یتفكر بر ساختار پردازش ذهن یندهايتمرکز بر فرآ

 یابيخود ،گريدعبارتبه. بگذارد مثبت ریثأت یریادگي یهایناتوان
 فرد که شودیم حاصل یزمان ،است یگشتگگم مقابل نقطه که

 به دست یآگاه یو از رو يیخود را شناسا یگشتگگم بتواند
 در فرد يیتوانا شيافزا ،یامر نیچن جهینت. ندزب یسازتیموقع

 است.  یزيربرنامه و یسازمانده یهامهارت
 مشكالتبه  توانیم پژوهش نيا یهاتيمحدود جمله از

که  یریگیپ یهاآزمون نبودن ونمونه  هگرو تيمحدودمربوط به 
 بنابراين،. کرد اشارهآموزش را نشان دهد،  جيبتواند تداوم نتا

 کل بتواند که یدرمان یهاطرح یدر مطالعات آت شودیم شنهادیپ
 شتریب را آموزش یرگذاریتأث احتماالً دهد، پوشش را خانواده

 یبررس یبرا یریگیپ یهاآزمون از استفاده نی. همچنکندیم
 زین یباشد. از جنبه عمل دیمف تواندیم آموزش یرگذاریتأث تداوم

 یهابر بهبود مهارت سيويروش آموزش دنشان داد که  جينتا
 یهایآموزان با ناتواندانش یو سازمانده یزيربرنامه وخواندن 

 شيافرا یروش برا نياز ا توانیم ،نيبنابرادارد.  ریثأت یریادگي
 یو سازمانده یزيربرنامهبهبود  وخواندن  یهامهارت
  .کرد استفاده یریادگي یهایآموزان با ناتواندانش

  منابع
اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر (. 1398) .بنیسی، پ

نشريه آموزان با اختالل يادگیری. آوری و سازگاری دانشتاب
 .107-115 ،(30)1ی. ئتوانمندسازی کودکان استثنا

طراحی و (. 1397) .ا .و نادری، ع .،سیف نراقی، م .،تمجیدتاش، ا
آموزان با درسی ترمیمی برای دانش هاعتبارسنجی الگوی برنام

نشريه اول ابتدايی.  ههای يادگیری ويژه در دوراختالل
 .69-80 ،(29)4 .یئتوانمندسازی کودکان استثنا

 (. بررسی1391علیزاده، ح. )و  .،ابراهیمی قوام، ص .،جانه، م

 و دهی ريزی، سازمانبرنامه استدالل، اجرايی کارکردهای
 مقطع رياضی در اختالل بدون و با آموزاندانش در کاریظهحاف

 (،2)5 .یئشناسی افراد استثنانامه روانفصل تهران. استان ابتدايی
42-21. 

های (. بررسی ويژگی1390). رضايی شريف، عو ، .حاجلو، ن
مجله مشكالت يادگیری کلورادو.  سنجی پرسشنامهروان

 .24-43 ،(1)1 .های يادگیریناتوانی
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. تهران: یشناسی و علوم تربیتروش تحقیق در روان(. 1390) .دالور، ع
 ويرايش.

(. 1391) .ر، مو بهرامیپو .،عابدی، ا .،شاه میوه اصفهانی، آ .،حیدری، ط
مقايسه اثربخشی روش فرنالد و ديويس بر عملكرد خواندن 

شناسی دانش و پژوهش در روانآموزان نارساخوان. دانش
 .34-42 ،(2)13 .کاربردی

 .ی، مو فالح .،خسروجاويد، م .،م .کافی ماسوله، س .،خدامهری، ف
د نارساخوانی ديويس بر عملكر اثربخشی روش تصحیح (.1395)

نامه تحول فصلآموزان پسر مبتال به نارساخوانی. خواندن دانش
 .53-41 ،(2)1. کودک شناختیروان

ترجمه  ،ینارساخوانموهبت (. 2002) .دی و براون، آ. او  .،ديويس، ر
شگاه تهران: دان .(1384مهناز اخوان تفتی و هايده فیضی پور )

 .ءالزهرا
(. 1398) .ع. و فرخی، ن .،بناب، بغباری .،علیزاده، ح .،شريفی، ع

 توجه/مقايسه نیمرخ کارکردهای اجرايی کودکان با نارسايی
ا بفعالی و کودکان با اختالل يادگیری ويژه در مقايسه بیش

شريه نکودکان عادی: با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختالل. 
 .28-44 ،(30)1ی. ئتوانمندسازی کودکان استثنا

ثیر أت(. 1397) .و توحیدی، ا .،کار، متجربه .،شیدايی فیروزآبادی، ط
های خواندن و خالقیت روش آموزش ديويس بر مهارت

 .170-180 ،(2)5. سالمت روان کودکآموزان نارساخوان. دانش

 یهاوهیش ریو تأث يیاجرا یهاکنش ی(. بررس1388. )ع ،یمشهد
 بیو ترک يیاجرا یهاآموزش کنش ،ی)دارو درمانگر یدرمانگر

 یهاو کاهش نشانه يیاجرا یهاکنش شيدو مداخله( در افزا نيا
 .یفزون کنش -توجه يیکودکان مبتال به اختالل نارسا ینیبال

 . مدرس تیترب دانشگاه ،یرساله دکتر
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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 pretest- 

posttest 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. 
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