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 چکیده
نارساخوان بود. روش مطالعه از نوع  آموزاندانش خواندن یهامؤلفهعملکرد  شیافزافرنالد بر  یچندحسروش  آموزش یاثربخش یبررسپژوهش  نیا هدف 
اول تا چهارم  یپایه پسر و خترد زانموآنشدا یهیکلشامل  یآمار ی. جامعهشد گرفته نظر درآزمون با گروه کنترل پس -آزمونشیبا طرح پ یشیآزمامهین
بابل با استفاده از روش  یریادگی یناتوان مراکز از نیاساخورنا به مبتال زموآنشدا 44هدف  یجامعه نیود. از بب شهرستان بابل نیاساخورنا با ییابتدا

( و کنترل نفر 22) شیعنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمابه یمراد و یکرم ینارساخوان و خواندن یبر اساس پرسشنامه دسترس در یریگنمونه
قرار گرفتند.  یابیمورد ارز( 1387) یمراد و یکرم ینارساخوان و خواندن یگمارش شدند. در ابتدا هر دو گروه توسط پرسشنامه یتصادف وهی( به شنفر 22)

 یابیمورد ارز هر دو گروه مجددا   ان،یکردند. در پا افتیرا در فرنالد یچندحس روش آموزش قهیدق 45بار در هفته به مدت  دو ،جلسه 15در  شیگروه آزما
 آموزشپژوهش نشان داد که  نیا یهاافتهی. گرفت قرار لیو تحل هیتجز مورد SPSS-24افزار و نرم انسیکووار لیها با استفاده از تحلقرار گرفتند. داده

کلمات، حذف آواها، خواندن شبه ه،یقاف آزمون یهامؤلفه( و P<05/0 سطح در) متن درک و کلمات رهیزنج یهامؤلفهعملکرد  شیبر افزا یچندحس روش
آموز در جریان یادگیری کلمات، حواس بینایی و شنوایی و است. در روش فرنالد دانش مؤثر( P<01/0 سطح درمقوله ) یهاحرف و نشانه یهانشانه

 گردد.پربارتر می خواندن ونتیجه یادگیری  شود، دردرگیر می جمالتگیرد و با کلمات برای ساختن ای خود را به کار میالمسه-جنبشی
 :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه
 عصب منشأ که صخا یگیردیا لختالا انعنوبه 1نیاساخورنا

 با اختالل نیا. ستا هشد تعریف دارد، شناختیروان
 هجی فقر ت،کلما روان و ستدر شناسیزبا در مشکالتی

 تمشکال ینا. ستا هشد توصیف مزگشاییر ناییاتو و کردن
 منجر شناختی یناییهااتو سایر با طتباار در نقصهایی به

 با .دمیشو ایمینهز و نگاواژ نشدا شدر مانع و ددمیگر
 تجربه و باال شناختی ناییاتو نارساخوان ادفرا که ینا دجوو

 یمشکالت با اههمر لختالا ینا ،نددار درس سکال در یمؤثر
 اوگا) ستا مزگشاییر و تلفظ ناییاتو ،کلمه قیقد شناسایی در
 اختاللاز  رمعمولیغ ی(. نارساخوانی نوع2012 ،2هورن و

ترین اختالل خاص در و رایج باشدیمخواندن  در دیشد
خواندن و  ییهای یادگیری است که بر تواناناتوانی یهزمین

ر و چامپان) گذاردهجی کردن تأثیر می    (. 2019 ، 3توم
است. سن  ینارساخوان یریادگی ینوع ناتوان نیترعیشا

 سن از شتریب ای سال دو ینارساخوان باخواندن کودکان 
است. کودکان با اختالل خواندن در  ترنییپا هاآن یمیتقو
 و کلمات فهم و درک کلمات، و حروف یبازشناس یهانهیزم

 در یعموم یهامهارت و خواندن یروان و سرعت ها،نقشه
 عدم عامل نیترمهم خواندن در یناتوان. دارند مشکل واژگان
 از شیب که یطوربه. است شده دانسته مدرسه در تیموفق
 ختالل ازا ،ییابتدا مدارس در کودکان یهایناکام درصد 25

 یهاگروه یهمه در ینارساخوان. ردیگیم سرچشمه خواندن
 یهاگروه یهمه در و هاتوجه به جنس آن بدون کودکان
 افتادیماتفاق  ییایجغراف یو نواح یسطوح ذهن ،یاجتماع

 یریادگیت اختالال وعینرخ ش (.1398 همکاران، و یکرم)
از کودکان  درصد 15تا  5 یجهان سطح در نیانگیطور مبه

 هوشی بهره رغمیباشد. کودکان نارساخوان علیم یامدرسه
 مطالب حیصح خواندن به قادر کافی، آموزش و عییطب
 وابسته به ینارساخوان یاساس یهایژگیو . غالبا ستندین

 ،یآموزش یهانظام در لذا. است شناخت یادیت بنالمشک
 آموزاندانش مشکالت کاهش جهت یمختلف یهابرنامه

 (.2019 ،4یدی)بر است شده ارائه نارساخوان
-واژه بر تسلط و قیدق خواندن شامل یلیتحص یهامهارت

 و انیب ،ینوشتار انیب ،ینوشتار مطالب درک منفرد، یها
 آموزاندانش .باشندیم یاضیر استدالل و کردن حساب امال،
با  مرتبط یلیتحص یهامهارت در ینارساخوان اختالل با

 دایپ تسلط در یدشوار. هستند یمشکالت یداراخواندن 
 یناکاف و نادرست آموزش از یناش که هامهارت نیا در کردن

 خ،یتار مثل گرید یآموزش مطالب یریادگی مانع باشد؛ینم

                                                                                                                                                                                                                               
1. Reading Disorder 

2. Oga & Horon  

 هیثانو مشکالت با گاه و شودیم یاجتماع علوم ،یتجرب علوم
 تعارض و اجتماعی ناسازگاری پرخاشگری، جمله از یرفتار

 کندیم دایپ یهمبود ضداجتماعی رفتارهای و همساالن با
 ؛2013 ،یروان یهااختالل یآمار و صیتشخ یراهنما)

 اختالل واقع، در. (1395 ،همکاران و یقهستان ترجمه
 کارگیری به و یادگیری مشکالت از متشکل خاص یادگیری
 و کند دشوار، روخوانی شامل که است تحصیلی هایمهارت
آنچه خوانده شده  معنی درک در ناتوانی کلمات، نادرست

 نوشتاری، بیان اشکاالت کردن، یاست، مشکالت هج
 و محاسبات یا و اعداد معانی و مفاهیم یادگیری در اشکال
 انجام وجود با که باشدمی ریاضی استدالل در اشکال

 مدت به حداقل فوق، مشکالت رفع برای درمانی مداخالت
   (.1391 ،یزی)تبر باشد داشته وجود ماه شش
 شیزموآ و وریپرزبا یهاروش دیمتما یهالسا طی

 نوعی رچاد که نیزاموآنشدا و نکادکو ایبر گوناگونی
 نمربیا. ستا همدآ پدید ،هستند یگیردیا مرا در هیژو لختالا
 یهایگیردیا تقویت و ترمیم ایبر ریبسیا نمتخصصا و
 مختلف اسحو از دهستفاا به یگیردیا یساییهارنا با نکادکو
 وفمعر یهاروش از. نداختهداپر آن کیتحر و نکادکو ینا

 دکر رهشاا فرنالد« حسی تعقیب» روش به انمیتو چندحسی
 ییاشنو ،بینایی مسیر از دهستفاا ایبر دلتعا و ازنتو در آن که
. ستا دهبو مدنظر نهمزما رتصو به المسه حس و
 همراه و ننگشتاا باهدف  تعقیب لیبه دل روش نیا یارگذمنا

 باشدمی ضافها یگیردیا ایبر ییاشنو و بینایی اسحو بودن
 در(. 1395 ن،و پرهو یحسن ،ینور یکرم ،ینیحس ،یمراد)

به طور همزمان چهار حس درگیر  فرنالد چندحسی روش
 نکهیا لیدل به. المسه و جنبشی شنیداری، دیداری،: شودیم

ای عدی و پیچیدهبُهای چندخواندن و هجی کردن، سیستم
تعداد ها نیاز به رشد، و هماهنگی هستند. یادگیری این مهارت
ها دارد. اختالل در یک یا چند زیادی از فرایندها و توانایی

شناختی پایه )نظیر حافظه، مورد از این فرایندهای روان
ر( ممکن کادراک بینایی، ادراک شنیداری، زبان شفاهی و تف

صورت نوعی توانایی ناقص در شنیدن، است خود را به
محاسبات  صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی یا در انجام

آبادی، شریفی و صادقی فتح ،یرطاهریمریاضی نشان دهد )
 ایبر تمندرقد اربزا چندحسی یهاروش(. 1397 ،فیروزآبادی

 در مختلف اسحو از دهستفاا. ستا بانیز یهارتمها تقویت
. میکند زبا مغز ایبر را یبیشتر یهاهگادر ،چندحسی روش

 شرفتیپ جهینت در و تمرکز و توجه شیافزا موجب روش، نیا

3. Chapman & Tunmer 

4. Brady 
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 نمعلما ایبر ثرؤم روش یک و شودیم رانیفراگ در یلیتحص
ی و بورلاست ) زانموآنشدا یگیردیا یشافزا جهت

  (.2010 ،1گوردون
 ینارساخوان باصورت گرفته کودکان  یهاپژوهش براساس

فعال،  یحافظه ،یداریشن و یدارید ادراک و حافظه در
 یهامهارت ها،تکانه کنترل و مهار ،ییاجرا یکارکردها

 ،یحرکت یادراک یندهایفرا ف،یظر و درشت یحرکت
 یحرکت یزیربرنامه ،یحرکت کنترلچشم و دست،  یهماهنگ

 هستند دیشد تا فیخف فیط از یمشکالت یدارا تعادل و
مطرح  زی( ن1389) کاکاوند(. 2011 ،2، برنیگر و آبوت بروکز)

 داری،ینش ،یینایب هایحس فرنالد روش درکرده است که 
 یحس منابع تمام کودک و شوند یم ریدرگ هالمس و یجنبش

 .بنددیم کار به یریادگی ندیفرا یبرا را هاآن انیم تعادل و
 که افتندیدر خود یمطالعه در( 2019) 3 هورفورد و گلیس

موجب بهبود عملکرد خواندن در  یدحسچن یآموزش روش
 هاهشوپژ نتایج ن،یهمچن. شودیم نارساخوان آموزاندانش
 از که لیلد ینا به چندحسی یهاروش که هددمی ننشا
 مرا در جنبشی و المسه اری،شنید اری،یدد مختلف اسحو
 یگیردیا یشافزا باعث ،میکنند دهستفاا یگیردیا و زشموآ
 چندحسی زشموآ یبرنامهها ایجرا. دشومی زانموآنشدا در

. دشومی زانموآنشدا در ننداخو رتمها پیشرفت موجب
 هایییتژاسترا و افهدا یهندداربردر ،چندحسی یبرنامهها

 در یگیردیا یشافزا باعث که یکدیگرند مکمل که ستا
(. 2011 ، 4تماسکا و کالجا ن،فالز) دشومی زانموآنشدا

 توجه و مفهومی دازشپر سیربر به دخو هشوپژ در محققان
 نتایج. ختندداپر نیاساخورنا به مبتال زانموآنشدا در ارییدد

 در قابلتوجهی کاهش انساخورنا زانموآنشدا که داد ننشا
 دازشپر در همچنین. ندداد ننشا کیادرا دازشپر سرعت

 ندداد ننشا را نامطلوبی ضعیتو نیز فضایی - ارییدد
 (. 2011 ،5همکاران و ستینکن)ا

شود و یم قلمداد یلیتحص مشکل کیعنوان به ینارساخوان
نارساخوان متمرکز بر ضعف در کسب ت کودکان مشکال

 یکه به ارتقا یت آموزشالمداخ ن،یمهارت سواد است. بنابرا
 تیاهم هستند یضرور سواد کسب یبرا هیپا یهامهارت

 درکنار ایتوانند جداگانه یم معلمان و نیوالد و ابدییم یاژهیو
 مشارکت سطح اما ند،ینما کمک نارساخوان کودک به هم
تواند از حضور در جلسات مدرسه تا حضور فعال یم که نیوالد

 مثبت یامدهایپ به منجر باشد ریمتغ یت توانبخشالدر مداخ
شود. چون شواهد نشان یآموزان نارساخوان مدانش یبرا

ها خواهند به کودکشان در کسب مهارتیم که ینیداده والد

                                                                                                                                                                                                                               
1. Beverly & Gordon  
2. Brooks, Berninger & Abbott  

3. Siegel & Hurford 

 حضور با ندانند چه بدانند را راه نیبهتر چه ندیکمک نما
 شیتوانند به افزایم یت توانبخشالمداخ یشان در اجرافعال

ا ندینما ت کمکالگونه مداخنیا یاثربخش  و  6)دالم
 ،جتماعیا نظر از جامعه در ننداخو لختالا(. 2017، همکاران

 لیهاو یهالسا در یگیردیا تمشکال دجوو. ستا مهم خیلی
 تحت را نکادکو عاطفی و شناختی شدر نداتومی ،سهرمد

اختالل  باافراد  یآموزش یدهاکمبو فعر ایبر. هدد ارقر تأثیر
 یهازشموآ یهاکیتکن تأثیر چگونگی سیربرخواندن، 
 ینا که دارد ورتضر ،نیاساخورنا انمیز کاهش بر ،ترمیمی

 هداخو کمک د،خو ساییرنا از زانموآنشدا شناخت به مرا
 یاثربخش هدف با حاضر پژوهش اساس نیهم بر. دنمو

   عملکرد  شیافزافرنالد بر  یچندحسآموزش پردازش 
 .شد انجام نارساخوان آموزاندانش خواندن یهامؤلفه

  روش
       طرح با یشیآزمامهین یمطالعه کی حاضر پژوهش

 یآمار یجامعهآزمون با گروه کنترل بود. پس و آزمونشیپ
اول  یپایه پسر و خترد زانموآنشدا یهیکل را حاضر پژوهش

. دادند لیتشکشهر بابل  نیاساخورنا به مبتال ییابتدتا چهارم ا
 در یریگنمونه روش به که نفر 44 شامل پژوهش ینمونه

 به و بودند شده انتخاب یریادگی یناتواناز مراکز  دسترس
 22نفر( و کنترل ) 22) یشیدر دو گروه آزما یطور تصادف

)کرمی  ینفر( قرار گرفتند و به آزمون خواندن و نارساخوان
و بعد  قبل( 1388 ،زاهدیان و نوری، مرادی، اکبری زردخانه

    44 تعداد ازاز مداخله پاسخ دادند. الزم به ذکر است، 
 هیپا نفر 10دوم،  هینفر پا 14اول،  هینفر پا 12 آموزدانش
 طوربه هیپا هر آموزاندانش که بودند چهارم هیپا نفر 8 و سوم
 از گروه دو صورت نیبد و شدند میتقس گروه دو به یتصادف
 نیا به ورود یهامالک. شدند همتا یلیتحص هیپا و سن نظر

اختالل  صیالزم جهت تشخ اریداشتن مع شامل پژوهش
 قبل از شروع، یو جسمان یروان یمارینداشتن ب ،ینارساخوان

 و سال 9-6 یسن یو دامنه یدرمان کیبا تکن ییآشنا عدم
 بتیغ و کنندهشرکت یهمکار عدمخروج شامل  یهامالک

 یادامه یبرا لیتما عدم و یخستگ و جلسه 2 از شیب
 آموزش بود.

   سنجش ابزار
 و یکرم ینارساخوان و خواندن یپرسشنامه

 در یمراد و یکرم توسط پرسشنامه نیا (:1387) یمراد
 و سؤال 70 یدارا که. شد یابیاعتبار و یطراح 1387 سال

 یرهیزنج ،کلمات آزمون خواندن اسیمقخرده 10شامل 
 ،درک کلمات ،درک متن ر،یتصاو دنینام ه،یفقا ،کلمات

4. Falzon, Calleja,  & Muscat  
5. Stenneken  

6. Dalmau 
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 یهانشانه ،حرف یهانشانه ،کلماتشبهخواندن  ،حذف آواها
 100نفر ) 300 یبر رو یمطالعات مقدمات .باشدیمقوله م
آموز کرد دانش 100زبان از شهر تهران،  یآموز فارسدانش

( انجام زیآموز ترک زبان از تبردانش 100زبان از سنندج و 
 یمطالعه مقدمات یهاداده لیتحل از پس. است شده

 یینها ینسخه بیترت نیبد و دهیاصالحات الزم اعمال گرد
نفر  1614 یآزمون بر رو یاصل یماده شده و اجراآزمون آ
 هیآموز دختر در پنج پادانش 844موز پسر و آدانش 770)

. است شده انجام( زیتبر و سنندج تهران، شهر سه در یلیتحص
 کامال   از ،یدرجه پنج کرتیل فیطبر اساس  اسیمق نیا

آزمون جداگانه هر خرده یها. نمرهاست غلط کامال  تا درست
گردد که یخواندن محسوب م یمحاسبه و مجموع آن نمره

 ینشانه 190 کمتر یها. نمرهباشدیم 380 کامل ازیامت
 بیضر یمحاسبه یبراآموز است. ل خواندن در دانشاختال

 بیضر. شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از پرسشنامه ییایپا
، 95/0، 98/0 بیترتمذکور به  یهااسیمقخرده یبرا ییایپا
 به 61/0 و  61/0، 95/0، 95/0،  71/0، 84/0، 67/0، 89/0

 شد گزارش مناسب اسیمق ییروا نیهمچن. آمد دست
  (.1395و همکاران،  یمراد)

 1فرنالد سیگر توسطاین روش  :فرنالد یروش چندحس
آنجلس جهت کار لس در ایفرنیدر دانشگاه کال 1921در سال 
 نیا. شد یطراحکردن  یخواندن و هجآموزان با با دانش

 . است بوده موفق اریآموزان بساز دانش یروش در برخ

ها به آن ،یجنبش-کند )المسهیم میآموز حروف را ترسدانش
 دیگویبلند م یحروف را با صدا ،(یداریکند )دینگاه م
 نی(. به ایداریشنود )شنیم د،یگویو آنچه را م ،(ی)صوت

 ،یجنبش ،یداریشن ،یداری)د کیروش تکن نیبه ا لیدل
 یحس یکپارچگی یبرنامه ریتأث شود.یم گفته زین( یاالمسه
. است گرفته قرار دیکأبه شدت مورد ت درمانگرانکار طتوس
 کاربرد قیطر از که مداخله نیا ریثأها نشان دادند، تآن
 ،یینایعات حواس باطال یحس یکپارچگی و کاتیتحر
 یاگردد، اثرات متعدد و چندگانهیحاصل م یو عمق ییشنوا

ز غعملکرد م یو بهبود ارتباطات ساختار یمغز یهابر پاسخ
 آموزش یبرنامه گردد.یم فرد رفتار سطح ارتقاء جهیو در نت
 یحس ابعاد بیترک شامل ییهانیتمر شامل یچندحس روش
 15 یدارا ،فرنالد کردیرو اساس بر کلمات کردن یهج در

 کیتوسط  قهیدق 45دو بار در هفته به مدت  ،جلسه
 یبود برا دهید نهیزم نیدر ا یروانشناس که آموزش تخصص

 یناتوان مراکز به که خواندن اخالل به مبتال آموزاندانش
 اجرا ،یگروه صورت به کردند مراجعه بابل شهر یریادگی

 مجددا   ش،یآزما گروه در نیتمرجلسه  15 انیپا در .شد
( 1387 ،یمراد و یکرم) یو نارساخوان خواندن یپرسشنامه

 عیتوز کنترل و شیآزما یهاگروه در هایآزمودن یتمام نیب
 درفرنالد  یچندحس روش آموزشجلسات  یخالصه. شد

 ،، استکی و کوچک انتظار)زادخوت است شده انیب 1 جدول
1394.)

 شده اجرا یهابرنامه. 1 جدول

 هدف فیتکل محتوا جلسات

 یقبل اطالعات سنجش محقق اب یهمکار یتقاضا و آموزاندانش با ییآشنا و ارتباط یبرقرار آزمونشیپ یاجرا اول

 خواندن متن هیارا دوم

 به و شد انتخاب متن درک آزمونخرده از مشترک متن جلسه نیا در
 در یزمودنآ که را یکلمات یتمام و بخواند را متن که شد گفته یآزمودن
 را لماتک نیا بعد جلسات در تا کرده انتخاب را داشت مشکل آن خواندن
      آموزدانش که کلمه چند زهیانگ جادیا یبرا ادامه در و شود نیتمر

 تعداد لسهج آخر در. شد نیتمر شن ینیس در بخواند را هاآن توانستیم
 .دیردگ ستیل پژوهشگر توسط شد،یم داده آموزش دیبا که را یکلمات

 شنیداری، دیداری، تیتقو
. خواندن و المسه و جنبشی

 هجی کردن

 لغات نوشتن آموزش سوم

 اریاخت در و نوشته کیماژ با برگه کی یرو اول کلمه جلسه نیا در ابتدا
 واندهخ پژوهشگر توسط بلند یصدا با سپس و گرفت داده قرار یآزمودن

 گوش نیح در یآزمودن دهد،یم گوش و کرده نگاه کلمه به یآزمودن. شد
 بعد رحلهم در. آوردیم در حرکت به کلمه یرو را انگشتش دنید و دادن
 تیتقو یبرا و سدیبنو هوا یتو را کلمه شودیم خواسته آموزدانش از
 .شود نوشته هم شن ینیس در کلمات جنبش و المسه حس شتریب

 شنیداری، دیداری، تیتقو
. خواندن و المسه و جنبشی

 هجی کردن

 لغات نوشتن آموزش چهارم
 نیتمر ات شودیم داده آموزدانش به گرید کلمات یسر کی جلسه نیا در

 کلمات ات شودیم استفاده هم سمباده کاغذ از شن ینیس بر عالوه. کند
 .بچسباند کاغذ یرو را پژوهشگر توسط داده بُرش

 شنیداری، دیداری، تیتقو
. خواندن و المسه و جنبشی

 هجی کردن

                                                                                                                                                                                                                               
1. Grace Fernald 
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 لغات نوشتن آموزش ششم و پنجم
 از که را یتکلما یماندهیباق چهارم و سوم جلسات همانند جلسات نیا در

 .شد داده آموزش بود، شده نییتع قبل

 شنیداری، دیداری، تیتقو
. خواندن و المسه و جنبشی

 هجی کردن

 یسازداستان هفتم
 نوشتن و یسازداستان یبرا آموزدانش کردن آماده هدف جلسه نیا در

 .بود شده آموخته کلمات با داستان

 شنیداری، دیداری، تیتقو
. خواندن و المسه و جنبشی

 هجی کردن

 قیتشو زدهمیس تا هشتم
 آموزدانش هب انیپا در و باشدیم هفت تا سه جلسات مانند جلسات نیا در

 .شد داده هیهد اشعالقه مورد کارتون
 زهیانگ شیافزا

 خواندن نیتمر چهاردهم

داده  یدنآزمون درک متن به آزمواز خرده یاختصاص یجلسه متن نیا در
مشکل داشت  در خواندن آن یرا که آزمودن یکلمات یشد تا بخواند و تمام

دامه چند . در اشوند نیکلمات تمر نیتا در جلسات بعد ا دیگردانتخاب 
 یآزمودن یابر زهیانگ جادیا یبرا نداشت مشکل آن خواندنکلمه را که در 

 .سدیبنو شن ینیس در تا خوانده

 شنیداری، دیداری، تیتقو
. خواندن و المسه و جنبشی

 هجی کردن

 آزمونپس یاجرا پانزدهم
 شده هداد آموزش که یکلمات هیکل از یکل یبندجمع کی جلسه نیا در
 نیتمر که را یکلمات یتمام یآزمودن گرید بار کی و دیرس انجام به بود

 .نوشت شن ینیس در و خواند بود کرده

 روش آموزش یاثربخش نییتع
 یچندحس

 پژوهش یاجرا وهیش
ها مونهنآزمون انجام شد و ابتدا مرحله پیش حاضر پژوهشدر 
گرفتند.  قرار نفر( 22نفر( و کنترل ) 22) شیدو گروه آزمادر 

 روش آموزش یبرنامهپس از آن بر روی گروه آزمایش 
 در یحس ابعاد بیترک شامل ییهانیتمر شامل یچندحس

 15 یدارا ،فرنالد کردیرو اساس بر کلمات کردن یهج
 کیتوسط  قهیدق 45دو بار در هفته به مدت  ،جلسه

 یابود بر دهید نهیزم نیدر ا یروانشناس که آموزش تخصص
 یاتوانن مراکز به که خواندن اللتاخ به مبتال آموزاندانش

 ااجر ،یگروه صورت به کردند مراجعه بابل شهر یریادگی
 مجددا   ش،یآزما گروه در نیتمرجلسه  15 انیپا در .شد

( 1387 ،یمراد و یکرم) یو نارساخوان خواندن یپرسشنامه
 عیوزت کنترل و شیآزما یهاگروه در هایآزمودن یتمام نیب

 .آزمون نیز صورت گرفتو مرحله پس شد
( الف: بود لیذ موارد شامل پژوهش نیا یاخالق مالحظات

خود  لیو تما اریدر پژوهش با اخت کنندگان شرکت یهیکل
 بودن محرمانه و یرازدار اصول دربارهشرکت کردند. ب( 

 هیکل که شد داده نانیاطم آنان به کنندگانشرکت تیهو
 انیج( در پا ماند خواهد یباق محرمانه صورت به اطالعات

و تشکر به عمل  ریآموزش از شرکت کنندگان در پژوهش تقد
 از که یزمان هر. د( شرکت کنندگان در صورت خواست مدآ

 ترک را گروه آزادانه توانندیم شدند، منصرف مشارکت ادامه
 .ندینما

 و یفیتوص بخش دو در حاضر، پژوهش یهادادهدر نهایت، 
 آزمون،شیو انحراف استاندارد در مرحله پ نیانگیم) یاستنباط

از  یآموزش یهاروش ریتأث یمنظور بررس( و بهآزمونپس
  استفاده شد. انسیکووار لیروش تحل

 هاافتهی
 و خترد زموآنشدا 44 شامل پژوهش، نیکنندگان اشرکت
بودند  نیاساخورنا به مبتال ییابتدا چهارم تا اول یپایه پسر
 13/9± 62/1 شیگروه آزما سن اریمع انحراف و نیانگیکه م

به  هاافتهی بخشدر بود.  44/9 ±75/1و گروه کنترل 
 یفیتوص یهاپژوهش توسط آماره یرهایمتغ فیتوص
 آزمون منظور بهدر آمار  استنباطی  و اریو انحراف مع نیانگیم

 با انسیکووار لیتحل آزمون روش از پژوهش، یها هیفرض
  به کار گرفته شده است.  SPSS -22 افزار نرم از استفاده

      انس،یکووار لیتحل یهامفروضه تیرعا منظوربه
 و لکیو رویشاپآزمون با استفاده از آزمون  نیا یهامفروضه

 نیا از توانیو م گرفت قرار دییتأ و یبررس مورد  1ونیل
 یهاآماره 2استفاده کرد. جدول  هاداده لیتحل یبرا آزمون
 مرحله و گروه کیتفک به راعملکرد خواندن  ریمتغ یفیتوص

:دهدینشان م
 آزمونپس و آزمونشیپ در شیآزما و کنترل یهاگروه درآموزان عملکرد خواندن دانش یفیتوص های. شاخص2 جدول

 گروه ریمتغ
 آزمون پس آزمون شیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم

 کلمات خواندن
 74/4 07/37 89/4 27/37 کنترل

 96/5 13/43 52/5 73/38 شیآزما

                                                                                                                                                                                                                               
1. Leven  
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 کلمات رهیزنج
 73/2 80/9 05/3 80/9 کنترل

 33/3 53/10 80/3 80/7 شیآزما

 هیقاف آزمون
 50/3 67/12 57/3 80/12 کنترل

 68/2 80/10 06/2 67/8 شیآزما

 ریتصاو دنینام
 83/3 80/33 00/5 00/34 کنترل

 34/4 60/34 91/4 13/33 شیآزما

 متن درک
 25/3 80/12 37/3 93/12 کنترل

 78/2 80/12 77/2 13/10 شیآزما

 کلمات درک
 86/3 07/18 61/3 27/18 کنترل

 43/3 93/13 26/4 60/11 شیآزما

 آواها حذف
 64/4 53/19 82/4 53/19 کنترل

 17/4 67/8 21/2 20/6 شیآزما

 کلماتشبه خواندن
 54/4 27/26 45/4 60/26 کنترل

 32/6 67/13 74/3 87/11 شیآزما

 حرف یهانشانه آزمون
 11/5 13/20 10/5 47/20 کنترل

 14/4 80/17 59/3 20/16 شیآزما

 مقوله یهانشانه آزمون
 38/4 93/30 37/4 33/31 کنترل

 77/7 00/66 45/8 13/63 شیآزما

 ها انسیوار یبرابر یبررس جهت لیون آزمون یآماره.  3 جدول
 یمعنادار سطح 2یآزاد درجه 1یآزاد درجه ونیل آزمون ریمتغ

 272/0 42 1 254/1 کلمات خواندن
 497/0 42 1 474/0 کلمات رهیزنج

 127/0 42 1 468/2 هیقاف آزمون
 662/0 42 1 196/0 ریتصاو دنینام

 300/0 42 1 116/1 متن درک
 491/0 42 1 486/0 کلمات درک
 125/0 42 1 507/2 آواها حذف
 967/0 42 1 002/0 کلماتشبه خواندن

 585/0 42 1 304/0 حرف یهانشانه آزمون
 067/0 42 1 887/3 مقوله یهانشانه آزمون

استفاده شد.  ونیل آزمون از هاانسیوار یبرابر آزمون یبرا
 باشد، 05/0 از شتریب ونیل آزمون در یمعنادار سطحاگر 

. است برخوردار تجانس از هاگروه انسیوار که گفت توانیم

 ؛است شتریب 05/0که از  3جدول  یمعنادار سطح به توجه با
 و کنترل یهاگروه نیب انسیوار ،%95 نانیدر سطح اطم

.هستند برابر هم با با یتقر وابسته ریمتغ یهامؤلفه در شیآزما

 آزمونشیپ کنترل با خواندن عملکرد یهالفهؤم آزمونپس یهانمره یرو یریچندمتغ انسیکووار جینتا. 4 جدول 

 یمعنادار سطح یآزاد درجه F ارزش آزمون

 047/0 10 396/3 769/0 ییالیپ اثر

 047/0 10 396/3 231/0 لکزیو یالمبدا

 047/0 10 396/3 329/3 نگیهتل اثر

 047/0 10 396/3 329/3 خطا شهیر نیبزرگتر

 یسطوح معنادار شود،یمالحظه م 4که در جدول  همانطور
است که  نیدهنده اعملکرد خواندن نشان یهالفهؤمهمه 
 یهالفهؤماز  یکیحداقل در  کنترلو  شیآزما یهاگروه

بردن به  یپ یهم تفاوت معنادار دارند. برا اوابسته ب ریمتغ
دو گروه تفاوت وجود  نیب رینکته که از لحاظ کدام متغ نیا
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 جدول در آن جیانجام گرفت که نتا انسیکووار لیدارد، تحل
.دیمشخص گرد 5

 آزمونشیپ اثر برداشتن با خواندن عملکرد یهامولفه آزمونپس انسیکووار لیتحل .5 جدول

 مرحله
  منبع

 راتییتغ

  مجموع

 مجذورات

  درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار

  اندازه

 اثر

 کلمات خواندن
 278/3 1 287/3 گروه

350/0 561/0 019/0 
 389/9 42 004/169 خطا

 کلمات رهیزنج
 811/17 1 811/17 گروه

324/6 022/0 260/0 
 816/2 42 693/50 خطا

 هیقاف آزمون
 051/36 1 051/36 گروه

863/26 001/0 599/0 
 342/1 42 157/24 خطا

 ریتصاو دنینام
 951/5 1 951/5 گروه

695/2 118/0 130/0 
 208/2 42 750/39 خطا

 متن درک
 496/6 1 496/6 گروه

813/7 012/0 303/0 
 832/0 42 967/14 خطا

 کلمات درک
 029/0 1 029/0 گروه

022/0 884/0 001/0 
 333/1 42 993/23 خطا

 آواها حذف
 171/36 1 171/36 گروه

511/9 006/0 346/0 
 803/3 42 453/68 خطا

 کلماتشبه خواندن
 241/68 1 241/68 گروه

788/9 006/0 352/0 
 972/6 42 491/125 خطا

 حرف یهانشانه
 220/10 1 220/10 گروه

171/9 007/0 338/0 
 114/1 42 058/20 خطا

 مقوله یهانشانه
 350/59 1 350/59 گروه

310/21 001/0 542/0 
 785/2 42 132/50 خطا

در جدول فوق که کمتر  یو سطح معنادار F زانیتوجه به م با
 ینمرات برخ نیانگیم نیاست، اختالف معنادار ب 05/0از 
 آزمون وجود داردگروه در پس دوعملکرد خواندن  یهالفهؤم
عملکرد خواندن  یهالفهؤم یبرخ ،فرنالد یچندحس روشو 

. دهدیم شیافزا یتا حد را نارساخوانآموزان دانش
 روشکه  گفت توانیاندازه اثر م زانیبر م دیکأبا ت ن،یهمچن
، 260/0 زانیم به کلمات رهیزنج شیافزا بر فرنالد یچندحس

 زانیم به متن درک بر، 599/0 زانیم به هیقاف آزمون بر
 خواندن بر، 346/0 زانیم به آواها حذف بر، 303/0
 به حرف یهانشانه آزمون بر، 352/0 زانیم به کلماتشبه
 542/0 زانیم به مقوله یهانشانه آزمون بر، 338/0 زانیم

 . است بوده اثرگذار
 یریگجهیو نت بحث
 یچندحس روش آموزش یاثربخش یبررسپژوهش  نیا هدف
آموزان دانشخواندن  یهالفهؤم عملکرد شیافزا بر فرنالد

 یهاپژوهش جینتا با پژوهش نیا افتهی. بودنارساخوان 
 بر یمبن( 1398) یلواسان یغالمعل و ایارجمندن ،یقاسم

                                                                                                                                                                                                                               
1. Omar 

2. Nascimento, Rosal, & Queiroga 

توجه  بر یمبتن محورخانواده یشناخت یتوانبخش یاثربخش
   بر کاهش مشکالت  یفعال و بازدار یمداوم، حافظه

 ریتأث خصوص در( 2019)  1اومرنارساخوان؛  آموزاندانش
شناخت کودکان با اختالل  شیبر افزا یچندحس یهاآموزش

 خصوص در( 2018) 2، روسل و کیوروگامنتویناسخواندن؛ 
 عملکرد بهبود بر تمرکز و توجه شیافزا یهاروش یاثربخش
 ؛ییابتدا مقطع در خواندن اختالل با آموزاندانش یلیتحص
 بیاضطربر وجود اختالالت ا ی( مبن2016) 3و ویتروک ناینو

 بر یچندحس روش یاثربخش و انساخورنا زانموآنشدر دا
 ریثأبر ت ی( مبن2014همکاران ) و  4وستندورف و ها؛آن

 حرکتی یهارتمها شیبر افزا یچندحس روشآموزش 
 .بود همسو خواندن اختالل و یگیردیا نیاناتو با نکادکو
 در چندحسی زشموآ که گفت توانیم افتهی نیا نییتب در 

 ثرترؤم و بهتر یگیردیا در را زانموآنشدا ،کلی یمرحله سه
        به چندحسی روش اول یمرحله در. کندمی رییا
 اسحو طریق از را تطالعاا تا کندمی کمک زانموآنشدا

 زانموآنشدا به دوم یمرحله در ،کنند آوریجمع مختلف

3. Novita & Witruk  

4. Westendorp  
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 خرآ یمرحله در و کنند دازشپر را تطالعاا تا کندمی کمک
. کنند نیاخوزبا را تطالعاا حتیرا به تا میکند کمک هاآن به
 زبا مغز ایبر را یبیشتر یهاهگادر مختلف اسحو از دهستفاا

 (.2011 همکاران، و یبورل)کند می
آموزان نارساخوان کمک دانش بهروش چند حسی فرنالد 

 ی. برارندیبگ ادیکند تا با روشی که متناسب آنهاست می
        هاآن مثال اگر یک ضعف شنوایی وجود داشته باشد،

 گردد،یم ارائه یینایب قیطر از که یاطالعات جذب با توانندیم
      طوربه را مطلب جهینت در. کنند جبران را خود ضعف
 آنان یادآوری و یادسپاری به زانیم و رندیگیم ادی یترجامع
 رها،ی(. مغز در مس1391 همکاران، و یدری)ح ابدییم شیافزا

 و دارد انیجر همزمان صورت به ادییابعاد و سطوح ز
     ها و نهیگز که شد خواهد جادیا بهتر یزمان رییادگی

با  یچندحس کردیرو دیدادها را فراهم کند. پس شادرون
تواند یشود و میم مغز رشد موجب شتریب( اتیفیها )کنهیگز

(. طبق نظریه 2019 تومر، و)چامپان  شود رییادگیمنجر به 
توجه، یک نقص ذهنی وجود دارد که بیشتر،  یکوتاهی دامنه

ویژه در یادگیری هستند با های کودکانی که دچار نارسایی
اند و آن عدم توانایی در تمرکز دقت و توجه بر آن مواجه

مطلب مورد بحث است. در روش فرنالد با توجه به تکرار و 
تمرین زیاد یک کلمه )به صورت کل و نه اجزای گسسته(، 

د. کنآموز تقویت و در نتیجه کمتر فراموش میحافظه دانش
تر باشد، موز در فرایند یادگیری فعالآدر واقع، هر چقدر دانش

آموز در ربارتر خواهد شد. در روش فرنالد دانشیادگیری پُ
جریان یادگیری کلمات، حواس بینایی و شنوایی و جنبشی 

گیرد و با کلمات برای ساختن ای خود را به کار میالمسه –
    بهتر صورت شود، در نتیجه یادگیری داستان درگیر می

 .(2015 ،1کوپلس والئو )گیرد می
 یفرنالد بر کاهش خطا روش چندحس یاثربخش زانیم
دوم  هیحروف، در کودکان نارساخوان دوزبانه پا نیگزیجا

تواند یم مسئله نیا. است شتریسوم ب هینسبت به کودکان پا
رد خواندن کودکان نارساخوان در عملک که باشد لیدل نیبه ا
     چه شروع  . هرابدییتر بهبود معیتر، سرنییپا نیسن

 خواندن اختالالت درمان جهت ژه،یو یشآموز یهاروش
بهتر و  یجهینت رد؛یگتر صـورت نییپا نیتر و در سنعیسر

کودکان تا  نیالت اکخواهد داشت. اما اگر مش یتراثربخش
 یهاآموزش با تنها آن از پس نشود، داده صیتشخ پنجم هیپا
درصد از آنان را  15تا  10خواندن الت کوان مشتیم ژهیو

 یدارا کودکان است بهتر لیدل نیمرتفع کرد. به هم
 هیاول یهاسال در ای دبستان نیسن از قبل خواندن اختالالت

 از کاستن جهت زودهنگام مداخالت و شوند ییشناسا

                                                                                                                                                                                                                               
1. Law, & Cupples 

  نیا لیالت و ممانعت از ترک تحصمشک نیا عوارض
 (.2018 همکاران، و منتویناس) ردیآموزان انجام گدانش

 گرددیم تیمحدود دچار ریناپذاجتناب طوربه یامطالعه هر
. سازدیم یضرور هاتیمحدود بستر در را هاافتهی ریتفس که

گیری و های پژوهش استفاده از یک ابزار اندازهاز محدودیت
اده از استف ومورد توجه قرار ندادن سایر ابزارهای خواندن 

 تیودمحد لیلد به ن،یهمچنهای در دسترس بود. آزمودنی
 روش زشموآ تبلندمد لنتقاا و مانیز اومتد یپیگیر ،مانیز

 تحصیلی پیشرفت و ننداخو دعملکر دبهبو بر چندحسی
 در شود،یم شنهادیپ. ستا نگرفته رتصو زانموآنشدا

  های آتی تأثیر بهبود عملکرد خواندن در سایرپژوهش
 وبررسی گردد ی اضیمشکالت امالء و رجمله  ها ازحیطه
ر رکیبی مؤثر بت یههای مداخلجرای برنامهاو  یطراح

 .ردیمورد پژوهش قرار گ زیخواندن و مشکالت همزمان ن
 یقدردان و تشکر

زانه دلسو یهایهمراه و هاییراهنما و ارزشمند زحمات از
نموده؛  و تشکر ریتقد مانهیمشاور صم دیاستاد راهنما و اسات

ت محترم مرکز مشکال تیریو مد یاز کادر آموزش ن،یهمچن
 .شودیم یقدردانبابل  یریادگی ژهیو

 منابع
(. درمان اختالالت خواندن. تهران: انتشارات 1391تبریزی، م. )
 فراوان.

 .م پور،یبرهامو .، ا ،یعابد.، آ ،یاصفهان وهیم شاه.، ط ،یدریح
 بر سیوید و فرنالد روش یاثربخش یسهیمقا(. 1391)

 در پژوهش و دانشنارساخوان.  آموزاندانش خواندن عملکرد
 .34-42(، 2)13 .یکاربرد یروانشناس

(. اثربخشی 1394زادخوت، ل.، استکی، م.، و کوچک انتظار، ر. )
تلفیق روش آموزش چندحسی و یکپارچگی حسی بر عالیم 

نشریه آموزان دوره ابتدایی. اختالل خواندن و نوشتن دانش
 .27-41، (4)6توانمندسازی کودکان استثنایی. 

(. 1398) .م ،یلواسان یغالمعلو ، .ا .ع ا،یس.، ارجمندن ،یقاسم
 ریتأث یمحور و بررسخانواده یشناخت یبسته توانبخش یطراح
 هینشر .نارساخوان آموزاندانش ییاجرا یکارکردها بر آن

 .200-215، (2)10. ییاستثنا کودکان یتوانمندساز
. تهران: انتشارات های یادگیریناتوانی(. 1389کاکاوند، ع. ر. )

 سرافراز.
کرمی نوری، ر.، مرادی، ع. ر.، اکبری زردخانه، س.، و زاهدیان، 

. کرج: کتاب آزمون خواندن و نارساخوانی )نما((. 1388ح. )
 واحد استان البرز )خوارزمی(.انتشارات جهاد دانشگاهی 

 ،یعباس .،ر ،ی.، نصرتف ،یی.، رضاپشرف،  یدریج.، ح ،یکرم
 نفسعزت زانیم یررسب(. 1398ر. ) ،یکمر اهیس و.، م

 یپرستار هینشر .کرمانشاه ییابتدا مقطع نارساخوان کودکان
 .34-40 (،4)5 .کودکان
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 ن،پرهو وج.،  ،ی.، حسنر ،ینور ی.، کرمم ،ینی.، حسر. ع ،یمراد
ن و آزمون خواند یعامل ییاعتبار و روا ی(. بررس1395) .ه

 .22-34،(1)18. یعلوم شناخت یهاتازه)نما(. ی نارساخوان
 ،یوزآبادریف یصادقو م.،  ،یفیج.، شر ،یآباد.، فتحگ ،یرطاهریم

دون آموزان با و بحرکات چشم دانش یه(. مقایس1397) و.
 یازتوانمندس هینشرنارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی. 

 .29-40، (4)9. ییاستثنا کودکان
راهنمای (. 2004پزشکی آمریکا. )نویسندگان انجمن روان

. مترجم DSM5های روانی تشخیصی و آماری اختالل
ب هامایاک آوادیس یانس، حسن هاشمی میناباد، داوود عر
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Effectiveness of Fernald's multidisciplinary teaching method on enhancing the 

performance of reading components of Dyslexic students 
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Fernald's multisensory training on increasing the 

performance of reading components of Dyslexic students. The study was quasi-experimental with a pretest-

posttest design design and a control group. The statistical population included all dyslexic girl and boy students 

from the first to the fourth grade in the city of Babol. From among the research population, 44 individuals were 

selected from Babol Learning Disabilities Centers using the available sampling method based on Karami and 

Moradi reading and dyslexia questionnaires and were randomly placed in experiment (22 people) and control (22 

subjects) groups. At first, both groups were evaluated by Karami and Moradi Reading and Dyslexia questionnaire 

(2008). The experiment group received 45 minutes of Fernald's Sensory Training twice a week in 15 sessions. 

Finally, both groups were re-evaluated. Data were analyzed using analysis of covariance and SPSS24. The results 

of this study showed that teaching Fernald's multisensory method was effective on increasing the performance of 

word chain components and text comprehension (at the level of P <0.05) and components of rhyme test, 

eliminating sounds, reading quasi-words, letter signs and category signs (at the level of P <0.01). In Fernald's 

method, the student uses his visual, auditory, and kinetic-tactile senses while learning words, and engages with 

words to construct sentences, thus making learning and reading more productive. 

Keywords: Multisensory Method, Fernald, Reading Disorder, Dyslexic Students. 
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