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وزان پسر آماثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش

 مبتال به نارساخوانی 

  
 19/12/93تاریخ پذیرش:  12/10/93تاریخ دریافت: 

 4، مهناز فالحی3، مهناز خسروجاوید2، سیدموسی کافی ماسوله1*فاطمه خدامهری

 چکیده

واند تهای مورد نیاز در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختالل در آن می     ترین مهارتخواندن یکی از اساسی   زمینه و هدف:

کند. پژوهش حاضککر به منرور بررسککی اشربرشککی روش آموزشککی دیویک بر عملکرد خواندن  مشکککالت زیادی را برای فرد مالتال ایداد 

  آموزان پسر مالتال به نارساخوانی اندام شد.دانش

آموز نارساخوان پسر پایه   دانش 30ای شامل  آزمون با گروه کنترل بود. نمونهپک -آزمونطرح پیش با آزمایشی این پژوهش نیمه روش:

ش و کنترل های آزمایگروهتصادفی در   ای انتراب و به شیوه مرحلهای چندگیری تصادفی خوشه  رشت به شیوه نمونه  سوم ابتدائی شهر   

(، مقیاس هوشی  1383ه شدند. ابزارهای مورد استفاده، چک لیست شناسایی کودکان نارساخوان، فرم تاریرچه موردی )کریمی       جایدهی

یابی و تسککلب بر ( بود. روش دیویک )مشککاوره مویتیت1387)کرمی نوری و مرادی،  وکسککلر کودکان و آزمون خواندن و نارسککاخوانی

 ای به صورت انفرادی بر روی گروه آزمایش اندام گرفت.دییقه 30جلسه  16نماد( در 

وزان آمهای مرتلف خواندن دانش  نتایج آزمون تحلیل کوواریانک نشکککان داد که روش آموزشکککی دیویک بر عملکرد حی ه        ها: یافته  

 (.p <01/0نارساخوان تاشیر مثالت دارد )

ستفاده از روش  گیری:نتیجه شی ا ساخوان  ترمیمی اشرات م لوبی بر عملکرد خواندن دانش -های آموز ست  دارد. نتایج بآموزان نار ه د

  آموزان دارد که در مقاله مورد بحث یرار گرفته است.آمده تلویحات مهمی برای متلمان این دانش

 آموز نارساخوان، عملکرد خواندنروش دیویک، دانش ها:ژهکلیدوا
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 مقدمه
ای هفرایند پیچیده شناختی است که مستلزم نشانه     خواندن یک 

وایی و رمزگشایی منرم بر اساس   های آدیداری، توجه به نشانه 

سی    واج ست. توانایی خواندن نیازمند مهارت شنا  ایهای اولیها

-های حرکتی،مهارتهای زبانی، مهارتچون گسترش مهارت 

هارت     یداری، م نایی تفکیک      های د یداری، توا های  های شکککن

(. در 1دیداری و شنیداری و نهایتاً توجه و تمرکز کردن است )  

شکل خواندن یکی از 5های یادگیریمیان اختالل ترین شایع  ، م

شکالت دانش  سیاری از افراد مالتال به اختالل    م ست. ب آموزان ا

سلول      شرفت  شواهدی در مورد فقدان پی های مغز در خواندن، 

شان می   شنوایی را ن ش دهند که باعث گستر در نواحی بینایی و 

(. اندمن بین المللی           2شکککود )مشککککالت در خوانککدن   می    

نارسککاخوانی را  ،(3) ؛ به نقل از خدامهری2008 ،6نارسککاخوانی

اختی شن روان –به عنوان اختالل یادگیری ویژه که منشأ عصب   

 .دارد، تتریف کرده است

راهنمای تشکککریصکککی و  شکککدهدر چهارمین متن تددیدنرر

صورت تتریف    7های روانیآماری اختالل ساخوانی به این  ، نار

ده آزمون هندار ش شده است: پیشرفت در زمینه خواندن بر پایه

طور چشککمگیری فردی متناسککب با سککن، هوش و آموزش،  به 

رار اسککککت )  پایین  در ویرایش پندم  (.4تر از سککک ح مورد انت

صی   طالقه شری ؛ به نقل 2013 ،های روانیآماری اختالل-بندی ت

هککای هککای یککادگیری، بککه اختالل     اختالل  ، (3) خککدامهری  از 

ای هتغییر پیدا کرده است که ترکیب تشریص 8یادگیری خاص

که به  اختالل خواندن، نوشکککتن، ریاضکککی، و اختالل یادگیری  

های ای دیگر مشککرص نشککده اسککت، اسککت. انوا  اختالل گونه

یادگیری در ویرایش چهارم راهنمای تشکککریصکککی و آماری       

یه نمی    اختالل ند، درعوو نو    های روانی، دیگرتوصککک شکککو

اختالل یادگیری در تشکککریص بیان خواهد شکککد. توجیه تغییر      

های خواندن، نوشکککتن و اینکه، چون نقایص یادگیری در حی ه

دهند، بنابراین باید دریالب یک اختالل ریاضکککی باهم روی می

                                                           
1. Learning disorder 

2. International dyslexia association 

3. Diagnostic and statistical manual of mental Disorder 

ند.    هادی   تتریفآورده شکککو مای   پیشکککن ویرایش پندم راهن

 ،خواندن  اختاللهای روانی از  آماری اختالل تشکککریصکککی و  

شکالتی . 1کند: بیان می را زیر هایویژگی کلی طوربه  در م

 تحصیلی  هایفرصت ، 9تقویمی سن  با که خوانیروان و دیت

شی  توانایی یا س    افراد هو شفتگی   .2ت، سازگارنی  مالک درآ

 هایفتالیت و تحصکککیلی پیشکککرفت با متناداری طور هب ،1

 اسکککت خواندن هایمهارت این نیازمند که روزمره زندگی

 .(3) دهدمی نشان تداخل

به طور خاص، نارسککاخوانی نوعی اختالل در اشککتالاه کردن       

به     واژه یه  حدس زدن واژه های شکککال با در نرر گرفتن    هم،  ها 

 ها، خوانی واژهخوانی یا وارونه  حروف ابتدا و انتهای آنها، آینه    

میلی و انزجار از ها، بیردن واژهمشککککالت شکککدید در هدی ک

یادگیری خواندن و دشککواری در تشککریص جز  از کل اسککت  

الاً  5) یادگیری در    درصککککد دانش 80(. تقری ناتوان در  آموزان 

آموزان . میزان شیو  اختالل در دانش (6خواندن مشکل دارند ) 

درصککد گزارش شککده   3/4آموزان دختر و در دانش 2/8پسککر 

؛ به نقل 1385 ،رحیمیان و صادیی همچنین در ایران .  (7) است 

ل خواندن را در اختال ،(8) یاز نریمانی، سککلیمانی و ابوالقاسککم 

، 8/10های دوم، سکککوم، چهارم، و پندم ابتدایی به ترتیب       پایه  

 8/2، و 5/3،  4/4،  9/5درصککد در پسککران و    9/6، و 2/8، 9/5

میزان (1391)درصککد در دختران بیان کردند. شککریفی و داوری 

یه اول و دوم شکککهر    شکککیو  این اختالل را در دانش پا آموزان 

 درصکککد برآورد کردند 55/7درصکککد و  42/5اردبیل به ترتیب 

شککیو  نسککالتاً بایی این اختالل در مدارس کشککور و   (. میزان9)

مشککککالت ناشکککی از آن، ضکککرورت م الته و آگاهی در مورد 

شریص و مداخله  های بهالوهخواندن و را عوامل مؤشر بر د آن، ت

داب می    ناسکککب را ای مان و افزایش سککک ح      م تا برای در کند 

های اشربرشککی به کار  آموزان روشبهداشککت روانی این دانش

 گرفته شود.

4. Specific learning disorder     

5. Chronological age 
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های اختالل یادگیری دییل گوناگونی را مترصصان حوزه       

اند. از آن جمله شککناسککی اختالل خواندن برشککمرده برای سککالب

، ینقص پردازش دیداری، های دستگاه عصال  اختاللتوان به می

 در زمان تثالیت و ضکککتف آگاهی حرکات چشکککمی نادرسکککت

ضتف در مهارت   واج شایی واج شناختی،   ی،شناخت های رمزگ

، اختالل گفتاری در سکککنین اهدشکککواری در بازشکککناسکککی واژه 

کار و          یدن خو نام عت  جه و تمرکز، سکککر کودکی، اختالل تو

 تریناره کرد. به طور کلی، عمدهضککتف در نامیدن حروف اشکک

علل نارسکککاخوانی، نارسکککایی در ادراک شکککنیداری، پردازش        

ها، ناتوانی دیداری و شککنیداری ضککتیف، ناتوانی در درک واژه

اله     به جن له   های مهم واژه در توجه  پاراگراف   ها، جم ها و  ها و 

 وسکیله حروف ناتوانی در درک واحدهای گفتاری اسکت که به 

ویری های تص. پژوهشگران بر ارتالاط بین نشانه(10)اندارائه شده

های صککوتی( و حرکات های تصککویری من الب با نشککانه )نشککانه

گیری حروف و تولید آن تأکید ای انگشککتان در شکککل زندیره

 (.11دارند )

مانی، می   از انوا  روش      های ترمیمی و  توان روشهای در

روانی  –و همکککاران، و روش عصکککالی  10جالرانی گلینگهککام

شد مهارت  11دیکاتو سالک و ... را نام برد که بر ر ها های پایه، 

نایی     یادگیری، توا ناختی و ویژگی   و راهالردهای  های  های شککک

 (.12)شککرصککیتی مربوط به موفقیت تحصککیلی متمرکز هسککتند  

دیویک اسکککت. روش دیویک  روش پیشکککنهادی دیگر، روش 

سی  ترین روش چندترین و کاملجدیدترین، جامع ست ک ح ه ا

(. دیدگاه دیویک 13برای افراد نارسککاخوان ابدا  شککده اسککت )

دو وجه تمایز دارد، نرسکککت این که بر ادراک تأکید دارد و        

های  دوم این که، چون خودش فردی نارسکککاخوان بود، تدربه    

سه مؤلفه را به وجود آورندة    ستقیمی از اختالل دارد. دیویک  م

ند. شکککیوه های نارسکککاخوانی می   نشکککانه   خاص تفکر )تفکر   دا

تصکککویری(، توانایی طالیتی برای تحریف ادراکی )جا به جایی     

 (.14ها )چشم و ذهن( و شیوه خاص واکنش به این تحریف

                                                           
1. Gillingham  

در روش دیویک بککه کمککک روشکککن سککککاختن مفهوم و           

صویر  شیوه رها سازی ذهنی، تمرین جهت ت سازی، روش  یابی، 

ابی بر یسککلبسککازی دییب، هماهنگی، تیابی، میزانمویتیتمرور 

کردن و هدی خواندن، برانداز –نمادهای اصککلی، هدی کردن 

صویر در نق ه  گذاری به کاهش مشکالت خواندن در  کردن، ت

مانی   (.15)کند کودکان کمک می   . بر این اسکککاس، روش در

یابی و تسکککلب بر نماد   دیویک در دو مرحلة: مشکککاوره مویتیت  

 یابی، چشکککم و یتیت پذیرد. به این منرور در مرحله مو   اندام می 

ای که بهترین دریافت و احسکککاس را    بدن نارسکککاخوان به نق ه    

شود. این مرحله دارای همان مفهومی است دارد، انتقال داده می

شده       که نزد آموزگاران و روان شناخته  سان به عنوان توجه  شنا

ست. در این مرحله با تمرکز توجه و افزایش توانایی مهار آن،   ا

مدن       ید آ پد گام   احسککککاس گماز  گشکککتگی و گیدی در هن

کردن با نمادها )خواندن، نوشکککتن، محاسکککاله و ...( ممانتت کار

های اصلی این مرحله با استفاده از تصویرسازی     شود. تمرین می

یابی بر نماد، نارسککاخوان گیرد. در مرحله تسککلبذهنی اندام می

و  دگذاری، اعدا  با اسکککتفاده از خمیر، حروف الفالا، عالئم نق ه    

گونه که   کند. بدین  سکککازد و تمرین میهای نامفهوم را می  واژه

کند، سپک از  ها را با خمیر مدل میوی ابتدا طرح و شکل واژه 

صویری ذهنی می  صویر    مفهوم آن  واژه ت ذهنی را سازد و آن ت

ک از آن کند. پبا خمیر به تصویری سه بتدی و عینی تالدیل می 

آموز واژه را با صککدای ، دانشکه واژه و مفهوم آن سککاخته شککد

(. 14رد )بهای متفاوتی به کار می    مله کند و در ج بلند تلفظ می 

( ، یول و همکاران  16های مرچنتر و پالسکککون )   نتایج پژوهش 

(، یی وال 20(، واه )19(، انگلالرچت )18(، دسککی و ریان )17)

فتی )      21) ت همکککاران     (،12(، شککککایککان و اخوان  حیککدری و 

کی از   (15) رش     احککا ب یک در درمککان        شر یو بودن روش د

 پیشککینه و مالانی به توجه باآموزان اسککت. نارسککاخوانی دانش

 به ضروری  حاضر  پژوهش نریر هاییپژوهش اندام پژوهش،

که برای افراد با یی هامداخله سکککایر در کنار تا رسکککدنرر می

 مورد در دیویک روش اشربرشی  شود، نارساخوانی اندام می 

2. Delacato 
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 شکود. پژوهش  مشکرص  و بررسکی  نارسکاخوان آموزان دانش

 .است زیر هایپرسش به پاسخ یافتن برای تالش در حاضر

بر     آموزشکککی   روش . آیککا1  خوانککدن  عملکرد      دیویک 

 است؟ مؤشر نارساخوان آموزاندانش

 هککایحی ککه عملکرد بر دیویک آموزشکککی روش . آیککا2

 ها، درکواژه درک ها،واژه زندیره ها،واژه خواندن مرتلف

 تصاویر،  ها، نامیدنناواژه خواندن آواها، حذف ها،یافیه متن،

 است؟ مؤشر هاواژه نشانه و نشانه حروف

 روش
طرح پژوهش نیمه  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررک 

. گروه کنترل بود آزمون باپک –آزمون آزمایشککی از نو  پیش

متغیر مسککتقل روش آموزشککی دیویک و متغیر وابسککته عملکرد   

آموزان نارسکککاخوان بود. جامته آماری پژوهش      خواندن دانش 

شت         را، دانش شهر ر سوم ابتدائی  سر پایه  ساخوان پ آموزان نار

دادند که به روش نمونه تشکیل می  1393-94در سال تحصیلی   

ای انتراب شککدند.  بدین های چند مرحلگیری تصککادفی خوشککه

ناحیه آموزش و پرورش شککهرسککتان رشککت   2ترتیب که از بین 

شد. پک از بین          10 صادفی انتراب  صورت ت سرانه به  ستان پ دب

راب و از               یه سکککوم انت پا یه،  ناح نه هر  تدایی پسکککرا مدارس اب

آموزانی را که م ابب آموزگاران پایه سککوم خواسککته شککد دانش

شناسایی کودکان      نارساخوان، درخواندن ضتیف   چک لیست 

نفر توسکککب متلمان  53هسکککتند را مترفی نمایند. در این مرحله 

مترفی شککدند. سککپک از آزمون تشککریصککی اختالل خواندن و   

ساخوانی جهت ارزیابی دییب  ساخوانی و آزمون هوش  نار تر نار

شد.        ستفاده  شی این افراد ا سلر جهت تتیین بهره هو نفر  41وک

صی     شری اختالل خواندن و نارساخوانی مالتال به  م ابب آزمون ت

سنی     ساخوانی بودند که در دامنه  شالهر     6/8-4/9نار سال و هو

نفر به صکککورت  30به بایتر یرار داشکککتند. از بین این تتداد     85

به دو گروه    مارده     15تصککککادفی  مایش و کنترل گ نفری، آز

                                                           
1. Ritalin 

2. Attention Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) 

3. Oppositional Defiant Disorder (ODD) 

های ورود به پژوهش عالارت بودند از: نارساخوان شدند. مالک

ساخوانی )نما(،  دارا بودن     بودن ساس آزمون خواندن و نار بر ا

و بایتر بر اسکککاس آزمون هوش وکسکککلر  85ضکککریب هوشکککی 

، پایه سوم بودن، حواس بینایی  12کودکان، عدم مصرف ریتالین 

سمی و روانی. مالک های         شتن اختالل ج سالم، ندا شنوایی  و 

شتن اختالل   د همالوخروج نمونه از پژوهش عالارت بودند از: دا

، 13شی کناز جمله اختالل نوشتن، ریاضی، نارسایی توجه/ فزون   

، داشکککتن 15و اختالل سکککلوک14اختالل نکافرمکانی مقکابلکه ای    

مشککککالت خانوادگی مثل طالا والدین، اعتیاد والدین، مر     

 حرکتی.  -والدین، داشتن مشکالت حسی

بککه منرور انککدازه گیری سککک ح توانککایی   ب( ابزار پژوهش:

شر  ساخوان،  خواندن و ت آزمون خواندن یص دانش آموزان نار
( مورد استفاده یرار  1387) و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی 

کار رفته در آزمون نارسکککاخوانی     های به  گرفت. خرده مقیاس  

ها با بسککامد ها )با سککه فهرسککت واژهشککامل آزمون خواندن واژه

آزمون ها با بسککامد کم(، ها با بسککامد متوسککب، واژه زیاد، واژه

 ها و دو درک خواندن متن )یک متن مشکککترک برای تمام پایه      

ها، آزمون متن اختصککاصککی برای هر پایه( ، آزمون زندیر واژه 

یه     درک واژه یاف ها، آزمون      ها، آزمون  حذف آوا ها، آزمون 

متنی(، آزمون ها بیها )واژهنشککانه حروف و آزمون نشککانه واژه

ها آزمون نشککانه واژه نامیدن تصککاویر، آزمون نشککانه حروف و 

الاخ این آزمون بر اسککککاس پژوهش     .(22)اسککککت فای کرون آل

با   ( عالارت از: آزمون واژه 1391حیدری و همکاران )   سکککازی 

ها سکککازی با نشکککانه واژه، آزمون واژه66/0های حروف نشکککانه

ندن واژه    75/0 الاخ آزمون خوا فای کرون مد کم      ، آل با بسکککا ها 

، درک متن 98/0بسکامد زیاد   ، با99/0، با بسکامد متوسکب   98/0

یه سکککوم      ، 65/0ها  زندیره واژه 73/0ها  ، درک واژه61/0پا

یه    یدن تصککککاویر   88/0ها  یاف نام ها    75/0،  حذف آوا ، و 87/0، 

 . (15) بود 85/0ها ناواژه

4. Conduct Disorder (CD) 
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تاریرچه موردی    تاریرچه       :فرم  به منرور کسککککب اطال  از 

پزشکککی، رشککد حرکتی، گفتار و زبان، اطالعات تحصککیلی و   

هککای رفتککاری فردی و خککانوادگی آزمودنی از فرم          ویژگی  

 تاریرچه موردی استفاده گردید.

این آزمون در : آزمون هوش وکسککلر کودکان ویرایش چهارم

در اسککتان چهارمحال برتیتاری توسککب صککادیی،    1386سککال 

ابدی و ربیتی رواسازی و اعتالاریابی گردید. پایایی بازآزمایی ع

ها از سککازی آنو پایایی دو نیمه 95/0تا  65/0ها از مقیاسخرده

 66/0محاساله شده است ضریب روایی آزمون از      86/0تا  71/0

(. دراین آزمون پنج هوشککالهر 23گزارش شککده اسککت ) 92/0تا 

اله می    ند از: فهم     محاسککک تدیل  16کالمیشکککود که عالارت ، اسککک

و هوشکککالهر کل  19، سکککرعت پردازش18، حافرة فتال17اداراکی

(9.) 

اعضای گروه آزمایش برنامه آموزشی دیویک  ج( شیوه اجرا:

ساعته و هر هفته     16را در  سه نیم  شکل انفرادی     2جل سه به  جل

دریافت کردند. ولی گروه کنترل در مترو هیچ متغیر مداخله      

نده  فت. پک  کن مداخالت از دو گروه      ای یرار نگر یان  پا از 

ته شککککد و داده    نارسککککاخوانی گرف یل     آزمون  به روش تحل ها 

ید.       یل گرد یانک تحل که برای    خالصککککه جلسککککهکوار هایی 

  آموزان اجرا شد به شرح زیر است:دانش

 بیان و آموزاندانش برای دیویک روش مترفی ل:اوجلسرره 

 .منزل در تمرینات اندام و آنها اهمیت همکاری

 ابتدا ی(:ذهن تصویرسازی   و مفهوم ساختن  روشن م )جلسه دو 

 راحتی به فرد که کرد تتیین کودک در را برتر باید دسکت 

 از استفاده  با که خواسته شد   آموزدانش از د.کن تصور  آن را

شمان  با و خود تریل یوه صویر    چ سته ت ضی  ب  چیزهای از بت

 آن مویتیت سپک  کند، ذهنش تدسم  در را اشعالیه مورد

 شکل  مثالً اینمونه دهد. الالته تغییر صورت ذهنی  به را شی  

 شکل  تصور  بتد تا شود می کشیده  روی کاغذ بر ابتدا دایره

  .تر باشدراحت نرر مورد

                                                           
1.Verbal comprehension index  

2. Perceptual reasoning index  

3. Work memory index  

 ما گفته شکککد کودک به (:یابیجه  تمرینم )جلسرره سررو 

 نگه شابت را آن و کنیم تمرکز شی   بر ذهنمان توانیم درمی

صی  چیز بر توانیمینم داریم اما صورات  و بمانیم شابت خا  ت

 در آنچه به که کن ستی  حای دارد، شناور  حالت ذهنی ما

 یا گشتگی گم دهی اجازه و نکنی فکر دیگر تصوراتت است  

 از داد رخ اتفاا این که بتد بیفتد، اتفاا پرتیهمان حواس

 .بازگرداند یالل نق ه به را تمرکزش شد کودک خواسته

را  دستت  شد  گفته کودک به (:رهاسازی  شیوه م )جلسه چهار 

فرو  را خیالی باز دست  یک ذهنی طور به حای کن، مشت 

شتت  دست،  کردن باز جای به ولی کن، و  کن ترسفت  را م

 بدون شد سپک گفته شد حای    اندام نیز تمرین این عکک بر

 حک این به شود؛  رها سادگی  به دستت  بگذار هیچ تفکری

 و برده یورش انگشککتانت نوک طرف به دسککتت از میان که

 اجازه آگاهانه، گوییم. حایمی رهایی حک شککودخارج می

را  ذهنت هرگاه این از بتد د.شو  حک این دارای بده ذهنت

یت  نق ه  روی یافتی  و دادیر یرا یابی مویت این  در که  در

ست،  گرفته جای مکان نگه  شابت فکر و بگذار آزاد را آن ا

   .کن دور خود از را آن داشتن

سه پنج  سته  آموزدانش از (:یابیموقعی  مرور روش) مجل  خوا

 به یابی یرار دهد.تا انگشکککتش را درمکان نق ه  مویتیت شکککد

 تصور  و داده یرار روی سرش  را دستش  کودک نمونه طور

 بر و دارد یرار میانی بدنش خب در انگشکککتش که کندمی

 که است  اینق ه این همان گوییممی و زده ضربه  او انگشت 

 که اسکککت این تمرین ی.  هدفده حرکت را آن نالاید تو

 و خودنرارتی متن خواندن در هنگام بگیرد یاد آموزدانش

 .نماید حفظ را خود توجه و تمرکز و باشد خودکنترلی داشته

مکان  بسته  چشمان  با کودک (:دقیق سازی میزان)جلسه ششم    

نق ه   انگشکککتمان  با  کرد، نگاه  را منرره یک  مانند   دوری

صی    شر سته  او از و کرده تتیین را م  ذهنش را شد که  خوا

 نق ه نگاه آن به چشمانش  با سپک  دهد؛ یرار نق ه آن روی

4. Processing speed index  
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 نیز جلسه یالل  کند؛ حفظ پا یک روی را خود تتادل و کرده

 .گردید مرور

 صورت  این به (:دقیق سازی میزان تمرینات ادامه)جلسه هفتم  

سته  آموزشاز دان که  خم پایین طرف به را سرش  شد  خوا

 به حال عین در نماید؛ حفظ پا یک روی را و تتادلش کرده

گفته شکککد که با حرکت دادن تمرکز ذهنش، تتادلش از بین  او

 رود.می

 آموزدانش ابتدا که توپ با بازی (:هماهنگی)جلسرره هشررتم 

 یکی را شده  پرتاب هایتوپ از یک هر تتادل با حفظ باید

 دو گرفت. سپکمی دیگر دست در دیگری و یک دست در

از  بتد شکککد. پرتاب میانی خب طرف دو در توپ همزمان

 شککد و پرتاب بدن طرف یک به توپ دو هر تمرین مدتی

  .بگیرد را توانست آنهامی تتادل حفظ با باید کودک

 حروف بر یابیتسلب (:اصلی نمادهای بر یابیتسلط) جلسه نهم

 کاربردهای یادگیری خمیر، با الفالا حروف سککازیالفالا، مدل

 مرتلف هککاینمت در نرر  مورد  حروف  کردن  و پیککدا  آن

 .شد اندام آموزانتوسب دانش
  (:گذارینقطه عالئم بر یابیتسلط و قبل جلسه مرور) جلسه دهم 

 عالئم سککاده واژگان فرهنگ یک از با اسککتفاده آموزدانش

 ربب خب ویرگول، دونق ه، سؤال،  مانند عالمت گذارینق ه

 کاغذی روی بر را آن و ساخته  خمیر از با استفاده  را غیره و

  .داد یرار بود شده نوشته آن روی بر نرر مورد نام عالمت که

 خواسته  آموزدانش از (:خواندن - کردن هجی) جلسه یازدهم 

 یکی را آنها و دهد تشریص  واژه یک در را که حروف شد 

 درمانگر از بتد را واژه سپک  بگوید، صداکشی    یکی بدون

سایی    هدف که تکرار کرد، شریص  و شنا  واژه و حروف ت

 .است
– کردن هجی قبل، جلسه  تمرینات بر مروری)جلسه دوازدهم  

برانداز  را واژه شککد کل خواسککته آموزدانش از (:خوانیروان

ست  واژه کند. اگر شد،  خوانده در  نگاه کند، را آن دوباره ن

 را هدی آن نرواند، صحیح  را واژه نیز دوم بار برای اگر و

ن  تد  د.ک نده آموزش ب که    آموزدانش به  ده فت  آن واژه  گ

 کرد.  تکرار او واژه را و چیست

سیزدهم    سه   آموزدانش از (:کردن هجی -کردن برانداز) جل

شد که    سته  شکار  جهت را کاغذ هایتکه خوا  تک کردن آ

 .دهد حرکت متن خ وط و هاتک واژه

 از واژه تشریص  از بتد (:قبل جلسه  تمرینات ادامه)چهاردهم 

حذف  چپ به راسکت  تکه کاغذ از اسکتفاده  کودک، سکوی 

 کامل خب سککاختن آشکککار برای کاغذ یک فقب و گردید

 آموزدانش توسککب صککفحه طرف پایین به بار هر نرر، مورد

 شد. داده حرکت

 خواندن، هدف (:گذاری نقطه در تصررویر)جلسرره پانزدهم 

 آموز دانش از د.شککومی خوانده که بود فهم متنی و درک

سته  بدون این  سپک  برواند، را متن از ایکه جمله شد  خوا

سیده  او از واژه چند متنی کند؛ نگاه متن هایهواژ که به  پر

 توضککیح واژه آن متنی دانسککتنمی را واژه متنی اگر شککد،

 (.15)کرد می پیدا واژگانفرهنگ  از را آن یاشد می داده

شانزدهم   سه  ساخوانی  و خواندن آزمون :جل گروه  روی بر نار

 .گردید اجرا کنترل و آزمایش

 نتایج
آزمون دو گروه پک -آزمونهای توصیفی نمرات پیشیافته

 ارائه شده است.  1آزمایش و کنترل در جدول 

 پس آزمون گروه آزمایش و کنترل –های عملکرد خواندن در پیش آزمون مقیاسهای توصیفی خرده. شاخص1جدول

 آزمونپک آزمونپیش گروه متغیر

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 05/4 98 5/16 87/82 آزمایش هاواژه خواندن
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 44/15 31/82 71/16 47/81 کنترل

 66/11 33/92 8/14 73/84 آزمایش هاواژهزندیره 

 47/5 31/90 08/6 4/88 کنترل

 24/6 83/98 68/13 27/81 آزمایش آزمون یافیه

 08/10 78 54/8 13/79 کنترل

 33/7 75/112 51/8 8/110 آزمایش نامیدن تصاویر

 2/12 23/104 87/10 27/111 کنترل

 49/17 33/85 45/26 47/75 آزمایش درک متن

 19/12 31/66 17/13 8/73 کنترل

 83/5 98 62/11 93/98 آزمایش هاواژهدرک 

 24/12 77/93 1/9 2/103 کنترل

 24/17 83 03/16 4/69 آزمایش حذف آواها

 48/7 16/66 01/8 8/62 کنترل

و شاله  هاواژهخواندن نا

 هاواژه

 22/8 92/97 86/13 90 آزمایش

 06/8 62/92 02/8 93 کنترل

های آزمون نشانه

 حرف

 46/10 33/107 04/12 96 آزمایش

 68/6 01/100 08/7 6/94 کنترل

های آزمون نشانه

 مقوله

 62/9 25/98 73/13 07/93 آزمایش

 25/5 38/989 77/5 6/95 کنترل

های اسککتفاده از تحلیل کواریانک، طالیتی بودن فروپیش

یانک  ها اسکککت. آزمون لوین   توزیع نمرات و همگن بودن وار

یانک  برای  دام شکککد. سککک ح     بررسکککی فرو همگنی وار ها ان

شتر از      F داریمتنا شده بی ساله   بود، بنابراین  P≥05/0های محا

ها از نرر آماری متنادار نیست و فرو همگنی تفاوت  واریانک

ها بر یرار اسککت.  نتایج آزمون باکک نیز نشککان داد که واریانک

نی       ت م توجککه بککه  مقککدار     بککا  الودن   ن = Sig ،06/1= 31/0دار 

(45/1682،55)F کواریانک  –های واریانک شککرط همگنی ماتریک

  بریرار است.

پک از تتدیل میانگین که اشر      1های جدول   باتوجه به داده   

ست         شده ا صورت آماری از آن حذف  صادفی به  متغیرهای ت

کنترل در پک آزمون عملکرد خواندن   گروه آزمایش و گروه 

 هایارند. نمرات میانگینکودکان نارسکککاخوان با هم اختالف د

دهد گروه آزمایش که روش آموزشککی تتدیل شککده نشککان می

فت کرده بود، در پک آزمون عملکرد بهتری     یا دیویک را در

داشکککته، و نسکککالت به گروه کنترل از افزایش میانگین بیشکککتری  

ها        نادار نمرات آن عث افزایش مت با برخوردار بوده و آموزش 

ست. برای بررسی این نکته که      سالت به گروه کنترل گردیده ا ن

ر آماری متنی داراست و ناشی از اشر آموزشی    این تفاوت از نر

 است، تحلیل کواریانک چندمتغیره اندام شد. 
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 . ارتباط خطی بین متغیرهای وابسته1نمودار

 

بین متغیرها ارتالاط خ ی دهد طور که نمودار بای نشان می همان

یب  وجود دارد و  الا موازی  های خ وط رگرسکککیون    شککک تقری

هسکککتند، بنابراین شکککرط همگنی رگرسکککیون نیز وجود دارد؛ به 

الارتی دیگر جهت راب ه     ته در هر دو     ع ها در متغیرهای وابسککک

ست ؛ بنابراین اندام آزمون     صورت بوده ا حلیل تگروه به یک 

 بالمانع است. کواریانک چندمتغیره

اشر  ان دادنتایج آزمون تحلیل کوواریانک چند متغیره نشککک     

آموزش روش دیویک بر عملکرد خواندن کودکان نارساخوان  

الدای ویلکز   Partial  ،24/32 =(10،4) F=76/0با   اشر متنی یم

ست )    شته ا ست.  76/0(. میزان تاشیر )p <01/0داری دا ( بوده ا

به      76یتنی  یانک نمرات پک آزمون مربوط  درصککککد از وار

وش دیویک بوده است.مداخله ر

 
 های عملکرد خواندن کودکان نارساخوان. نتایج آزمون اثر آموزش روش دیویس بر مؤلفه2جدول

 دازه اشرنا داریمتنی س ح F مدذورات میانگین آزادی درجه مدذورات مدمو  منابع تغییرات

 47/0 01/0 54/11 27/967 1 27/967 ها  واژهخواندن 

    85/83 13 02/1090 خ ا

 55/0 01/0 02/16 37/123 1 37/123 ها  واژه زندیره

    7/7 13 15/100 خ ا

 71/0 01/0 21/31 42/1701 1 42/1701 آزمون یافیه

    52/54 13 7/708 خ ا

 12/0 12/0 32/2 63/197 1 63/197 نامیدن تصاویر

    12/85 13 6/1106 خ ا

 49/0 01/0 48/12 71/1330 1 71/1330 درک متن

    66/106 13 57/1386 خ ا

 01/0 77/0 09/0 2/107 1 2/107 ها  واژهدرک 

    56/120 13 33/1567 خ ا

 62/0 01/0 89/20 64/888 1 64/888 حذف آواها

    54/42 13 97/522 خ ا

 41/0 01/0 93/8 59/279 1 59/279    هاواژهخواندن نا و شاله 
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    32/31 13 2/407 خ ا

 68/0 01/0 62/27 63/312 1 63/312 های حرفآزمون نشانه

    32/11 13 2/147 خ ا

 41/0 01/0 03/9 38/97 1 38/97 آزمون نشانه های مقوله

    79/10 13 23/140 خ ا

 

دهد که مداخله روش دیویک بر     نشکککان می 2نتایج جدول  

های مرتلف عملکرد خواندن کودکان نارسکککاخوان موشر مولفه

جدول        اسککککت.  تایج  به ن جه  آموزش روش دیویک بر  2با تو

فه       نارسکککاخوان بر مول ندن کودکان  ندن   عملکرد خوا های خوا

ها ، آزمون یافیه55/0ها ، زندیره واژه47/0ها با شککدت اشر  واژه

، حذف آواها 49/0، درک متن با شککدت اشر 71/0با شککدت اشر 

، نشککانه 68/0با شککدت اشر  ها، خواندن نا واژه62/0با شککدت اشر 

مقوله با شکککدت اشر  ، و آزمون نشکککانه68/0حرف با شکککدت اشر 

(. که بیشکککترین اشر را بر آزمون p <01/0( بوده اسکککت )41/0)

یانگین        با م یه  نه  F=21/31و 42/1701یاف های  و آزمون نشککککا

و کمترین اشر را بر  F=62/27و   312/ 63حروف بککامیککانگین

شاله خواندن ناواژه شانه ها و آزمواژهها و   شته  ون ن های مقوله دا

ست. همچنین این روش بر مؤلفه  صاویر و درک  ا های نامیدن ت

 (.p >05/0داری نداشته است )ها اشر متنیواژه

 بحث

پژوهش حاضککر با هدف بررسککی اشربرشککی روش آموزشککی     

ندن دانش  دام    دیویک بر عملکرد خوا نارسککککاخوان ان آموزان 

نشان داد که روش آموزشی دیویک، گرفت. نتایج این پژوهش 

آموزان نارسکککاخوان را افزایش  سککک ح عملکرد خواندن دانش 

(، بل و 24های کوسموس وکید ) دهد. نتایج پژوهش با یافتهمی

(، 28(، فیفر )   27(، جوپ ) 26(، فورمن و لیالرمن )      25پرفتی )   

(، دسی ورایان 29(، دیویک )17(، یول )16مرچنت و پالسون )

(، 14) دیدیک(، 20(  واه )17(، یی وال )19رچت )(، انگلال18)

شایری )    ( 15(، حیدری و همکاران )12شایان، اخوان تفتی و ع

( در مقایسکککه روش دیویک با   2001همسکککو اسکککت. کایهان )   

های سنتی موجود به ویژه روش فرنالد به این نتیده دست   روش

یافت که روش دیویک بر سکک ح خواندن و پیشککرفت تحصککیلی 

( با  2009. مارشکککال و همکاران )  (30) ن مؤشرتر اسکککتکودکا 

های مرتلف خواندن دریافتند که روش دیویک بررسکککی حی ه

س ح خواندن ازجمله؛ خواندن واژه  ها، درک ها، یافیهبر چهار 

ها و درک متن کودکان نارساخوان موشر بوده است، که با   واژه

 این نتایج به توجه . با(31) نتایج این پژوهش همسکککو اسکککت

شاره  که هاییپژوهش و پژوهش  گرفت نتیده توانمی شد  ا

شکالت کودکان  تواندروش دیویک می که ساخوان  م  را نار

 های مرتلفحی ه و ابتاد حاضککر پژوهش در دهد. کاهش

 شد. بررسی نیز خواندن

 هککایمقیککاسخرده در خوانککدن عملکرد بهالود تالالین در     

 کودکان که گفت توانمی هاواژه زندیره و هاواژه خواندن

ندن  نارسکککاخوان    آوایی مسکککیرهای  از طریب ها واژه در خوا

 دیویک هایدارند. تمرین مشکککل هاواژه و خواندن (واجی)

 چشم  حرکت شامل  که خواندن اساسی   هایجناله بر تأکید با

 حروف شناسایی   کل، به صورت  واژه دیدن واژه، س ح  در

الال هم    به دن چه،    به صکککورت   مدزا  پار جب  یک  بهالودی مو

 زندیره ها و واژه خواندن  های مقیاس خرده در آموزاندانش

  2006انگلالرچت ) پژوهش با نتایج ایناسککت.  شککده هاواژه

 هدی کردن و خواندن بر بهالود دیویک روش دریافت (که

 (.19) است همسو است، مؤشر نارساخوان کودکان

 هککدف دو متن   درک و هککامقیککاس درک واژه  درخرده      

 درس، محتوای و م الب فهم در جهت آموزدانش به کمک

 درک راهالردهای از اسککتفاده جهت در آنها رشککد توانایی و

 نتایج توجه به با داشککت؛ وجود خودکار به صککورت م لب

یاس خرده تالیین در پژوهش  توانمی ها واژه درک های مق

 افزایش   موجککب  متن   راهالردهککای درک   آموزش  گفککت، 
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 به طوری که، شود؛ می خواندن در حین عملکرد، از آگاهی

 مشکل  هاواژه سریع  و صحیح  بازشناسی   م لب بدون درک

هدی     با پژوهش م تایج  کاران ) اسککککت. این ن ( 1390زاده و هم

 هاخواندن واژه فرایند اینکه به توجه . با(32) همسو بوده است

ست،  شالیه هم  تقریالاً هاناواژه و ستفاده از  با بنابراین ا  روش ا

 در نیز را عملکرد بهتری آموزان نارسککاخواندانش دیویک،

تایج شکککایان و        آوردند،  به دسکککت   مقیاس خرده این با ن که 

 ( همسو است.  2همکاران )

ندن، کاربرد همزمان حافره                ئل مهم در خوا یکی از مسکککا

به عالارت دیگر، واژه       یداری اسکککت.  ها از نرر  دیداری و شکککن

های شککناختی مشککترکی دارند  پایهشککنیداری و نامیدن سککریع،  

(. روش دیویک در شکککناسکککایی، مدیریت و کنترل عالئم     33)

ز گشکککتگی ادراکی و برونرم و آشکککفته که باعث ایداد گمبی

شکککود، به نارسکککاخوان کمک  های مکرر در خواندن میاشکککتالاه

ای هتوان ادراککند؛ زیرا با کنترل مویتیت چشم ذهن، می می

های دو بتدی را به و نمادها و نشککانهتحریف شککده را خاموش 

فاده از روش        فه اسکککت ید و درک نمود. زیرا فلسککک درسکککتی د

سلب  ساخوان بتواند برای واژه   ت ست که نار ی ایابی بر نماد این ا

سپک         سازد و  صویر ذهنی ب ست، یک ت که برایش یابل فهم نی

آن را با استفاده از خمیر به یک تصویر سه بتدی و عینی تالدیل 

یابی نوعی یادگیری اسکککت که نیازی به فکر و یا تسکککلب نماید.

تالش آگاهانه ندارد. ویتی شککرصککی در کاری مسککلب و متالحر 

گردد؛ زیرا آن کار ملکه ذهن  باشد فراموشی آن غیر ممکن می

و برشی از فرایند تفکر وی گشته است. در وایع روش دیویک    

ود ه وجبه نوعی در فرد نارسککاخوان احسککاس تسککلب و توانایی ب

های  ای در مهارت ای که بهالود یابل مالحره    آورد، به گونه  می

لذت خواندن  گردد؛ بدین صورت تدربهخواندن وی ایداد می

ذارد گشککککل گرفته و بر سکککایر مشککککالت فرد تاشیر مثالت می

(14 .) 

                                                           
1. Spell- reading 

2. Sweep- spell 

هککای خوانککدن دیویک شککککامککل سککککه تکنیککک:           تمرین        

با هدی کردن   1خوانیهدی ندن همراه  نداز   ، )خوا کلمات(؛ برا

ها به صککورت کشککیده )هدی کردن واژه 2هدی کردن –کردن 

ستفاده از راهالرد    3گذاریو آهسته( و تصویر در نق ه   است. با ا

کردن          برانککداز  کردن و  هدی  کردن،      -خوانککدن بککا  هدی 

آموزد تا چشمانش را به ترتیب از راست به چپ   نارساخوان می 

ا را بازشناسی کند. از   هحرکت دهد و به درستی حروف و واژه 

گککذاری نیز برای درک م لککب نق ککه –در  -راهالرد تصکککویر

ود ششود؛ زیرا در این مرحله به فرد آموزش داده میاستفاده می

هده یکی از عالئم نق ه          با مشکککا ندن،  گام خوا گذاری،  که هن

سپارد      تصویری از آنچه را که عیناً خوانده است در ذهن خود ب

 (. 17و29)

از آندایی که روش دیویک بر شکککناخت و خواندن کلمات       

پرتی و بککه صکککورت کلی، حفظ توجککه، جلوگیری ازحواس         

شاش ادراک در بهالود خواندن تاکید دارد، در بهتر خواندن   اغت

آموزان نارساخوان موشر وایع شده است. این شیوه به دلیل دانش

فاده از راه        یت  فراگیر، اسکککت کارگیری یوه خالی های به   الرد

آموزش تصککویرسککازی و فراگیر محور بودن از جذابیت باییی 

برخوردار اسکککت و با اسکککتفاده از این روش، یادگیری همراه با 

ردد. گدرک و فهم، جایگزین یادگیری مالتنی بر محفوظات می

 این  درک بککه دیویک   روش کککه گرفککت  نتیدککه    توان می 

 مغزی یا ضککایته آسککیب به علت نارسککاخوانی که موضککو 

 کند.می کمک اسککت ادراکی یک نارسککایی بلکه نیسککت،

به  را خود حسککی هایادراک توانندمی کودکان نارسککاخوان

 رشد  در توانایی اغلب این و دهند، تغییر ناخودآگاه صورت 

 هدف  دارد. زیادی تأشیر مناسکککب، تحصکککیلی هایمهارت

یز   پژوهش   این  کککاربردی   بککه درمککانگران،    راهالرد   ارائککه ن

 بتوانند کافی دانش به اتکا با تا اسککت والدین و آموزگاران

 .کنند حل را نارساخوان آموزان خواندن دانش مشکل

3. Picture- at - punctuation 
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ست از جمله این  این پژوهش دارای محدودیت       هایی بوده ا

آموزان نارساخوان پسر در حال تحصیل پژوهش بر  روی دانش

ه تتمیم نتایج بپایه سککوم شککهرتان رشککت اجرا شککد بنابراین در   

های سککنی دیگر و مقاطع تحصککلی دیگر باید محتاط بود. گروه

که دارای       در این پژوهش از آزمودنی فاده شککککد  هایی اسکککت

به            اختالل تایج  نابراین در تتمیم ن ند ب ند دیگر نالود مای های ه

کودکان نارسککاخوانی که اختالیت همالود دیگر نیز دارند باید 

هاد   می    یاط  کرد. پیشکککن شکککود برای پیشکککگیری از بروز  احت

های اختالل یادگیری، این روش در یادگیری حروف الفالا نشانه

دبسکککتانی و پایه اول ابتدایی کالس عادی به و اعداد در     پیش

کککار رود. بککه آموزگککاران ویژه مراکز اختالل یککادگیری و            

شککود که با اسککتفاده از این روش در شککناسککان توصککیه می روان

آموزان نارساخوان بکوشند. کرد خواندن دانشجهت بهالود عمل

های سنی دیگر و  های آتی از گروهشود در پژوهش پیشنهاد می 

آموزان مالتال به اختالل نوشککتن و مقاطع تحصککیلی دیگر، دانش

اختالل ریاضککی، وکودکان مالتال به نارسککاخوانی همراه با سککایر 

ر حاضکککهای پژوهش ها اسکککتفاده شکککود و نتایج با یافته     اختالل

مقایسه شود.
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Abstract 

Background and purpose: reading is one of the most fundamental necessary skills in today’s 

world, and there is no surprise that any disability in reading can cause various problems for people. 

Therefore, current study aimed to examine the efficacy of Davis Dyslexia Correction Program on 

reading performance of students with dyslexia. 

Method: present research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. 

The study sample consisted of 30 third grade male students with dyslexia who were studying in 

elementary schools of Rasht City and were selected using random cluster sampling method and 

randomly assigned to experimental and control groups. Data were collected by Dyslexia Children’s 

Checklist, Case History Form (Karimi, 2005), Wechsler Intelligence Scale for Children, and 

Dyslexia Scale (Korominouri & Moradi, 2008). Experimental group received 16 30-minute 

sessions of individual therapy according to Davis Dyslexia method. 

Results: the results of analysis of covariance showed that Davis Dyslexia Correction Program 

could significantly improve reading performance in experimental group (p < 0.01). 

Conclusion: administration of reconstructive-educational methods has positive effects on reading 

performance among students with dyslexia. These findings have important implications for the 

teachers. These implications are discussed further in the paper. 
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