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 دهیچک
دختر با اختالل یادگیری ویژه در پایۀ پنجم ابتدایی در  آموزاندانشیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری تأثبا هدف بررسی  حاضر پژوهش

یری گنمونهبا گروه کنترل استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روش  آزمونپس-نآزمویشپشهر یزد انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح 
 یشگروه گواه و آزما دوبه تصادف در  نفر انتخاب شدند و 30با اختالل یادگیری ویژه در پایۀ پنجم ابتدایی شهر یزد، تعداد  آموزاندانشی از بین اچندمرحله

 یانب یررسمیغ یهامورداستفاده آزمون یانجام شد. ابزارها یشآزما گروه یرو اییقهدق 60 جلسۀ سیزدهفلپس در  برنامۀ آموزشی هایمداخلهقرار گرفتند. 
شد.  وتحلیلیه، تجزیانسکووار یلتحل یآمده با روش آماردستبه یهاپنجم بودند. داده یرایشوکسلر کودکان و یهوش یاسو مق همکاران و یفرامرز شتارینو

(. P<001/0وجود دارد ) داریاتفاوت معن ینوشتار یانو کنترل، در عملکرد ب آزمایشعملکرد گروه  بینحاصل از پژوهش نشان داد  یهاداده وتحلیلیهتجز
یسی، نوداستانکردن، های توصیفیطهحبا اختالل یادگیری در بیان نوشتاری در  آموزاندانشعملکرد  فلپس، بر جملۀ یراهنما ۀپژوهش، برنام نتایجبراساس 

با اختالل یادگیری  آموزاندانشبیان نوشتاری  مهارت برتوان نتیجه گرفت برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس یماست.  مؤثریسی نوخالصهیسی و نوخاطرهیسی، نونامه
 یک شیوۀ درمانی و آموزشی استفاده و آن را به درمانگران پیشنهاد کرد. عنوانبهتوان یماست و از این شیوه  مؤثرخاص 

 
 :یدیکل یهاواژه

 .اختالل یادگیری ویژه، بیان نوشتاری، راهنمای جملۀ فلپس
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 مقدمه
است که در  ایرشتهیند بیجد ، حوزۀناتوانی یادگیری خاص

گاه یژه جایو وتربیتیمو تعل یشناسپزشکی، روان رشتۀمیان سه 
ت ن اختالالت ممکن اسیاست. ا کردهروشن  یجتدرخود را به
گفتن، دادن، فکرکردن، سخنل در گوشصورت اختالخود را به

، پترزدهد ) نشانکردن و شمارش اعداد خواندن، نوشتن، هجی
 (.2018من، اسمیت، کاسل، هیگن، ماکی، ون مکر و استارک

است که  یتحول-یاختالل عصب ،ژهیو یریادگیاختالل 
(. 2013، نلو)اسکان گذاردمیر یتأث تحصیل رویصورت مداوم به

کردن اختالل در مطرح یجاجدید به یبنددر توصیف و طبقه
ن خواندن، ریاضیات و بیا یهاخاص مانند اختالل ییهاحوزه

صی کلی و معیار تشخی یاصورت طبقهنوشتاری، این اختالل به
دمات خ ۀواحد معرفی شده است و بر عملکرد کلی تحصیلی و ارائ

دید، در رویکرد ج ،. افزون بر اینکندیآموزشی مناسب تمرکز م
-هوشی ۀسنتی معیار تشخیصی ناهماهنگی بین بهر ۀمؤلف

بر رشد  ،آن یجاف شده است و بهپیشرفت تحصیلی حذ
ی، تحصیلی از قبیل نمرات تحصیل ۀخچیشخصی، خانواده و تار

 کندیمعلمان تأکید م ۀتحصیلی و مشاهد یهاپاسخ به مداخله
و  نپولی ،؛ هاالهان، کافمن2013 آمریکا، یپزشک)انجمن روان

 (.2020 ،بادر

علت عملکرد ضعیف تحصیلی  ینتریادگیری، مهم یهااختالل
 علتین ا آموز بهو هرساله تعداد زیادی دانش شوندیمحسوب م

 این . معموالًشوندیدر فراگیری مطالب درسی دچار مشکل م
ر شرایط ولی د ،تر برخوردارندالآموزان از هوش متوسط یا بادانش

 آموزان دیگر عملکرد تحصیلییکسان آموزشی نسبت به دانش
و با وجود قرارداشتن در محیط  دهندینشان م ترییفضع

 تننداشضایعات بیولوژیک بارز و  نبودآموزشی مناسب و نیز 
ر به حاد، با داشتن هوش متوسط قاد یمشکالت اجتماعی و روان

)خواندن، نوشتن و محاسبه(  یخاص هایینهدر زم یادگیری
 (.2017و اولسون،  یستند )فلوین

عملکرد  عنوانبه 1ن یا دیسگرافیااختالل نوشتن، ضعف در نوشت
نیکلسون ) شودیمضعیف و نامناسب در نوشتن دلخواه تعریف 

نوشتن بسیار  یهامهارت(. در دیسگرافیا، 2011و فوکت، 
از سن تقویمی، ضریب هوشی و  هستند کهاز آن  ترفیضع

ی راحتبه تواندینم. کودک رودیمسوابق تحصیلی کودک انتظار 
ی دستوری، اهانوشتن مطالب مرتکب خطبنویسد و در 

یار شود، و دستخط بسیمی و امالیی بندپاراگرافی، گذارنقطه

                                                                                                                                                                                                        
1  . dysgraphia 

 (.1393گنجی، ) بدی دارد
مختلف ظاهر  نیبا عالئم مختلف در سن تواندیم اختالل نوشتن

اما تا  کند،یشروع به رشد م یل کودکین اختالل در اوایشود. ا
 صیتشخ یبرا صانمتخص یۀ. توصیابدیمدرسه ادامه م نیسن
 ،خط ناخوانا ،است: سرعت کم نوشتن ریبه شرح ز یگرافیسد

و  یکالم یهوش بیو ضر یهج ییتوانا نیب یناسازگار
)چانگ، پاتل و نیزمی،  حرکتی یزیرپردازش در برنامه یرهایتأخ

2020.) 
 و دارنداین کودکان توانایی کنترل فرایندهای شناختی خود را ن

کنند. یماستفاده  ندرتبهاز راهبردهای خودگردانی و ارزیابی 
ی هابرنامهها قادر نیستند برای نوشتن خود هدف تعیین و آن

نویسی از یشپی و دهسازمانهای خود را یدهامناسب طراحی و 
 هاآنی هانوشتهمتن تهیه یا متنی را بازنویسی کنند. درنتیجه 

 است ضعیفی برخوردار و از نظر انتقال معنا ضعیف ساختاراز 
 (.1395شکوهی یکتا و پرند، )
 یی،داابت ۀآموزان سالم دوراختالل نوشتن در دانش یوعش یزانم

ن با درصد از کودکا 98تا  90شده است و  درصد ذکر 30تا  10
ستند مهارت با مشکل مواجه ه یندر کسب ا یادگیری،اختالالت 

است )راتزون،  تریعاختالل در پسرها شا ینا و (2011 ی،)کوشک
 (.2007و بارت،  یمافرا
بهبود عملکرد این کودکان، تاکنون پژوهشگران  منظوربه

و مداخالتی را ارائه  هاروشی زیادی را انجام داده و هاپژوهش
( نشان 1390) یان و نصراللهیکرمعل؛ از جمله فرامرزی، انددهکر

تواند یمزبانی  تجربۀآموزشی مبتنی بر رویکرد  مداخلۀدادند 
کوران را بهبود ببخشد.  آموزاندانشمهارت بیان نوشتاری 

 وند بایعلت پرا به یزبان ۀکرد تجربیرو یریکارگبه نیز (2007)
ن یاست که ا یافتهدانسته و در مناسبشاگردان  یقبل یهاتجربه

ر بر مهارت خواندن، موجب بهبود عملکرد یأثق تیکرد از طریرو
در پژوهش دیگر، هرینگتون، . شودیآموزان منوشتن دانش

اند که یدهرس( به این نتیجه 2018) مریسون و لئون
توانند در طول زمان پردازش یمی نوشتاری هادستورالعمل

ی عاطفی هاپردازشاحساسی را بهبود بخشند و پیشرفت 
 .دوجب کاهش اضطراب شوتر ممکن است میقعم

محمدی و همکاران، اورتون )-روش گلینگهاممطالعات روی 
(، هم نشان داد این روش موجب بهبود عملکرد 1396
شود. نتایج پژوهش یمآموزان دارای اختالل بیان نوشتاری دانش

( نیز 1397گلکار )نشان و پورمحمدرضای تجریشی، پهلوان
فعال  ۀحافظ یارتقا برآموزش آگاهی واجی  یرتأثبیانگر 
با است. آموزان با اختالل بیان نوشتاری فضایی دانش-دیداری

دیداری  ۀپژوهشی مبنی بر قابلیت بهبود حافظ هاییافتهتوجه به 
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؛ دانینگ، هولمز و گاترکول، 2013)ملکپور، آقابابایی و عابدی، 
هر نوع روشی که به بهبود کارآمدی و  رسدیبه نظر م ،(2013

به احتمال زیاد در  منجر شود،دیداری کودکان  ۀحافظ عملکرد
در (. 2003داشت )شو،  خواهد مثبت یرتوانایی نوشتن کودک تأث

دیداری و عملکرد نوشتن  ۀارتباط میان ضعف حافظ ییدتأ
 متعددی )برای مثال، دوهال و هایم، یهاآموزان، پژوهشدانش
کان با آن هستند که کود بیانگرهمگی  کهانجام شد  (2016

 ۀآموزان عادی در حافظاختالل بیان نوشتاری در مقایسه با دانش
دیداری، از عملکرد  ۀحافظ یژهوها و بهمربوط به اسامی، چهره

 (.1393برخوردارند )آقابابایی و امیری،  ترییفضع
 مطرحدرمان بیان نوشتاری  درخصوصیی که هاروشیکی از 

آموزش مهارت  .است 1سپفل جملۀراهنمای  برنامۀاست،  شده
در ( 1988ان، گ-سراساکی و فلپت-س)فلپ شدهدر زبان نوشته

رای است که ب درمانگرانمعلمان و  یبرا یابرنامه اول ۀدرج
 یریادگیدر  ژهیو یازهایکودکان، نوجوانان و بزرگساالن با ن

گان و -شده است. فلپس درنظر گرفته ینوشتن مقدمات ۀنحو
 را این برنامه کودکانهار داشتند که ( اظ1982) یتراساک-فلپس

گان و -پژوهش فلپس. براساس کندیم کمک جمله ساختن در
ک، یستماتین برنامه سی(، از آنجا که ا1980) یتراساک-فلپس

 دهیاز ا ،طور مؤثرآموز بهافته است، دانشیار سازمانیو بس یفرد
برای بیان . کندیپاراگراف حرکت م سمتگام بهبهگام و به جمله

یجاد ساختار خوب در جمالت، و ادار در نوشتن یمعنواضح و 
 ودتچاک ) یاز استموردنکلماتی که به جمالت معنا دهد 

ه کدایانا فلپس اظهار داشت اساس، ین ا بر. (2019، رودگرز
راهی برای  نوشتن بخش ولذتمؤثر و  ،نوشتن چیزی مفید

ده است که بخشی از یا دادن پیام نویسنده به خوانن فکرکردن
 تتعامل اس بیانگرزبان یا توانایی زبانی و همچنین 

 (.2019االسالم، سیف)
و سالمت، نوشتن ی عملکرد ناتوانی المللنیبی بندطبقهمطابق 

و استفاده از دانش  یادگیری ی، برایعنوان مهارت ضروربه
مهارت  یتنظر به اهم ین(؛ بنابرا2011شده است )فالک،  یمعرف

 یتدر موفق یژهو یادگیریآموزان با اختالل نوشتن دانش
بوده است که  ینبر ا ی، در پژوهش حاضر سعیو شغل یلیتحص
مناسب  یراهکارها ،آموزاندانش ینبه ا آموزشی برنامۀ ۀبا ارائ

از آنجا که مشکالت در  مهارت ارائه شود. یندر جهت بهبود ا
از  یطور رسمکه به یسیخصوص انشانونۀ نوشتن و بهیزم

 هاییتر فعالیبر سا تواندی، مشودیکالس سوم به بعد شروع م
 هاییینه از توانایبه ۀن در استفادیآموز و همچندانش یآموزش
، شغلی و یلیت تحصیبگذارد و موفق یر منفیتأث ینوشتار

                                                                                                                                                                                                        
1. phelps sentence guide program 

2  . the pre test-post test with control group design 

ی حاضر در این زمینه هاپژوهش. اجتماعی را به خطر اندازد
ی هامهارتی زبانی، ادراک بصری و هامهارتبیشتر به افزایش 

ینکه کودکان با ا به توجه با، اما اندداشتهتوجه  حرکتی-ادراکی
توجهی به جزئیات، یباختالل بیان نوشتاری از مشکالتی مانند 

روی  ضعیف یزی فضاییربرنامهی کالمی، هانشانهنیاز مکرر به 
 طوربهفلپس برند، روش یمکاغذ و عدم انسجام جمالت رنج 

و از طرفی در  تمرکز دارد هامهارتخاص بر افزایش این 
اثربخشی این  حال به تامشخص شد  گرفتهانجاموجوهای جست

رو از این .برنامه در ایران مورد پژوهش و بررسی واقع نشده است
انجام پژوهش در این زمینه ضرورت دارد. حال با توجه به پیشینه 

برنامۀ راهنمای  سؤال مطرح است که آیا و ادبیات پژوهشی، این
دختر با  آموزاندانشجملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری 

 اختالل یادگیری خاص در پایۀ پنجم ابتدایی مؤثر است.
 روش

 یشی استآزمابا توجه به هدف کاربردی شیوۀ اجرا، روش پژوهش 
 استفاده شد. 2با گروه کنترل آزمونپس-نآزمویشپو از طرح 

آموزان دختر با اختالل کلیۀ دانشجامعۀ آماری پژوهش شامل 
شهر یزد در  یادگیری ویژه در بیان نوشتاری پایۀ پنجم ابتدایی

 از استفاده با پژوهش ۀنمونبود.  1399-1398سال تحصیلی 
 شد. پس از کسب مجوز انتخاب 3یاچندمرحلهیری گنمونهروش 

ناحیۀ این  3از بین مدارس ابتدایی  از آموزش و پرورش شهر یزد،
( به روش تصادفی انتخاب 2ناحیۀ ) یهناحشهر، یک مدرسه از یک 

های بیان نوشتاری از کلیۀ یاسمقی خردههاآزمونسپس شد. 
نفر بود، گرفته شد و  140 هاآندانش آموزان پایۀ پنجم که تعداد 

ی هامالکنمرۀ کمتری گرفتند و  هاآزموننفری که در این  30
 15تصادفی  صورتبهورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شدند و 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.  15نفر در گروه آزمایش و 
برخورداری از هوش ی ورود به پژوهش عبارت بودند از: هامالک

متوسط و باالتر با استفاده از مقیاس هوشی وکسلر کودکان 
یسی به انشانوی هامهارتایش پنجم، ضعف جدی در ویر

تشخیص معلم و بررسی پیشینۀ تحصیلی با استفاده از کارنمای 
بیان نوشتاری( و تشخیص ) ی انشاررسمیغآموزشی و انجام آزمون 

ی عاطفی و رفتاری شدید با نظر هااختاللعدم ابتال به 
مدرسه، داشتن شرایط جسمانی سالم، نداشتن  شناسروان

ی دیگر، نبود فقر آموزشی اقتصادی و خانوادگی. هااختالل
، آموزدانشنکردن همچنین غیبت در دو جلسۀ آموزشی و همکاری

پس از انتخاب نمونۀ مالک خروج درنظر گرفته شد.  عنوانبه
پژوهشی، برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس در سیزده جلسۀ آموزشی، 

های بیان یاسمقی هانآزموروی گروه آزمایش و در پایان دوباره 

3  . multistage cluster sampling method 
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 آزمونپس عنوانبهنوشتاری روی کلیۀ دانش آموزان هردو گروه 
 اجرا شد.

 
 ابزار سنجش

 یلۀوسکه بهشناختی یتجمعفرم  :شناختییتجمع فرم .1
 د،ش میتنظ شناختییتهای جمعسنجش ویژگی یپژوهشگر برا

 ن،یوالد التیآموز، تحصدانش یلیتحص یۀشامل سن، جنس و پا
 است. نیشغل پدر، تعداد فرزندان خانواده و سن والد

با  هاآزموناین  :یررسمی بیان نوشتاریغی هاآزمون. 2
 انیکرمعلوسیلۀ فرامرزی، هدف ارزیابی مهارت بیان نوشتاری به

( طرح شده و شامل پنج آزمون در پنج 1390) و نصراللهی
ی توصیف، هاآزمونکه  استمهارت بیان نوشتاری خرده

نویسی را ی و نامهسینوداستانی، سینوخالصهی، سینوخاطره
 دربردارد. کمترین نمره در این آزمون صفر و بیشترین نمره صد

وسیلۀ به هاآزموندرنظر گرفته شده است. روایی محتوایی 
با استفاده از آلفای  هاآنضریب پایایی  شده و دییتأمتخصصان 

کرونباخ  ین آلفایهمچناست.  آمده دستبه 89/0کرونباخ، حداقل 
 یسینو، خاطره81/0ف یمهارت توصخرده یبرا هایاسمقخرده

 یسینوو نامه 80/0 یسینو، داستان78/0 یسینو، خالصه82/0
هرچه نمره باالتر ها یاسمقاست. در خرده آمده دستبه 76/0

این دارد.  یشتریب ییآزمون تواناآموز در آن خردهدانش ،باشد
و در طول اجرا  آزمونپسو  آزمونشیپدر دو نوبت  هاآزمون

 شده است. استفاده
 :مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم. 3

مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم آخرین نسخه از 
منتشر و  2014های وکسلر کودکان است که در سال یاسمق

کرده است. این مقیاس  هنجارشده( آن را ترجمه و 1395)کرمی 
به سه بخش  هاآزمونآزمون است که این خردهخرده 21دارای 

ی هاآزمون. خرده2ی اصلی، هاآزمون. خرده1شوند: یمتقسیم 
 ی مکمل.هاآزمون. خرده3ثانویه، 

در راهنمای فنی و تفسیری برای  شدهگزارشهمسانی درونی 
های درونی یهمسان است. میانگین 97/0تا  96/0از کلی  هوشبهر

است. میانگین  93/0تا  88/0ی شاخص فردی، از هانمرهبرای 
 81/0آزمون از نمرۀ پایین خرده 16های درونی برای یهمسان

است.  هاوزنبرای تشخیص  94/0برای نمادیابی تا نمرۀ باالی 
های یاییپااست.  92/0پایایی بازآزمایی برای هوشبهر کلی 

، برای استدالل سیال تا 75/0از پایین بازآزمایی پنج شاخص 
یانگین پایایی بازآزمایی م برای درک کالمی است. 94/0باالی 

برای مفاهیم تصویری تا باالی  71/0از پایین  هاآزمونبرای خرده
 جزبه هاآزموناست. پایایی تمام خرده برای خزانۀ لغات 90/0

ر است. یا باالت 80/0مفاهیم تصویری و استدالل ماتریسی 
-WISC و WISC-IVهمبستگی روایی باالیی بین دو آزمون 

V  .هوشبهرهای متوسط تا باالیی بین یهمبستگمشاهده شد 
، 85/0، درک مطلب 86/0کلی  دارد )هوشبهرکلی دو آزمون وجود 

، استدالل ادراکی/استدالل 66/0استدالل ادراکی/بصری فضایی 
(. روایی 71/0زش ، سرعت پردا65/0، حافظۀ فعال 63/0سیال 

 عموماًهای متعدد پیرسون با نتایج یابیارزمالکی بر مبنای آزمون 
 (.1395مطلوب انجام شده است )کرمی و کرمی، 

 پژوهش یاجرا ۀویش
طبق  فلپس ۀجمل یراهنما ۀبرنام ی،پژوهش ۀپس از انتخاب نمون

 (1991) وسیلۀ فلپس گان و فلپس تراساکیبه شدهارائهپروتکل 
ی هانگارهو با استفاده از  اییقهدق 60 یآموزش ۀجلس سیزده در

 .شد یطراحبخوانیم( کالس اول دبستان ) یفارسکتاب 
شده  یدهسازمان یرموارد ز یفلپس برا ۀجمل یراهنما برنامۀ
گسترش  .2 ،در نوشتن جمالت ساده یرشد مهارت و روان. 1است: 

 ی،ت خبرجمال یتمرکز رو .3یفی، جمالت در موضوعات توص
و  یفیتوصیرجمالت غ یحتصح ینتمر یبرا ییرشد توانا. 4

 ،نگاره «یچه زمان»تون یرسز یهارشد استفاده از زمان .5 ،ناکامل
رشد نوشتن . 7 ،فعل یهازمان یخطاها یحتصح یتمرکز رو .6

 یحدر تصح ینتمر .8 ،از جمالت یکسریها با پاراگراف
 یکآزمون  یذهن یرتصو یک یجادا ییتوانا .9 ،هاپاراگراف

 (.1377پاراگراف قبل از نوشتن جمله )کرک و چلفانت، 
و با  برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس براساسطی جلسات آموزشی 

 بخوانیم( کالس اول دبستان،) یفارسی کتاب هانگارهاستفاده از 
اول از کتاب  نگارۀشد. تصویر یمراهنما روی تابلو نوشته  سؤاالت

گرفت. برای یمقرار  آموزدانشروی فارسی اول دبستان پیش
وسیلۀ درمانگر نمونه به عنوانبه، یک جواب سؤاالتهریک از 

، یک سؤالمثال برای هر  به باتوجهباید  آموزدانششد. یمگفته 
خواسته  آموزدانش، از سؤاالتیا چندین جواب بنویسد. بعد از اتمام 

 سر انتها پشتتصویر، کلیۀ جمالت را از ابتدا تا  به باتوجهشد یم
ی که تشکیل یک متن بدهد و این رویه در اگونهبهبنویسد؛ هم 

  شد.یمکلیۀ جلسات دنبال 
 یفارسی کتاب هانگارهاینکه چرا در این برنامۀ آموزشی از تصاویر 

این دلیل  نخست بهبخوانیم( کالس اول دبستان استفاده شد، )
 هاییژگیوآموزان آشنا بود و دوم، برای دانش هانگارهبود که 

 یدهاسمت باها بهداشته از هانگاره یرتصاوبود؛ زیرا  هانگارهیر تصاو
سمت به ینیاز ع کنند. همچنینیحرکت م ولاز معلوم به مجه و

جمع ی سواز خود به وآموزان آشنا دانش یبرا و روندیم یانتزاع
سمت به دور و از اجمال به یکها از نزدحرکت نگارههستند و 

 .است یلتفص
 یتعامل ندیمعلم از فرا ی،نوشتارجمالت  بیترکاین روش در در 
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 یریمثال، تصوبرای  کند؛یآموزان استفاده مدانش ییراهنما یبرا
درمورد آن جمله  خواهدیم اوو از  دهدمیآموز نشان دانش به

 ردگو درمووگفت یعنوان راهنما براها بهسرستوناز بسازد. سپس 
آموز درمورد . دانشکندیاستفاده م یتعامل یجمالت به روش

 یبراراهنمای جمله ستون سرجمالت خود با استفاده از عنوان 
این تصویر : پرسد؛ برای مثال، معلممیسؤال  نوشتن،کمک به 

 ؟چیه

است. معلم:  یسوار( پسر در حال دوچرخهخواندی)مآموز: دانش
ست یاست؟ به ک یسواردر حال دوچرخه یخوب است. چه کس

آموز: پسر سوار بر دوچرخه. معلم: پسر چه ؟ دانشکندیاشاره م
آموز: پسر ؟ دانشچه کاری؟ اشاره به ستون دهدمی انجام یکار

آموز که از دانش دیاست. توجه داشته باش یسواردر حال دوچرخه
 نیابر  و ارائه دهد یکامل ۀجمل ،در جواب هر سؤال رودیانتظار م

 .کندیم دیآن تأک یبا اجزا رابطه کامل در ۀجمل
 

  خالصة محتوای جلسات برنامة راهنمای جملة فلپس .1جدول 
 تکلیف محتوا هدف جلسات

دوم،  ،اول
سوم و 

 چهارم
 آموزش نگاره به روش فلپس

فلپس سؤاالت راهنما  ۀجمل یراهنما ۀدر جلسه طبق برنام
اول  ینگارۀ اول از کتاب فارس یر. تصوشدیتابلو نوشته م یرو

از  یکهر ی. براگرفتیآموز قرار مدانش یرویشدبستان پ
درمانگر گفته وسیلۀ بهعنوان نمونه جواب به یکسؤاالت، 

 یاول رو ۀمشابه جلس ،دوم، سوم و چهارم ۀ. در جلسشدیم
 شد. نگارۀ دوم، سوم و پنجم کار صویرت

 ینچند یا یکسؤال  ره یبرا ،به مثال توجه با یدآموز بادانش
آموز خواسته . بعد از اتمام سؤاالت، از دانشیسدجواب بنو

جمالت را از ابتدا تا انتها  یۀکل یر،به تصو باتوجه شدیم
متن بدهد و  یک یلکه تشک یاگونهبه بنویسد؛سرهم پشت

 .شدیجلسات دنبال م یۀدر کل یهرو ینا

 پنجم
کردن به روش آموزش توصیف

 فلپس
 آموز خواسته شد تا طبقپنجم از دانش ۀدر جلس

 .کند یفشده کالس خود را توصدادهآموزش
 آموزدانشوسیلۀ توصیف کالس به

 هفتم کار شد. ۀنگار یاول رو ۀششم مشابه جلس ۀدر جلس آموزش نگاره به روش فلپس ششم
برنامه راهنمای جملۀ  سؤاالتنویسی با استفاده از جمله
 فلپس

 هفتم
آموزش نوشتن خاطره به روش 

 فلپس
 آموزش آموز خواسته شد تا طبقهفتم از دانش ۀدر جلس

 .یسددارد را بنو یادکه به  یاخاطره ینشده بهترداده
 آموزدانشوسیلۀ یسی بهنوخاطره

 نویسی با استفاده از نگارۀ هشتمادامۀ جلسات جمله هشتم کار شد. ۀنگار یاول رو ۀهشتم مشابه جلس ۀدر جلس آموزش نگاره به روش فلپس هشتم

 نهم
یسی به روش نونامهآموزش 

 فلپس
شده داده آموزش آموز خواسته شد تا طبقنهم از دانش ۀدر جلس

 یسد.به معلم خود بنو یانامه
 آموزدانشوسیلۀ یسی بهنونامهتمرین 

 نویسی با استفاده از نگارۀ نهمادامۀ جلسات جمله نهم کار شد. ۀنگار یاول رو ۀدهم مشابه جلس ۀدر جلس آموزش نگاره به روش فلپس دهم

 یازدهم
یسی به نوخالصهآموزش 

 روش فلپس

آموز دانش یدرمانگر برا وسیلۀبهداستان  یک یازدهم ۀدر جلس
 آموزش آموز خواسته شد طبقسپس از دانش .خوانده شد

 یسد.داستان را بنو ۀشده خالصداده
 آموزدانشوسیلۀ یسی داستان بهنوخالصه

 نویسی با استفاده از نگارۀدهمادامۀ جلسات جمله دهم کار شد. ۀنگار یاول رو ۀدوازدهم مشابه جلس ۀدر جلس آموزش نگاره به روش فلپس دوازدهم

 سیزدهم
یسی به روش نوداستانآموزش 

 فلپس

 یآموز نشان داده و از وبه دانش یرتصو یک یزدهمس ۀدر جلس
آن  یداستان برا یکشده داده آموزش خواسته شد تا طبق

 .یسدبنو
 یسینوداستانتمرین 

 

ی آمار هاروشی پژوهش، از هادادهوتحلیل یهتجز منظوربه
توصیفی از جمله میانگین، واریانس و انحراف استاندارد و برای 

یر راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری تأثبررسی میزان 
ای یرهچندمتغی آماری تحلیل کوواریانس یک و هاروشاز 

 SPSS 23 یآمار افزارنرمدر  هادادهاستفاده شد. ضمن اینکه 
 وتحلیل شد.یهتجز

 هاافتهی
هردو گروه آزمایش و کنترل همگی  کنندگانشرکت
نتایج مقیاس هوش وکسلر  براساس دختر بودند. آموزاندانش

دارای  آموزاندانشدرصد  74کودکان ویرایش پنجم، نزدیک 

 20و  105-95 هوشبهردرصد دارای  6، 95-85بین  هوشبهر
  بودند. 115-105درصد نیز بین 

پس از محاسبۀ هوش افراد برای سهولت در کار، میزان هوش 
 115بیشتر از  و 115-100، 100-85افراد به سه گروه 

ی شدند. در هردو گروه بیشترین فراوانی متعلق به بندطبقه
 کنندگانشرکترو بیشتر ینبود. از ا 95-85 ینبمیزان هوش 

در هردو گروه کنترل و آزمایش، دارای بهرۀ هوشی نزدیک به 
های یاسمق. میانگین و انحراف معیار نمرات خردهاندبوده 100

با اختالل یادگیری نوشتن در مرحلۀ  آموزاندانشنوشتن در 
 ارائه شده است. 2در جدول  آزمونپس-آزمونیشپ

 ی بیان نوشتاریهامهارتدر  آموزاندانشی هانمره یارمعمقادیر میانگین و انحراف . 2جدول 

 تعداد گروه متغیرها
 آزمونسپ آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار یانگینم
 27/4 80/18 27/4 80/18 15 کنترلکل بیان  آزمون
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 تعداد گروه متغیرها
 آزمونسپ آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار یانگینم
 نوشتاری

 آزمون توصیف
 61/5 73/18 27/3 46/10 15 آزمایش
 55/12 06/23 01/14 80/25 15 کنترل

 یسینوداستانآزمون 
 43/7 80/18 69/3 60/9 15 آزمایش
 71/13 60/36 13/18 26/42 15 کنترل

 یسینونامهآزمون 
 84/22 20/46 58/7 80/18 15 آزمایش
 42/13 26/23 20/13 20/23 15 کنترل

 یسینوخاطرهآزمون 
 627/6 26/14 21/3 93/6 15 آزمایش
 49/16 26/30 55/15 80/27 15 کنترل

 02/11 73/5 20/5 53/10 15 آزمایش 
 40/12 06/39 54/12 20/40 15 کنترل یسینوخالصهآزمون 

 68/10 93/33 67/5 06/15 15 آزمایش 
 

دهد، میانگین نهایی نمرات گروه یمنشان  2جدول  کهچنان
یباً تقرمهارت بیان نوشتاری  آزمونیشپآزمایش و کنترل در 

گروه  ی نهاییهانمرهکه میانگین یدرحال؛ برابر استباهم 
 جزاست )بهباالتر از گروه کنترل  آزمونپسآزمایش در 

 ینکه تفاوت میانگینا به توجه بایسی(. نوخاطرهآزمون خرده
مهارت آزمون خردهیشپی گروه آزمایش و کنترل در هانمره

آزمون، آزمون تحلیل یشپبود، از نمرات  توجهقابلبیان نوشتاری 
 عمل آمد.به واریانس

 آزمونیشپنتایج تحلیل واریانس برای گروه . 3 جدول
 سطح معناداری f ضریب میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات 

 گروهیبین بیان نوشتاری آزمونشیپ
 یگروهدرون

 کل

033/0 
333/679 
367/679 

1 033/0 001/0 971/0 
28 905/24   
29    

 گروهیبین توصیف آزمونشیپ
 یگروهدرون

 کل

533/136 
333/2981 
867/3117 

1 533/136 282/1 267/0 
28 476/106   
29    

 گروهیبین یسینوداستان آزمونشیپ
 یگروهدرون

 کل

200/691 
200/9942 
200/10633 

1 200/691 947/1 174/0 
28 071/355   
29    

 گروهیبین یسینونامه آزمونشیپ
 یگروهدرون

 کل

800/580 
867/3139 
667/3720 

1 800/580 179/5 031/0 
28 138/112   
29    

 گروهیبین یسینوخاطره آزمونشیپ
 یگروهدرون

 کل

133/159 
867/5509 
000/5664 

1 133/154 783/0 384/0 
28 781/196   
29    

 گروهیبین یسینوخالصه آزمونشیپ
 یگروهدرون

 کل

633/197 
867/3749 
500/3947 

1 633/197 476/1 235/0 
28 924/133   
29    

 
ها در مرحلۀ یاسمق، تفاوت نمرات بین خرده3براساس جدول 

ی گروه هانمرهین میانگین بنابرایست؛ نآزمون معنادار یشپ
ی بیان هامهارتآزمون در خردهیشپآزمایش و کنترل در 

 یهانمرهکه میانگین یدرحالنوشتاری تفاوت چندانی ندارد؛ 
 یادیآزمون تفاوت زیشپآزمون نسبت به در پس یشگروه آزما

 دارد و باالتر است.
بودن توزیع متغیرها، فرض نرمالیشپقبل از تحلیل کوواریانس، 

سمیرنف انجام گرفت. ا-فاز روش آماری کلموگروبا استفاده 

یسی، نوداستانکردن، بودن توزیع متغیرهای انشا، توصیفنرمال
یسی درمورد هردو گروه نوخالصهیسی و نوخاطرهیسی، نونامه

 یرهامتغترتیب داری برای گروه آزمایش بهیمعنیید شد. سطح تأ
یب برای گروه ترتو به 20/0، 20/0، 13/0، 20/0، 05/0، 20/0

 محاسبه شد. 20/0و  20/0، 20/0، 20/0، 05/0، 07/0کنترل 
ها با استفاده از یانسوارفرض تساوی یشپاز طرفی محاسبۀ 

، 10/0، 47/0، 94/0ترتیب متغیرها عبارت بود از: آزمون لوین به
بیانگر آن است آزمون لوین نیز  های. یافته88/0و  12/0، 21/0
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معنادار نیست و  >05/0pدر سطح  یرکه مقادیر شاخص آما
مقادیر مربوط همچنین  .برقرار است هایانسفرض همسانی وار

 >05/0pباکس در تمامی متغیرها در سطح  M به شاخص

ماتریس کوواریانس دو گروه آزمایش و  رواز این یست.معنادار ن
 P= ،254/- 2Box’s 73) کنترل در متغیر وابسته همگن است

M=.) 

 آزمایش و کنترل  دو گروهیر برنامة راهنمای جملة فلپس بر بیان نوشتاری تأثیرۀ متغنتایج تحلیل کوواریانس تک. 4جدول 
 شدهیلتعدهای یانگینمبر 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجة 
 آزادی

 Fضریب  میانگین مجذورات
سطح 

 معناداری
 اندازۀ اثر

توان 
 آزمون

بیان 
 نوشتاری

 1 532/0 001/0 729/30 182/216 1 182/216 آزمونیشپ
 1 731/0 001/0 371/73 179/516 1 179/516 گروه

 

با  است که 371/73 شدهمشاهده F، 4جدول نتایج  به توجه با
ی هاگروهعضویت گروهی تفاوت معناداری را بین  درنظرگرفتن

توان گفت یمین ؛ بنابرا(>05/0p) دهدیمآزمایش و کنترل نشان 
 آموزاندانشبرنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر مهارت بیان نوشتاری 

درصد  731/0گفت توان یمۀ اثر انداز به توجه بااثر مثبت دارد و 
 راهنمای جملۀ فلپس است. این تغییر ناشی از اثرگذاری برنامۀ

 

و کنترل در  یشیگروه آزما یینها ۀبر نمر برنامة راهنمای جملة فلپس یریکارگبه یرتأثای یرهچندمتغ انسیل کوواریج تحلینتا. 5جدول 
 یان نوشتاریب یهامهارتخرده

توان 
 آزمون

 اندازۀ اثر
 سطح

 یمعنادار
 F یبضر

 نیانگیم
 جذوراتم

ة درج
 یآزاد

مجموع 
 مجذورات

 مهارتخرده رییمنابع تغ

 آزمونیشپ 838/825 1 838/825 524/8 008/0 270/0 798/0
 یسینوخاطره

 گروه 538/3505 1 538/3505 476/13 001/0 369/0 640/0

 آزمونیشپ 621/1489 1 621/1489 444/32 001/0 585/0 000/1
 یسینوخالصه

 گروه 293/2831 1 293/2831 668/61 001/0 728/0 000/1

 آزمونیشپ 062/205 1 062/205 732/1 021/0 12/0 750/0
 یسینوداستان

 گروه 308/2883 1 308/2883 222/24 001/0 513/0 997/0

 آزمونیشپ 991/927 1 991/927 923/56 001/0 712/0 000/1
 یسینونامه

 گروه 597/539 1 597/539 099/43 001/0 590/0 000/1

 آزمونیشپ 103/613 1 103/613 188/19 001/0 455/0 987/0
 کردنتوصیف

 گروه 207/684 1 207/684 413/21 001/0 482/0 993/0
 

عضویت  درنظرگرفتنبا  شدهمشاهده F، 5جدول  نتایج به توجه با
ی آزمایش و کنترل نشان هاگروهگروهی، تفاوت معناداری را بین 

توان گفت برنامۀ راهنمای جملۀ یمرو ینااز  ؛(>05/0p) داده است
ی بیان هامهارتدر خرده آموزاندانشفلپس بر نمرۀ نهایی 

اندازۀ اثر این تغییرات ناشی  به توجه بانوشتاری اثر مثبت دارد و 
ی بیان هامهارتیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر خردهتأث از

 نوشتاری است.
 یریگجهینتبحث و 

فلپس بر  ۀراهنمای جمل برنامۀبررسی اثربخشی هدف پژوهش، 
 ویژه بود.یادگیری ل آموزان با اختالعملکرد بیان نوشتاری دانش

آزمون، برنامۀ یشپنمرات  درنظرگرفتننتایج نشان داد با 
 مؤثر بوده است. راهنمای جملۀ فلپس بر مهارت بیان نوشتاری

راهنما جمله فلپس اشاره  یبه اثربخش یاگرچه در کمتر پژوهش
 یشینپ یهاپژوهش یجپژوهش با نتا ینا هاییافتهشده است، 

بر کاهش مشکالت  یآموزش یهاروش یگرکاربرد د ینۀدر زم
 یجش با نتاپژوه هاییافتهدارد.  همخوانی ارینوشت یانب

 یربر تأث ی( مبن2016دوک و کروس ) آیپارک،  یهاپژوهش
 فرامرزی،، پژوهش یخودتداوم یتبر تقو ینوشتار یانب

 یمداخلۀ آموزش یربر تأث ی( مبن1393) نصراللهیو  کرمعلیان
 ینوشتار یانبر مهارت ب یتجربۀ زبان یکردبر رو یمبتن

( درمورد 2020) جیکودیو  گریس ایجما، ۀآموزان و مطالعدانش
بر نوشتن خالق نوجوانان  یسازداربست یاستراتژ یرتأث

پژوهش  ینا نتایج همچنیناست.  همسو یاگرافیسبا د یامدرسه
و  یدرک بصر بر آموزش یمبن (2017) یوبا مطالعات چانگ و 

دستخط در کودکان مبتال به  یهابهبود مهارت یبرا یلمس
بر نوشتار  ی( مبن2019) ، پژوهش مارشال و همکارانیسگرافید

 ی،مشکالت نوشتن افراد مبتال به آفاز روی یشرفتهپ یدرمان
 یاثربخش یسۀو مقا ی( با هدف بررس1394زاده )حاتم مطالعۀ

 ۀتجرب یکردمغزمحور و رو یادگیری یکردروش آموزش انشا با رو
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آموزان دانش ینوشتار یانو ب یلیتحص یخودکارآمد یزبان
ی مبن( 2016) کاراتیو  ری ماریاپژوهش ، ییکالس ششم ابتدا

 ،بر روایات یر عملکرد درک ضعیف در بیان نوشتاریتأثبر 
یر تمرینات مستمر، استعداد تأث بر یمبن (2015جوی ) مطالعات

 فردی و تمرکز بر میزان خطاهای نوشتاری مطابقت دارد.
توان گفت بهبود و عملکرد بیان یمدر تبیین این موضوع 

ی و ایجاد ارتباط بین سازجملهنوشتاری تا حدود زیادی به 
رسد آموزش این یممربوط است. به نظر  هاپاراگرافجمالت و 
ی و ایجاد دهسازمانی، سازجملهدر بهبود  آموزاندانشروش به 

کردن اصول ، درونیهاپاراگرافوترتیب بین جمالت و نظم
لغات، کاربرد صحیح دستورزبان،  دامنۀ توسعۀ، دستوری
کردن مطالب و همچنین ارتباط موضوعی مطالب کمک منسجم
توان شاهد بهبود عملکرد بیان نوشتاری بود یمکند و یمزیادی 

. استی تحصیلی هامؤلفهنیاز موفقیت در سایر یشپکه خود 
یرمستقیم سبب افزایش طول غ طوربهآموزش این روش 

شود و همچنین موجب یم هاپاراگرافتعداد جمالت و  جمالت،
شود فرد بتواند جمالت مرتبط را با هم ترکیب کند که این یم

کند. یمیسی و بیان نوشتاری کمک زیادی انشانوامر به عملکرد 
توان گفت بهبود و یمها عالوه بر این، در تبیین این یافته

افکار به واژگان  ۀرجمت عملکرد بیان نوشتاری، تا حدود زیادی به
 دهد.یماهمیت زیادی  ش متنیرایو و یبازخوانو و جمالت، 

 یهابه مهارت یادگیری در اختالل یلینقص تحصمطلب که  نیا
شناخته شده است، اما ارتباط  شهیمربوط است، هم گرید یشناخت
فلچر و همچنان نامشخص است ) آن یو درمان یصیتشخ

در عمل نوشتن، نوشتاری  انیدر ب یناتوان(. 2018همکاران، 
، یزبان شفاه یهاهمراه با مهارت یناییمهارت درک ب

 گیردیانجام م یسیرونو یهاو مهارت ییاجرا یعملکردها
 .(2017گراهام، کولینز و ویلس، )

برنامۀ نتیجه گرفت  توانیپژوهش حاضر م هاییافتهبراساس 
بهبود برای ها یکی از مؤثرترین روش راهنمای جملۀ فلپس

ل یادگیری است؛ البه اخت الدر کودکان مبتمشکالت نوشتن 
اختالل بیان نوشتاری این روش درمانی برای کمک به  ینبنابرا

به متخصصان کودک و  ،یادگیری اللبه اخت المبت کودکان
دیگر، این روش درمانی  طرف ازشود. یدرمانگران توصیه م

 یجهبه معلمان در جهت بهبود کیفیت آموزش و درنت تواندیم
 .بهبود عملکرد تحصیلی کمک کند

های خوبی در برداشت، با اگرچه این پژوهش یافته
در انتخاب ابزار  یتمحدودهایی مواجه بود؛ از جمله یتمحدود
ج یپیگیری که بتواند تداوم نتا یهانبودن آزمون ،یریگاندازه

حدودیت در زمان و مکان اجرا که و م آموزش را نشان دهد
رو ینا ازیج را با مشکل مواجه سازد. نتاتواند تعمیم یمهریک 

شود ضمن احتیاط در استفاده از نتایج پژوهش، این یمپیشنهاد 
وی سایر ر مجدداً مورداشارهیرهای متغ به با توجهمطالعه نیز 

نتایج عملی نیز  ۀاز جنبهای تحصیلی اجرا شود. یهپاو  هاگروه
برنامۀ راهنمای جملۀ  روش آموزش دهندۀ آن است کهنشان

یادگیری ل آموزان با اختالبر عملکرد بیان نوشتاری دانش فلپس،
از این روش برای افرایش  توانیبنابراین م ؛تأثیر دارد ویژه

یادگیری  هاییآموزان با ناتواندانش بیان نوشتاری یهامهارت
ین روش برای بهبود عملکرد بیان استفاده از ا .استفاده کرد

، به معلمان، درمانگران و مشاوران نیز آموزاندانشنوشتاری 
پیگیری برای  یهاهمچنین استفاده از آزمون شود.یمپیشنهاد 

 .مفید باشد تواندیبررسی تداوم تأثیرگذاری آموزش م
 منابع

 ییفضا-یدارید ۀ. بررسی مؤلف(1393)و امیری، ش.  ،آقابابایی، س.
 یریادگیآموزان با اختالالت مدت در دانشفعال و کوتاه ۀحافظ

 یشناسروان ۀفصلنام. یآموزان عادآن با دانش یسۀو مقا
 .9-1(، 4)2، یشناخت

نشان، سحر و گلکار، فائزه. ، م.، پهلوانیشیتجر یپورمحمدرضا
فعال  ۀبر حافظ یشناختواج یآموزش آگاه ی(. اثربخش1398)
. یان نوشتاریآموزان با اختالل بدانش ییفضا-یدارید

 .366-355(، 6)15 ،ایرانیشناسان : روانتحولی شناسیروان
 یکردروش آموزش انشا با رو یاثربخش یسۀمقا(. 1394زاده، ا. )حاتم

 یبر خودکارآمد یزبان ۀتجرب یکردمغزمحور و رو یادگیری
. ییآموزان پسر مقطع ابتدادانش ینوشتار یانو ب یلیتحص

، یشناسو روان یتیترب علوم دانشکدۀارشد،  یکارشناس نامۀیانپا
 مشهد. فردوسیدانشگاه 

و آموزش کودکان  یشناسروان(. 1389م.، و پرند، ا. ) یکتا، شکوهی
 .کیهان. تهران: ییاستثنا

 مداخلۀیر تأث(. 1390) فرامرزی، س.، کرمعلیان، ح.، و نصراللهی، ش.
بیان نوشتاری  آموزشی بر رویکرد تجربۀ زبانی بر مهارت

 .60-41 (،2)6 . رویکردهای نوین آموزشی،آموزاندانش
تهران: پوران  .DSM-5شناسی براساس یبآس(. 1393) گنجی، م.

  پژوهش.
 مقایسۀ (.1396. )، شیداکریمی ل.، و متعالی, ع.، اقبالی, ف.، محمدی,

 بهبود بر تکرار و تمرین روش و اورتون-گلینگهام روش اثربخشی
مطالعات  .ابتدایی آموزاندانش در نوشتن یادگیری ویژۀ اختالل

 .117-99 ،(3)3 ،آموزش و آموزشگاهی
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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate the effectiveness of the Phelps Sentence Guide Program on the 

written expressive performance of fifth grade elementary school students with specific learning disabilities. The 

method was experimental with a pretest/posttest design and a control group. To conduct this project, 30 female 

students with specific learning disorders in the fifth grade of Yazd were selected through a multistage cluster 

sampling method and randomly divided into a control group and an experimental group. The experimental group 

received 13 sessions of 60-minute training on the Phelps program. Instruments used included the informal writing 

tests and the Wechsler Intelligence Scale, fifth edition. Data were analyzed using the statistical method of analysis 

of covariance. The results showed that there was a significant difference between the performances of the 

experimental and control groups in writting expression skills (P<0.001). Based on the results, the Phelps sentence 

guide program is effective for students with learning difficulties in Writing stories, letters, and memoirs, and that 

this method can be used as a therapeutic intervention and recommended to therapists. 
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