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  آموزان نارساخوانهای خواندن و خلاقیت دانشروش آموزش ديويس بر مهارت تاثیر

 
  2، افسانه توحیدی2*کارتجربه، مهشید 1طاهره شیدايی فیروزآبادی

 ، کرمان، ايرانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنرکارشناس ارشد روان. 0
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 20/12/37تاريخ پذيرش:  20/18/39تاريخ دريافت: 

 

 چکیده 

ترين انواع اختلال يادگیری است. کودکان نارساخوان با وجود داشتن بهره هوشی بهنجار، دريافت نارساخوانی، از شايعزمینه و هدف

 آموزشآموزش کافی، نداشتتتتن مشتتتکلات بینايی و شتتتنوايی اادر به يادگیری خواندن مرو  و کلمات از طرير آموزش در مدارس 

و افزايش خلاایت در  خوانتدن پژوهش بتا هتد  بررستتتی اثربوشتتتی روش آموزش ديويس بر میزان مهتارت اين نیستتتتنتد. عمومی 

آموزان نارساخوان پسر پايه دوم و سوم دبستان انجام شد.دانش

آموزان دانشتمامی  شتتتام ماری آ آزمون بتا گروه گواه بود. جتام تهپس -آزمون اين پژوهش از نوع آزمتايشتتتی، طرش پیشروش

آموز دانش 31گیری در دسترس، ت داد بود که با استفاده از روش نمونه 39-35نارستاخوان دوره ابتدايی شتهر کرمان در ستال تلصیلی 

ن ها از  آزموشدند. به منظور گردآوری دادهدهی نفر( جاي 05انتواب، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه )هر کدام 

( فرم 0387( و آزمون خلاایت تورنس )0387نوری و مرادی،کرمی(، آزمون خواندن نما )0383هوش ريون کودکان )رممانی و عابدی،

ستتپس روش آموزش ديويس بر روی  ،در هر دو گروه آزمايش و گواه اجرا شتتد هازموناين آاستتتفاده شتتد. ابتدا  Bو  Aتصتتويری 

بر   Bآزمون خواندن نما وخلاایت تورنس فرم مجدداً . در پايانکار گرفته شتتدبه ایدایقه 95ه جلستت 05آموزان گروه آزمايش در دانش

 تللی  شدند.  تجزيه و آزمون تللی  کواريانس با ساتفاده ازهای به دست آمده . دادهشدروی هر دو گروه اجرا 

تفاوت م ناداری وجود دارد.  دو گروه آزمايش و گواهآموزان در انشنتتاي  نشتتتان داد کته بین میزان مهارت خواندن د :هااياافهاه

(10/1.(P< ( 15/1همچنین بین خلاایت دو گروه نیز تفاوت م ناداراستP<.) 

آموزان نارستتتاخوان های خواندن و خلاایت در دانشبر استتتاس اين يافته روش آموزش ديويس  موجه به ود مهارت گیری:نهیجاه 

 شود.می

   آموز نارساخوانديويس، مهارت خواندن، خلاایت، دانشروش های کليدی: واژه
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 مقدمه 
له ئها مستتتيکی از عوام  تأثیرگذار بر يادگیری که طی ستتتال

کودکان م تلا به  موضتتتوع فکری پژوهشتتتگران بوده استتتت،

 های( (. نتاتوانی0استتتت ) هتای ويژه در يتادگیرینتارستتتايی

ر دضتت    های ويژه در يادگیری، نوعیيادگیری يا نارستتايی

هتای تلصتتتیت  عمومی استتتت که در زمینه خواندن، مهتارت

کند و مشتتتکلات ااب  و بیان نوشتتتتاری جلوه می ،رياضتتتیات

توجهی را برای فرد در زمینتته پیشتتترفتتت تلصتتتیلی، عملکرد 

يکی (. 2کند )های روزمره زندگی ايجاد میو يا ف الیت ،شغلی

هتتای بستتتیتتار مهمی کتته م مولتتاً مشتتتکلتتاتی را برای از موزه

آموزان ناتوان در يادگیری به وجود آورده استتتت موزه انشد

(. هرگاه ما به خواندن ط ی ی به عنوان يک 0خوانتدن استتتت )

 (.3روی سکه بنگريم، نارساخوانی روی ديگر آن خواهد بود )

 هایدر ويرايش پنجم راهنمای تشتویصی و آماری اختلال

در  تیروانی، نارستاخوانی يا اختلال خواندن به صتورت مشکلا

و  ،های تلصیلیخوانی که با سن تقويمی، فرصتدات و روان

اين  .ت ري  شتتده استتتنیستتت منط ر يا توانايی هوشتتی افراد 

های به طور م ناداری با پیشتتترفت تلصتتتیلی و ف الیت اختلتال

 های خواندن استتتت تداخ زندگی روزمره که نیازمند مهارت

نارساخوانی، در مقايسه با ناتوانی خواندن يا  (.9)کند ايجاد می

های يادگیری درصتتد بالايی را به خود اختصتتا  ستتاير ناتوانی

تا  9آموزی ايران میزان شیوع آن در جم یت دانش .داده است

ای نس تاً بال فراوانی بنابراين ،(5درصتد گزارش شده است ) 02

اختلال خواندن در مدارس کشتتتور و مشتتتکلات ناشتتتی از آن 

اهی در مورد عوام  مؤثر بر خواندن و ضتتترورت مطال ه و آگ

را ايجاب  اين اختلال هتای به ود آن، تشتتتویم و متداخلهراه

 کند.می

جا که در نظام آموزشتی الله کشورها نارساخوانی ز آنا 

رود، برای رفع اين ار میاز مهمترين عوام  اتلا  بودجه به شم

مانند روش ادراکی مرکتی  های متفاوتیکنون روشمشتتک  تا

                                                           
1. Kephart 

2. Fernald 

ابداع و اجرا شده  3دلاکاتوو ، 2مسی فرنالد، روش چند0کپارت

ها برای به ود اصتتتلاش خواندن، از جمله اين روش (.0استتتت )

 دو مرمله است. مرملهشتیوه استت. اين روش  9روش ديويس

يابی است تمرکز توجه و افزايش مهار مشاوره موا یت يکم که

شتتود و مرمله آن با استتتفاده از تصتتويرستتازی نهنی انجام می

يابی بر نماد استتت که با استتتفاده از خمیر، مرو  دوم، تستتل 

های نامفهوم ستتتاخته شتتتده و واژهو گذاری، الف تا، علامم نقطه

 (. 9شود )تمرين می

د که با اين اختلال همراه است. استت دادهايی نیز وجود دار

خواندن، آموزان با نارستتتايیهای نهنی دانشاز جملته توانتايی

های ممتاز تفکر (. خلاایت، يکی از ويژگی5خلتاایت استتتت )

تورنس چهتتار مؤلفتته روانی توانتتايی تولیتتد  (.7آدمی استتتت )

، (یارهای بستوانايی تولید ايده) پذيریهای مت دد، ان طا ايده

وانايی ايجاد، پیرايش، شتترش مفصتت  و يا تکمی  يک ت) بستت 

 مول و مهای لیر)توانايی تولید ايده و اصتتالت يا ابتکار،  (ايده

 (. 8کند )را برای سنجش خلاایت فردی بیان می  (نادر

هتايی استتتت کتته بتتا افزايش روش ديويس از جملته روش

ه کیيابی بر نمادها با تتمرکز از راه تصتويرسازی نهنی و تسل 

پردازد. های نارستتاخوانی میبر ويژگی خلاایت، به ترمیم نشتتانه

های خواندن و خلاایت به يابی بر نماد، مهارتدر مرمله تستتل 

(.  9ود )شتتعنوان ف الیتی اثربوش در برنامه درستتی گنجانده می

یری، ترين موزه يادگکه خواندن، به عنوان بنیادیبا توجه به اين

کستتته م لومات و دانش به ويژه در های ترين روشاز عمتده

(، بنابراين به وجود آوردن شتترايطی که 3مقطع ابتدايی استتت )

و  ،هتتای يتتادگیری، خوانتتدنموجتته ارتقتتاب و به ود مهتتارت

های آموزشی شتود از جمله برنامهمیآموزان خلاایت در دانش

 (. 01های اخیر است )مدارس در دهه

( در 00و فلامی )ماستتوله، خستترو جاويد خدامهری، کافی

پژوهشتی به اين نتیجه دست يافتند که روش آموزشی ديويس 

آموزان نارساخوان های موتل  خواندن دانشبر عملکرد میطه

3. Delacato 

4. Davis 
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 تتتأثیر مت تتت دارد و استتتتفتتاده از اين روش اثرات مطلوبی بر

پور و اخوان گذارد. فیضتتتیآموزان میخواندن دانش عملکرد

در ( 03پور ) عابدی و بهرامی(، و میدری، اصفهانی، 02تفتی )

مستتی فرنالد و ديويس های چندخصتتو  تأثیر آموزش روش

بر روی کودکان نارساخوان، نشان دادندکه تقري اً هر دو روش 

در به ود عملکرد خوانتدن اين کودکان مؤثر استتتت. همچنین 

ايان، ش دهند که روش ديويس مؤثرتر بوده است.نتاي  نشان می

(، 05) کارتجربه و تاجمیر ريامی،  (،09تفتی وعشايری)اخوان

اند های خود نشان دادهدر پژوهش (07و انگل رچت ) (،09واه )

که روش ديويس بر به ود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان 

(، در يک مطال ه موردی، 08مؤثر استتتت. آم روس و چان  )

ساله را با استفاده از روش  03آموز دختر نارساخوان سته دانش

ابی يخواندن برگرفته از تمرينات تستتل  ستتازی و تمريناتلمد

بر نمتتاد و خوانتتدن ديويس تلتتت آموزش ارار دادنتتد. نتتتاي  

خوانی، آموز اادر به روانآزمون نشان داد که هر سه دانشپس

شتناستايی درست و هجی کردن کلمات مطال ه شده با کاربرد 

هش ستتازی کلمات با خاک رس شتتدند. نتاي  پژوروش مدل

( نشتتتتان داد کتته نمره 03، ممیتتدی و ملمتتدی )تفتی اخوان

ور ها به طپذيری خلاایت نارساخوانو ان طا  ،اصتالت، سیالی

اما نمره بستتت   ،آموزان استتتدانش ستتاير م ناداری بیشتتتر از

به طور م ناداری بیشتر بوده است. لیرنارساخوان آموزان دانش

و (، 20) لاتیس(، ابرادويس، بجیکس و ز21در پژوهش کارمر)

(، نمره خلاایت 22) هاشتتتمی آنر و پزشتتتک لاری لواستتتانی،

 انآموزآموزان نارساخوان به طور م ناداری بیشتر از دانشدانش

بود. نتتاي  پژوهشتتتی کته به منظور بررستتتی  لیرنتارستتتاخوان

دکان له کوئاثربوشتی روش مداخله ديويس بر توانايی م  مس

تواند اين روش می دهد کهنارستتتاخوان انجام شتتتد نشتتتان می

 (. 23له و خلاایت را افزايش دهد )توانايی م  مسئ

، با اختلال خواندن آموزانکته دانشبنتابراين بتا نظر بته اين

یری های ويژه در يادگگروه کودکان با نارستتايیبزرگترين زير

 های فردی در آنها، ايندهند و با توجه به تفاوترا تشکی  می

آموزان با اختلال د که اگر دانشکنموضتتتوع اهمیتت پیتدا می

خواندن خلاق هستتتتند پس وهیفه اولیاب و آموزش و پرورش، 

شتتناستتايی و تقويت استتت دادهای آنها خواهد بود. در ايران با 

وجود تتأکیتد بر نقش خلتاایت در آموزش و پرورش و تربیت 

ای کودکتان برای آينده، جو ماکم بر نظام آموزشتتتی به گونه

شتت اری زي ا بدل شتتده استتت. ستتاختار  استتت که خلاایت به

ملتوای درستتتی، مقررات و اوانین بتدون ان طا  و ناهمگون 

برخورد آنان با  هتای تتدريس م لمان و نلوهمتدرستتته، روش

ايی فی شکوعوام  ديگر نه تنها زمینهاز آموزان و بسیاری دانش

که همچون سدی بزرگ مانع ههور کند، خلاایت را فراهم نمی

شتتود. از طرفی، ناتوانی اين گروه از کودکان می و پرورش آن

شتتتود و در در مدرستتته، موجه پیدايش مرمت خود پايین می

و ترک تلصتتتیت  را به دن ال دارد. کهتری نهتايتت امستتتاس 

جتا کته عدم موفقیت کودکان نارستتتاخوان در  بنتابراين از آن

ها و به طور کلی خواندن، س ه مشکلات جدی در ديگر درس

ژوهش اين پ شود،یلی اين دسته از کودکان میپیشترفت تلصت

ر آموزشی ديويس ب بر آن استت تا به بررستی اثربوشتی روش

هتتای خوانتتدن و افزايش خلتتاایتتت کودکتتان به ود مهتتارت

 نارساخوان بپردازد.  

 روش

پژوهش روش  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شاارکات

 واهگآزمون با گروه آزمون و پسماضر، آزمايشی از نوع پیش

آموزان دانشتمامی استتتت. جام ه آماری اين پژوهش شتتتام  

نارستتاخوان پستتر پايه دوم و ستتوم دبستتتان استتت که در ستتال 

در مدارس شتتهر کرمان مشتتغول به تلصتتی   39-35تلصتتیلی 

 31گیری در دستتتترس، ت داد بودند. با استتتتفاده از روش نمونه

ورت تصتتادفی در دو گروه آموز انتواب، ستتپس به صتتدانش

نفر( جايگزين شتتتدند. در اين  05)هر کتدام  زمتايش و گواهآ

های ورود به پژوهش ع ارت بودند از: شتناسايی انتواب ملاک

اختلال خواندن با توجه به مصول نتاي  ض ی  در آزمون نما، 

، داشتتتتن مواس بینايی و 31 -001دارا بودن بهره هوشتتی بین 

خروج نمونه از های شنوايی سالم، پايه دوم و سوم بودن. ملاک
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پژوهش نیز ع ارت بودند از: داشتن اختلال ديگری مانند اختلال 

، داشتن 31تر از در نوشتتن و رياضی، داشتن بهره هوشی پايین

 ند طلاقمرکتی و مشتتکلات خانوادگی مان -مشتتکلات مستتی

آزمون خوانتتدن نمتتا و آزمون والتتديتن. پس از اجرای پیش

 05روش ديويس در ، Aسنجش خلاایت تورنس فرم تصويری 

موزان گروه آزمايش به اجرا آای بر روی دانشدایقه 95جلسه 

آموزان گروه گواه هیچ آموزشتتتی در مالی که دانش درآمد،

دريافت نکردند. در پايان جلستتات آموزشتتی، آزمون خواندن 

آموزان از همه دانش Bنمتا و خلتاایت تورنس فرم تصتتتويری 

  و گواه اجرا شد. ان در هر دو گروه آزمايش نارساخو

 ب( ابزار
های پیشتترونده آزمون هوش ماتريس :آزمون هوشتتی ريون .0

های م ت ر هوشتی است که به منظور سنجش و ريون از آزمون

از پايايی و روايی ااب  ا ولی برخوردار  گیری هوش کلیاندازه

روز و توس  پن0338استت. آزمون سیاه و سفید ريون در سال 

در ستتال آزمون ريون رنگی برای کودکان ريون ستتاخته شتتد. 

 . اينتوستتت  ريون مورد تجديد نظر ارار گرفته استتتت 0359

ارزيتتابی توانتتايی  تصتتتوير دارد و برای  39آزمون در مجموع 

. میزان طرامی شده استسال  00تا  5کودکان ستنین  استتدلال

پايايی اين آزمون با روش بازآزمايی و دو نیمه کردن به ترتیه 

 (.29گزارش شده است ) 30/1 تا 89/1

کرمی توستتت   : اين آزمونآزمون خواندن و نارستتتاخوانی -2

آموز در دانش0909و بر روی ه شده است نوری و مرادی ساخت

. دش پن  پايه تلصتیلی شتهر تهران، سنندج و ت ريز، هنجاريابی

 نمرات آماری، عملیات انجام و ها داده گردآوری از پس

 رفته کاربه هایمقیاسخرده .شد ملاس ه هنجار نمرات و خام

 درک کلمات، خواندن آزمون شام  نارستاخوانی در آزمون

 مذ  اافیه، کلمات، درک کلمات، زنجیرة متن، خواندن

 نشتتتان  تصتتتاوير، نامیدن م نی،بی کلمات خواندن آواهتا،

 آزموناين  آلفای ضتتريه. استتت کلمات نشتتان  و، مرو 

ها به ترتیه آزمونآلفای خرده ضتتتريه به دستتتت آمد. 80/1

و  82/1، 75/1، 77/1، 80/1، 83/1، 73/1، 79/1، 82/1، 75/1

    .(25) استگزارش شده  80/1

منظور ارزيتتابی خلتتاایتتت  بتته :سآزمتون خلتتاایتتت تورن -3

آزمون خلاایت  B و Aهتای تصتتتويری آموزان، از فرمدانش

تکلی  مجزا  3ها هر کدام از اين فرم تورنس استتتتفاده شتتتد.

دایقه انجام  01انتد که اجرای هر تکلی ، در تشتتتکیت  شتتتده

دایقه زمان نیاز دارد.  31شتتود و به طور کلی اجرای هر فرم می

ضتتريه پايايی آزمون خلاایت تورنس فرم ال  و ب، برای هر 

و ، 39/1، سیالی: 89/1، اصالت: 30/1های بست : يک از مؤلفه

 (.29دست آمده است )هب 39/1پذيری:  ان طا

 95جلستتته  05برنتامه مداخله مشتتتتم  بر  ج( برنامه مداخله:

شن ه و دوشن ه نوبت هفته، روزهای يک 05ای بود که در دایقه

صت   به صورت انفرادی آموزش داده شد. مفاد برنامه مداخله 

موه ت  ارامه شتتتده استتتت برگرفته از کتاب 0کته در جتدول 

پور ان تفتی و فیضتتیاخووانی ديويس و براون، ترجمه نارستتاخ

يابی با استتتتفاده از که در دو مرمله مشتتتاوره موا یت، استتتت

ا  يابی بر مرو  الف تصتتتويرستتتازی نهنی  )خلاایت( و تستتتل 

زير نظر استتتتاد راهنما  و کارشتتتناس اختلال )مهارت خواندن( 

 ایصه برنامه مداخلهخلا انجام شد. يادگیری مدرسته مورد نظر

در جدول زير گزارش شده است.

 : برنامه مداخله آموزش ديويس  1جدول 

 برنامه مداخله شماره جلسه

 آموزان و بیان اهمیت همکاری آنها و انجام تمرينات در منزل.م رفی روش ديويس برای دانش 1

2 
با استفاده از اوه توی  خود و با چشمان بسته تصوير ب ضی از آموز خواسته شد روشن ساختن مفهوم و تصويرسازی نهنی. از دانش

 چیزهای مورد علااه را در نهن خود تصويرسازی کند.

 تواند تصاوير اشیای موتل  را در نهنش تصور کند.آموز میيابی. دانشيابی و تمرين جهتمشاوره موا یت 3

4 
سپس به طور نهنی يک دست باز خیالی را تصور کند ولی به جای باز کردن آموز گفته شد تا دستش را مشت کند، رهاسازی. به دانش

 آموزان در مین خواندن متن است.دست، مشتش را ملکم کند. هد ، از بین بردن تنش و اضطراب دانش
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 هد.جاست ارار ديابی در آنآموز خواسته شد تا انگشتش را در مکانی که نقطه موا یتيابی. از دانشمرور موا یت 5

 آموز خواسته شد تا به يک مکان يا منظره دوری نگاه کند و ت ادل خود را روی يک پا نگه دارد.سازی دایر. از دانشمیزان 6

 آموز بود.هماهنگی، بازی با توپ است. هد  مفظ ت ادل در دانش 7

 آن و پیدا کردن مرو  مورد نظر در متن. سازی مرو  الف ا با خمیر، يادگیری کاربردهایيابی بر نمادهای اصلی. مدلتسل  8

 گذاری مانند علامت سؤال، ويرگول،... با استفاده از خمیر ساخته شد.گذاری. علامم نقطهيابی بر علامم نقطهمرور جلسه ا   و تسل  9

 بدون هجی کردن بوواند.آموز خواسته شد تا مرو  يک کلمه را تشویم دهد و آنها را يکی يکی هجی کردن، خواندن. از دانش 11

 خواهیم تا ک  يک کلمه را برانداز کند اگر نتوانست کلمه را بوواند آن را هجی کند.آموز میخوانی.، از دانشروان -هجی کردن 11

 بوواند.های کالذ را روی يک متن مرکت دهد و متن را آموز خواسته شد تا هنگام خواندن، تکههجی کردن. از دانش -برانداز کردن 12

 آموز خواسته شد تا تکه کالذ را بر روی يک متن، رو به پايین مرکت دهد و خ  به خ  بوواند.از دانشمرور جلسه ا  .  13

 آموز خوانده شد.در اين مرمله هد  خواندن، فهمیدن و درک مطل ی است که توس  دانش گذاری.تصوير در نقطه 14

 انداز را با خمیر بسازد.خواهیم تا کلمات راهه از کودک میيابی بر کلمه. در اين مرملتسل  15

 
نتامه به در اين مرملته پس از دريتافتت م رفی د( روش اجرا:

مراکز اختلال يادگیری نامیه يک و دو آموزش و پرورش شهر 

ا م رفی . بشد کرمان؛ مرکز اختلال يادگیری نامیه يک انتواب

ه اين مرکز، از بین دو دبستان پسران کارشتناس اختلال يادگیری

آموز دانش 035دوره اول، يک مدرسه انتواب و از میان ت داد 

نفر  31آموز پتايته ستتتوم، ت داد دانش 031ت تداد  و پتايته دوم

گیری در دسترس انتواب آموز نارستاخوان به شیوه نمونهدانش

دهی ی تصتتتادفی در دو گروه آزمايش و گواه جايو به شتتتیوه

آموزان مورد نظر، با شتترش کام  پس از انتواب دانش .شتتدند

هتد  و روش انجام پژوهش از مدير و والدين آنها رضتتتايت 

اخوانی نما و خلاایت آزمون نارستتابتدا پیشکام  کستته شتتد. 

 95ی جلستتته 05ستتتپس گروه آزمايش در تورنس اجرا شتتتد 

ر لازم به نکای، روش آموزش ديويس را دريافت کردند. دایقه

در اين مطال ه تمامی کدهای اخلاای مطرش شتتده توس  استت 

شتتتنتاستتتی آمريکتا مانند ملرمانه ماندن اطلاعات انجمن روان

آموزان و والدين شتتوصتتی افراد نمونه، رضتتايت کت ی دانش

آنها، و تضتمین عدم آستیه به سلامت روان افراد نمونه، کاملا 

 در پايان پس آزمون نما و خلاایت تورنسرعايت شتده است. 

دستتتت آمده با روش ههای باز هر دو گروه بته عم  آمد. داده

  .متغیره تللی  شدندآماری تللی  کواريانس تک

 هايافهه
آوری های جمعمتنتاستتته با متغیرهای مورد مطال ه و نوع داده

گرايش مرکزی،  هایشاخمشتده، به منظور توصی  آنان از 

 تللی در مرمله . شتتتد استتتتفتادههتا پراکنتدگی و توزيع نمره

ها ادهبرای تللی  د های تلقیرفرضیه، با توجه به ماهیت یآمار

ت. ده استتشتت متغیره استتتفادهتک تللی  کوواريانساز آزمون 

اب اد خلاایت در و  هتای توصتتتیفی مهارت خواندننتتاي  داده

طور که در جدول ملامظه ارامه شتتتده استتتت. همان 2جتدول 

مون مهارت های آزو انلرا  استاندارد نمرهمیانگین شتود، می

آزمون های آن در مرمله پسآزمونخوانتدن، خلاایت و خرده

 آزمون افزايش)گروه آزمايش ديويس( نستتت ت به مرمله پیش

جتايی کته مقتدار آزمون م ناداری در  داشتتتتته استتتت. از آن

، توزيع متغیرهای تلقیر استتتت 15/1های تلقیر بالاتر از متغیر

.نیز نرمال است گواهزمايش و گروه آ در دو
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 آزمون مهارت خواندن و ابعاد خلاقیتآزمون و پسمیانگین و انحراف اسهاندارد گروها، پیش: 2جدول

 گروه آزمايش  گروه گواه  آزمون معناداری 

 مهغیرها
 گواه

پس 

 آزمون

 گروه

پیش 

 آزمون

 آزمايش

پس 

 آزمون

 گروه

پیش 

 آزمون

 پیش آزمون آزمون پس آزمون پیش پس آزمون

SD M SD M SD M SD M 

153/1  199/1  195/1  190/1  55/01 73/082 93/3  2/083  39/7  73/251  85/9  9/089  مهارت خواندن 

195/1  158/1  19/1  199/1  خلاایت 2/038 73/08 9/098 0/25 9/003 29/03 89/005 78/03 

150/1  153/1  152/1  152/1 پذيریان طا  19/91 58/8 99/90 20/02 19/27 08/7 7/29 38/7   

150/1  150/1  152/1  15/1  ابتکار 53/25 37/7 8/37 20/3 03/21 18/9 2/03 5/5 

152/1  150/1  153/1  150/1  سیالی 2/23 29/9 89/20 70/9 99/03 92/9 3/21 37/9 

159/1  153/1  159/1  159/1  بس  9/50 79/05 99/57 50/03 73/52 22/03 9/93 28/08 

 

آموزان برای مقايسه میزان مهارت خواندن و خلاایت دانش

از تللیت  کوواريانس استتتتفاده گواه در دو گروه آزمتايش و 

آزمون از روی شتتتتده استتتتت. در اين تللیتت  ابتتتدا اثر پیش

آزمون مورد مقايسه آزمون مذ  شده و سپس نتاي   پسپس

برای کوواريتانس، اين هتا گیرد. از شتتتراي  لتتازم دادهارار می

پراش بايد يک رابطه خطی مشتتوم با استتت که متغیرهای هم

ستتته کار بردن متغیرهای گستتمتغیر وابستتته داشتتته باشتتند و از به

پراش اجتناب کرد. هر دو متاننتد جنستتتیتت به عنوان متغیر هم

شتتتراي  در پژوهش متاضتتتر رعايت شتتتده استتتت. از جمله 

ريانس اجر شتتده استتت، هايی که در ابتدای تللی  کواآزمون

آزمون يکستانی شتیه خ  رگرستیون برای شتتراي  آزمايشی 

 است. 

بته ع ارتی ت ام  بین شتتتراي  آزمايشتتتی و متغیر همپراش 

با توجه به مقدار ستتتط  م نتادار بتاشتتتد. د آزمون( ن تايت)پیش

داری بته دستتتت آمتده از آزمون يکستتتانی شتتتیته خ  م نی

داری سط  م نی و 99/1)رگرسیون در آزمون مهارت خواندن 

(، 97/1 داریمتت تتنتتیوستتتطتت  =F 08/1)(، ختتلتتااتتیتتت 5/1

(، ابتکار 35/1 داری وستتتط  م نی=F 88/1) پذيریان طا 

(83/1 F=سیالی 37/1 داری وسط  م نی ،)(73/1 F=   وسط

( 09/1 داری وسط  م نی=F 10/2)و بس   ،(33/1داری م نی

. ستتم نادار نیشتیه خ  رگرستیون توان نتیجه گرفت که می

نشان داده شده   5و  9، 3های نتاي  تللی  کواريانس در جدول

 است. 

 نهايج تحلیل کوواريانس مهارت خواندن دانش آموزان در دو گروه آموزش ديويس و کنهرل: 3جدول 

 من ع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سط  م ناداری

111/1  35/99  21/0953  0 218/0953  )پیش آزمون( 

111/1  12/0033  00/23915  0 00/23915  گروه 

  93/29  27 958/999  خطا 

 ک  0999211 31   

 

دهتتد ب تتد از متتذ  اثر ، نتتتاي  نشتتتتان می3در جتتدول 

(  بتیتن میزان مهتتارت خوانتتدن 12/0033Fآزمتون )پتیتش

 داریتفاوت م نی P <10/1آموزان دو گروه در ستتتط  دانش

. با توجه به بالا بودن شتتتودوجود دارد و فرض خلا  تأيید می

آزمون در گروه آموزش ديويس، میزان میتتانگین نمرات پس

ته افزايش يافگواه آموزان نس ت به گروه مهارت خواندن دانش

 است.
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 ويس و گواهیت در دو گروه آموزش دينهايج تحلیل کوواريانس خلاق: 4جدول

 F من ع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات 

111/1  87/93   90/8859  0  901/8859 )پیش آزمون(    

51/1  39/9  37/0910  0 37/0910  گروه 

  80/210  27 32/5998  خطا 

   31 599313 

 

 بینیم، ب تتد از متتذ  اثر، می9طور کتته در جتتدول هتمتتان

 <15/1( بین خلاایت دو گروه در سط  F 39/9آزمون )پیش

P شتودداری وجود دارد و فرض خلا  تأيید میتفاوت م نی .

آزمون در گروه آموزش جتتايی کتته میتتانگین نمرات پساز آن

آموزان با استتتفاده از اين ديويس بیشتتتر استتت، خلاایت دانش

 افزايش يافته است.گواه روش نس ت به گروه 

 
 بسط( در دو گروه آزمايش و گواه پذيری،ابهکار، سیالی ونهايج تحلیل کواريانس )انعطاف: 5 جدول

 مهغیر منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری

110/1  52/03  99/350  0 99/350 آزمونپیش     پذيریان   

13/1  13/3  39/207  0 39/207 آزمونگروه و پیش    

  39/71  27 03/0833   خطا 

  ک  33393 31   

111/1  79/50  39/0153  0 39/0153 آزمونپیش   ابتکار 

0/1  75/2  37/59  0 37/59 آزمونگروه و پیش    

  97/21  27 85/552   خطا 

  ک  08735 31   

111/1  97/999  89/831  0 89/831 آزمونپیش   سیالی 

10/1  92/03  39/29  0 39/29 آزمونگروه و پیش    

  97/21  27 22/51   خطا 

  ک  09255 31   

111/1  35/227  85/9971  0 85/9971 آزمونپیش   بس  

111/1  9/20  22/913  0 22/913 آزمونگروه و پیش    

  99/28  27 97/798   خطا 

  ک  33978 31   

 

ب د از پتذيری، در متغیر ان طتا  5ط ر اطلتاعتات جتدول 

، بتتیتتن (p ،13/3 F ≥15/1آزمتتون )متتذ  اثتتر پتتیتتش

داری وجود ندارد و فرض پذيری دو گروه تفاوت م نیان طا 

در متغیر ابتکتتار، ب تتد از متتذ  اثر   شتتتود.صتتتفر تتتأيیتتد می

آموزان بین ابتکتتار دانش (،p  ،75/2=F ≥15/1آزمون )پیش

داری وجود نتتدارد و تفتتاوت م نی گواه دو گروه آزمتتايش و

متغیر ستتیالی، ب د از مذ  اثر . در شتتودفرض صتتفر تأيید می

آموزان ، بین سیالی دانش(p  ،92/03 F <10/1آزمون )پیش

داری وجود دارد و تفتتاوت م نی گواهدو گروه آزمتتايش و 

جايی که میانگین نمرات شتتتود. از آنفرض خلتا  تتأيیتد می

آموزان روش آموزش ديويس در متغیر ستتتیتتالی بیش از دانش

وش آموزش ديويس گواه است، بنابراين رآموزان گروه دانش

از  ر متغیر بس ، ب ددآموزان مؤثر است. ن ستیالی دانشبر میزا

بین بستتت   (،p ،9/20 F <10/1ن )آزمومتتذ  اثتر پیش
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داری تفتتاوت م نیگواه آموزان دو گروه آزمتتايش و دانش

جتايی که  شتتتود. از آنوجود دارد و فرض خلتا  تتأيیتد می

آموزان روش آموزش ديويس در متغیر میتتانگین نمرات دانش

 وشبنابراين ر استتتت، گواهآموزان گروه بستتت  بیش از دانش

آموزان تتتأثیر دارد.   آمتوزش ديتويس بر میزان بستتت  دانش

 گيرینتيجه

 گيریبحث و نتيجه

آموزش ديويس بر  بته بررستتتی اثربوشتتتی روشاين پژوهش 

آموزان هتتای خوانتتدن و افزايش خلتتاایتتت دانشبه ود مهتتارت

نی فرضیه يک م در راستای بررسی نارستاخوان پرداخته است. 

خوانتتدن  روش آموزش ديويس، بر میزان مهتتارت بر اين کتته

نتاي  نشتتان داد  گذارد،آموزان پستر نارستاخوان تأثیر میدانش

داری دارد و خواندن  تأثیر م نی که آموزش ديويس بر مهارت

عملکرد خواندن ارتقاب يافته استتت. اين  گواه، نستت ت به گروه

همکاران (، میدری و 00يتافتته با نتاي  خدامهری و همکاران )

(، 02پور و اخوان تفتی)(، فیضتتی09(، شتتايان  و همکاران)03)

(، 05) تاجمیر و تجربه کار(، 08(، آم روس و چان  )09واه )

همسو (، 27استادن، تولمی وبادن هورست )و (، 07انگل رچت )

یر دراک تأثبر ا م مولاًکه روش ديويس . با توجه به ايناستتتت

نابراين بشتتود، يابی بر مرو  الف ا میگذارد و باعث تستتل می

 آموزان نارستتتاخوان نیزهای خواندن دانشباعث به ود مهارت

تواند با کنترل موا یت چشتتم نهن . روش ديويس میشتتودمی

 ،های تلري  شده را خاموش، و در شناسايی، مديريتادراک

ی گشتتتتگنظم و آشتتتفته که باعث ايجاد گمعلتامم بیمهتار و 

شتتتود به فرد های مکرر در خواندن میز اشتتتت اهادراکی و برو

(. بنابراين در اين روش آموزش 9نتارستتتاخوان کمتک کنتد )

آگاهی واج شتناختی به خواندن صتلی  کمک کرده و درک 

 (. 28د )شوه هد  نهايی خواندن است ماص  میمطله ک

 روش فرضتتتیه دوم م نی بر اين که در راستتتتای بررستتتی 

آموزان پسر نارساخوان، تأثیر نشآموزش ديويس بر خلاایت دا

گذارد، نتاي  پژوهش ماضتتر نشتتان داد که روش آموزش می

 دانیم کهآموزان اثرگذار استتتت. میديويس بر خلتاایت دانش

ز اوه اد ايابی بر نمگشتگی و تسل ديويس برای رفع گم روش

وجه . با تکندو آن را ف ال میآموزان استفاده کرده توی  دانش

ازی يابی ديويس با استفاده از تصويرسمشاوره موا یت کهبه اين

يابی بر نماد، خلاایت به شتود و در مرمله تسل نهنی انجام می

ود به شتتتعنوان ف الیتی اثربوش در برنامه درستتتی گنجانده می

آموزان با دانش همین دلی  در اين پژوهش شاهد رشد خلاایت

ی و لواسان مطال ات اين يافته با نتاي (. 9یم )روش ديويس هست

که  (20و ابرادويس و همکاران )( 21(، کارمر )22) همکتاران

 ودباعث به  های تدريس خلاق،نشان دادند به کارگیری روش

 شودمیآموزان با اختلال خا  خواندن در دانش رشد خلاایت

 است.  نیز همسو

آموزش ديويس بر که فرضتتتیه اين در راستتتتای بررستتتی 

، دگذارآموزان پستتر نارستتاخوان تأثیر میدانشپذيری ان طا 

آموزش ديويس بر پتژوهتش نشتتتتان داد کتته ايتن نتتتتايت  

 داری ندارد وآموزان تأثیر م نیپتذيری خلاایت دانشان طتا 

و آزمتايش ديده نشتتتد. اين يافته با  گواه تفتاوتی بین دو گروه

( کته نشتتتان دادند نمره 03نتتاي  پژوهش اخوان و همکتاران )

ها به طور م ناداری بیشتر از پذيری خلاایت نارستاخوانان طا 

استتتت نتاهمووان امتا بتا نتاي  لیرنتارستتتاخوان  آموزاندانش

خوان استت. هر چند که ا لًا نتاي  نشان (، هم23پژوهش میلر )

است که آموزش ديويس بر خلاایت تأثیرگذار است اما به داده 

ررسی با بپذيری آن تأثیری ندارد. نظر می رستد بر ب د ان طا 

یوه موجه اين شکه  گیريمنتیجه میبینیم می تر اين روشدایر

 ؛ودشنهن میيابی بر مرو  و کاهش سردرگمی و ابهام تسل 

که  منطقی است جهبوشتد. در نتیام میبه ع ارتی به نهن انستج

فضتتايی را برای تنوع نهنی توان انتظار داشتتت اين شتتیوه نمی

 . کندايجاد 

ر بآموزش ديويس  که فرضتتیهاين که  در راستتتای بررستتی

اي  نت ،گذاردخوان تأثیر میابتکار دانش آموزان پستتتر نارستتتا

هر چنتد کتته آموزش ديويس بر خلتتاایتتت پژوهش نشتتتان داد 

ه ع ارتی ابتکار آن يا برسد بر ب د تأثیرگذار است اما به نظر می
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هتا تتأثیری نتدارد. اين يافته با نتاي  فرد بودن ايتدهبتهمنلصتتتر

 (23و همکاران ) صتتتاللی و (03پژوهش اخوان و همکاران )

 آموزانکه نشتتتان دادند نمره اصتتتالت يا ابتکار خلاایت دانش

آموزان نتتارستتتتاختوان بتته طتور مت نتتاداری بیشتتتتر از دانش

وان تدر ت یین اين يافته میاست. ستو استت ناهملیرنارستاخوان 

جايی که روش ديويس فضايی را برای تنوع افکار از آن گفت

توان انتظار داشتتتت که میپس آورد، آموزان فراهم نمیدانش

در آموزان خا  و منلصتتتر به خودشتتتان باشتتتد. افکار دانش

 آموزش ديويس بر ستتتیالیکه فرضتتتیه  اين راستتتتای بررستتتی

نتاي  پژوهش  گذارد،آموزان پستتر نارستتاخوان تأثیر میدانش

آموزان روش ديويس بر ستتتیالی پاستتتخ دانشنشتتتان داد کته 

به ع ارتی اين روش موجه  ؛داری داردنتارستتتاخوان اثر م نی

ه جا کها افزايش يابد. از آنشتتتود کته کمیت يا ت داد ايدهمی

 و به افکار نظمکند ابهام و سردرگمی نهن را کم میاين روش 

هتتا و تفکرات توان انتظتتار داشتتتتت کتته ايتتدهبوشتتتتد، میمی

آموزان هم نظم و شک  صلی  به خود گیرند و از مالت دانش

درهم و برهم خارج شتتوند و ستتیالی خلاایت افزايش يابد. اين 

 .استتتت ستتتوهم (03يافته با نتاي  پژوهش اخوان و همکاران )

آموزش ديويس بر بررسی اين موضوع که در راستای همچنین 

 نتاي  ،گذاردآموزان پستتتر نارستتتاخوان تأثیر میبستتت  دانش

 آموزش ديويس بر کارگیری شتتتیوهبه پژوهش نشتتتان داد که

 مت تآموزان نارستتتاخوان تأثیر دانشبستتت  پتاستتتخ  توانتايی

يافته  اينيابد. ها افزايش میبه ع ارتی جزمیات ايده ؛گتذاردمی

در استتتت.  ناهمستتتو(، 03با نتاي  پژوهش اخوان و همکاران )

ها ه ايدهروش ديويس بتوان چنین گفت که اين يافته میت یین 

 ی،يابدر مشاوره موا یتبرد. ها را بالا مینظم داده و کمیت آن

 افتد که موجه تمرکزپايداری ديداری اوی در فرد  اتفاق می

در فرد نارستتاخوان توانايی مهارگری نمودن توجه و امستتاس 

فرد هنگتام کتار بتا نمتاد جلوگیری  ابهتامشتتتود. اين امر از می

ر توان انتظار داشتتتت که افکاگشتتتتگی میبا رفع گمکنتد. می

تواند آموز میجاست که دانشدرهم و برهم منسجم شده و اين

 (.9)های خود، جزمیات بیشتری را متصور شود برای ايده

 جمله ازهايی نیز مواجه بود، پژوهش ماضتتر با ملدوديت

نمونه به پايه تلصتتیلی خا  و جنس  بودن ملدود به توانمی

کنترل دایر همه متغیرها و شراي   همچنین عدمپسر اشاره کرد.

ر آموزان از ديگخلتاایت دانشاب تاد گونتاگون تتأثیرگتذار بر 

 پیشتتتنهتتادرود. هتتای اين پژوهش بتته شتتتمتتار میملتتدوديتتت

در صتتتورت امکتتان بتتا رفع  متتاضتتتر پژوهش شتتتودکتتهمی

های و پايه ستتتنی هایگروه در شتتتده نکر هایملتدوديتت

 .تلصتتتیلی موتل  و همچنین در جنس پستتتر نیز انجام شتتتود

 بر ایمداخله برنامه اين کارآمدی شتتودمی پیشتتنهاد همچنین

 همچنین و مجزا صتتورت به يادگیری های اختلال انواع روی

 لزوم صتتورت در و شتتود بررستتی و مطال ه هاناتوانی ستتاير

با توجه به  .گیرد صتتورت آن در لازم های انط اق و اصتتلامات

 ه،کار گرفته شتتتده در اين مطال ای بهتأثیر مت ت برنامه مداخله

مراکز اختلال يادگیری از شتتود م لمان و مستتئولان پیشتتنهاد می

 برای های آموزشی و توان وشیدر کنار ستاير روش اين روش

آموزان استتتتفاده هتای خوانتدن و خلاایت دانشبه ود مهتارت

   کنند.

ناستتی نامه کارشتتاين پژوهش برگرفته از پايانتشااکر و قدردانی: 

ارشد طاهره شیدايی فیروزآبادی در رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه 

استتت. همچنین مجوز اجرای  898/35/102د باهنر کرمان با کد هیشت

آن بر روی افراد نمونه از طر  اداره ک  آموزش و پرورش استتتتان 

/م صتتادر شتتد. بدين وستتیله از 399/3/32/01کرمان با شتتماره مجوز 

کننده هماران ستازمان آموزش و پرورش، افراد نمونه شتترکتتمامی 

اين پژوهش تشتتتکر و همچنین استتتتتاد راهنمای  ودر اين مطتال ته، 

  شود.میادردانی 

ضتتاد گونه ت: انجام اين پژوهش برای نويستتندگان هیچتضاااد منافع

 منافع به دن ال نداشته است.
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Abstract  

Background and Purpose: Dyslexia is one of the most common forms of learning disorders. 

Despite having normal IQ, receiving adequate training, and not suffering from audiovisual 

problems, children with dyslexia are not able to learn reading of words and letters through public 

school education. This study aimed to investigate the effectiveness of Davis training method on 

the reading skills and creativity enhancement in boy students with dyslexia studying at the second 

and third grades of primary school. 

Methods: This was an experimental study with pretest-posttest control group design. Research 

population included all students with dyslexia studying at the primary schools of Kerman in the 

academic year of 2015-2016. 30 students were selected through convenience sampling and then 

randomly assigned to either the experimental or the control group (n=15 per group). Raven Colored 

Progressive Matrices (Rahmani & Abedi, 2004), NAMA Reading Test (Karami Nouri & Moradi, 

2008), and Figural Forms A and B of Torrance Creativity Test (2008) were used to collect data. 

At the beginning, these tests were performed for both groups, then the experimental group 

underwent fifteen 45-minute sessions of Davis training method. At the end, NAMA Reading Test 

and Form B of Torrance Creativity Test were performed for both groups. Data were analyzed by 

analysis of covariance (ANCOVA).  

Results: Findings revealed that there was a significant difference in the reading skills of the 

experimental and control groups (p<0.05).   

Conclusion: According to the findings of this study, Davis training method improves the reading 

skills and creativity in the students with dyslexia.  
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