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Abstract 

Background & Objectives : Learning disorders are the most common neurodevelopmental disorders. They have complex etiological aspects 

and individual variability. Learning disorder is a general term for a heterogeneous group of disorders manifested by significant problems in 
learning and using hearing, speaking, reading, writing, reasoning, or mathematical abilities. Reading disorder is undoubtedly one of the most 

important learning disorders. Characteristics of this disorder include the inability to recognize words accurately or express them fluently, or 

understand them. Along with reading problems, written speech problems are also found in most cases of learning disabilities. The process of 
transferring thoughts onto paper is called writing. Written expression is one of the most sophisticated skills needed to convey linguistic 

understanding and express thoughts and opinions. This research aimed to examine the effectiveness of Fernald's multi–sensory approach in 

improving dictation disorder and reading problems in students with learning disabilities.  
Methods: The present research was an applied study in terms of purpose and a quasi–experimental study with a pretest–posttest design and a 

control group in terms of methodology. The study population consisted of all sixth–grade male students with learning disabilities studying in 

elementary schools of Semnan City, Iran, during the academic year of 2018–2019. After identifying 20 students from the two sixth grade classes, 
we tested them with the Student Identification Checklist for Learning Disabilities in Spelling (Agha–Babaei et al., 2011) and then analyzed and 

interpreted the scores. Next, 14 volunteer samples were purposefully selected based on the inclusion criteria (having dictation disorder, lacking 
mental and physical disorders, providing parental consent to participate in the study, and commitment to adherence to group rules). Finally, they 

were randomly divided into a control group and an experimental group. The sample size for each group was seven. The experimental group 

participated in 10 training sessions based on Fernald's multi–sensory approach, and the control group did not receive any intervention. Research 
data were collected using the Student Identification Checklist for Learning Disabilities in Spelling (Agha–Babaei et al., 2011), Reading Level 

Diagnostic Test (Azizian & Abedi, 2006), and Colorado Learning Difficulties Questionnaire (Willcutt et al., 2011). The collected data were 

analyzed at two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of covariance) in 

SPSS software version 25 at a significance level of 0.05.  

Results: Findings showed that training sessions based on Fernald's multi–sensory approach could make a significant difference between two 

groups in dictation (p<0.005) and reading (p<0.005) variables. Based on the effect size, 79.4% of the change in dictation disorder scores and 
48% of the change in reading difficulty scores were due to the intervention with Fernald's multi–sensory approach. 

Conclusion: Based on the findings of this study, Fernald's multi–sensory approach effectively improves dictation disorder and reading problems 

of students with learning disabilities. The findings emphasized the efficacy of this approach in improving the educational status of students with 
learning disabilities.  

Keywords: Fernald's multi–sensory approach, Learning disorder, Dictation disorder, Reading problems. 
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  .۲۵(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 ریت برخط انتشار   

آموزان و مشکالت خواندن دانش کتهیاختالل د بهبود فرنالد بر یچندحس کردیرو یاثربخش
 یریادگیاختالل  یدارا

 ۲سارا حقیقت، ۲، *اکبر محمدی1آرینا پورکمالی

 سندگانینو حاتیوضت

 ؛رانی، گرمسار، ای، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمیشناسگروه روانشناسی تربیتی، دکتری روان . دانشجوی1
 .رانی، گرمسار، ای، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمیشناسگروه روان. ۲

 garmsar.ac.ir-akbarmohammadi@iau *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۹ اردیبهشت ۲۹تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۸ آبان 11تاریخ دریافت: 
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۰۴۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

. شودهای ریاضی آشکار میخواندن، نوشتن، استدالل یا تواناییکردن، توجه در فراگیری و استفاده از شنیدن، صحبتدرخوروسیلٔه مشکالت به« اختالل یادگیری» زمینه و هدف:
 ی صورت گرفت. ریادگیاختالل  یآموزان داراو مشکالت خواندن دانش کتهیفرنالد بر بهبود اختالل د یچندحس کردیرو یاثربخشپژوهش حاضر با هدف بررسی 

آزمون با گروه گواه بود. آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشهای نیمهشناختی، در دستٔه پژوهشمنظر روشاین پژوهش از نظر هدف در زمرٔه تحقیقات کاربردی و از  بررسی:روش
. بودند لیشهر مشغول به تحص نیدر مدارس ا 1۳۹۷-۹۸ی لیکه در سال تحص سمنان تشکیل دادندشهر  یریادگیاختالل  یدارا ششمآموزان پسر مقطع دانش راپژوهش  جامعٔه

)هر گروه هفت  شیآزماگروه و  گواهدر گروه  یتصاف ؤهیشو به ندانتخاب شد هکنندعنوان شرکتبههای ورود صورت هدفمند و براساس مالکبه نفر هش چهاردهاز جامعٔه پژو
های پژوهش ای ارائه نشد. گردآوری دادهگروه آزمایش در ده جلسٔه آموزشی براساس رویکرد چندحسی فرنالد شرکت کرد و در این مدت برای گروه گواه مداخله .نفر( قرار گرفتند
 (۲۰11 ،و همکاران لکاتیکلورادو )و یریادگیالت مشک نامٔه(، پرسش1۳۹۰)آقابابایی و همکاران،  آموزان بـا نـاتوانی یـادگیری در امالشناسایی دانشلیست با استفاده از چک

در سطح  ۲۵نسخٔه  SPSSافزار ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم( صورت گرفت. داده1۳۸۲)عزیزیان و عابدی،  آزمون تشخیص سطح خواندنو 
  تحلیل شد. ۰٫۰۵معناداری 

( گروه p<۰٫۰۰1( و مشکالت خواندن )p<۰٫۰۰1نتایج پژوهش نشان داد، جلسات آموزش براساس رویکرد چندحسی فرنالد توانست در نمرات متغیرهای دیکته ) ها:یافته
نمرات مشکالت خواندن، حاصل مداخله درصد از تغییر ۴۸درصد از تغییر ایجادشده در نمرات اختالل دیکته و ۷۹٫۴آزمایش افزایش معناداری ایجاد کند. براساس اندازٔه اثر، 

 با رویکرد چندحسی فرنالد بود.
ی اثربخشی ریادگیاختالل  یآموزان داراو مشکالت خواندن دانش کتهیاختالل د بهبود برشود که رویکرد چندحسی فرنالد های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته گیری:نتیجه
 دارد. 

 الد، اختالل یادگیری، اختالل دیکته، مشکالت خواندن.رویکرد چندحسی فرنها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
اشاره دارد که طی  هااختاللرشدی به گروهی از های عصبیاختالل

نقایص رشدی حاصل به  این دورانطی  .شوددوران رشد آغاز می
های عملکردی شخصی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی در افراد آسیب

ای از نقایص رشدی تواند گسترهتوأمان می ؛ همچنینانجامدمبتال می
های خاص یادگیری یا کنترل عملکردهای اجرایی مختلف از محدودیت

(. 1گیرد ) بر های اجتماعی یا هوش را درهای کلی در مهارتتا آسیب
از خاص  های یادگیریاختالل ترشکلی دقیقیا بههای یادگیری اختالل
ابعاد  شود که دارایرشدی محسوب میتر عصبیهای شایعاختالل

اختالل »درواقع،  (.۲)است  یشناسی و تنوع فردپیچیدٔه علت
ها است که اصطالحی کلی برای گروه ناهمگنی از اختالل «یادگیری

توجه در فراگیری و استفاده از شنیدن، درخوروسیلٔه مشکالت به
های ریاضی آشکار کردن، خواندن، نوشتن، استدالل یا تواناییصحبت

 (.۳شود )می
بندی جدیدتر این های یادگیری خاص به مفهوماهمیت اختالل

ها اشاره دارد و شامل اختالل یادگیری با آسیب در ریاضیات، اختالل
ر بیان نوشتاری و اختالل یادگیری با آسیب اختالل یادگیری با آسیب د

 ٔهها طبقست که این گروه از اختاللا نجادر ای(؛ 1شود )در خواندن می
آموزان واجد شرایط فراگیران ویژه یعنی نیمی از دانش از تریبزرگ

باتوجه به این میزان  ،. پرواضح است(۳) گیردمی بر آموزش ویژه را در
فردی، شناخت و فردی و بینزیاد درون شیوع و همچنین تنوع بسیار

ها تاکنون با شناسی و مداخالت اثربخش این اختاللبع علتتبه
های مذکور در رو چالش؛ ازاینرو بوده استهای متعددی روبهچالش

شود و اقدام روشن در این باب را طلب سطح کشور نیز مشاهده می
 کند.می

تر یادگیری محسوب همهای مشک از اختاللاختالل خواندن بی
 یدر بازشناس یتوان به ناتوانمیاین اختالل های مشخصه ازشود. می
ند و نادرست خواندن ک  ، چه برحسب دقت چه برحسب تسلط، هاواژه

درواقع این افراد اگرچه مشکالتی در  (.1اشاره کرد ) فعیو فهم ض
از آن ها حاکیزمینٔه دقت یا بازشناسی سلیس کلمات دارند، پژوهش

کنند و در بیشتر مواقع هجی  توانندبا آموزش کافی می هاکه آن است
(. هدف ۴ای هستند )نخوردههای حسی سالم و دستدارای توانایی

ن به مشکالت نهایی خواندن درک مطلب است. اختالل خواند
بر رمزگشایی (. عالوه۴شود )رمزگشایی تا درک مطلب گفته می

های کلیدی در عنوان ویژگیضعیف، برخی مؤلفان خصایص زیر را به
اند: خواندن ک ند و توأم با احساس ناراحتی اختالل خواندن مطرح کرده

مطالب؛ دشواری در تولید صداها و حروف پایه؛ مشکالت یادآوری 
ذکر است که (. شایان ۵سازی اصوات )مشکالت یکپارچهکلمات؛ 
آموزش و هوش متناسب  با درنظرگرفتن سن، دبای ادشدهیهای دشواری
 رد؛یقرار گ صیتشخ یمبنا یاستاندارد انفراد یدر آزمون با سن،

تر از کم یریطور چشمگخواندن به ٔهنیزم کودک در شرفتیکه پطوریبه
کودکان و  میان ی این اختالل دردرصد۷۵شیوع سطح انتظار است. 

ی، باعث شده است که این اختالل ریادگیهای اختالل ینوجوانان دارا
طبع به مانع های یادگیری، بهاختاللتری از بزرگ دستٔهعنوان به

 .(1،۲) شود افراد تبدیل تری بر سر یادگیریبزرگ

برای انتقال درک زبانی و بیان  الزم تربیان نوشتاری مهارت پیچیده
در شده ارائه هایمروری بر تعریف شود.افکار و عقاید محسوب می

دهد که پیچیدگی و بیان نوشتاری، آشکارا نشان می یقلمرو
یک از تعاریف، منعکس نشده است بودن اختالل در هیچعدیچندبُ

حل  یچیدٔهیند پاعنوان فرنوشتن به ،ندکرداظهار و همکاران  . هوپر(۶)
ای و دانش موقعیتی با انعکاس دانش بیانی نویسنده، دانش رویه ،مسئله

روانی، شخصیتی عوامل عصب تمام این ابعاد توسط شبکٔه .همراه است
آموز، میزان آموزش نوشتن دانش-معلم و دیگر شرایط )ازجمله رابطٔه

اختالل حال (؛ بااین۷رود )کار میو دانش معلم از فرآیند نوشتن( به
تر از حد کمهای نوشتن مهارت شکل ساده، بیانگربیان نوشتاری به

هوشی و آموزش متناسب با سن  انتظار باتوجه به سن شخص، بهرٔه
شود. این گیری میانفرادی اندازه های استانداردشدٔهکه با آزموناست 

های زندگی روزمره که اختالل بر عملکرد تحصیلی فرد و فعالیت
 (.1گذارد )میهای نوشتن است، تأثیر ارتمستلزم مه

تر شایع مؤلفٔهاز انواع بسیار مهم مشکالت بیان نوشتاری و درواقع 
یا همان مشکالت  کردناختالل بیان نوشتارى، نارسایى در هجى

کردن ممکن است بیانگر مشکالت مشکالت هجی .است نویسیدیکته
که کودک نتواند  قعیویژه در موابه ؛بنیادی در پردازش آواشناختى باشد

یک کلمه را شناسایى کند. این کودک،  دهندٔهواحدهاى آوایى تشکیل
دقت ترکیب کند و کلمه زیاد نخواهد توانست حروف را به احتمالبه

توجه داشت که بسیاری از حروف در  باید حالبااین (؛۸)بسازد 
بنابراین در  ؛شوندهای مختلف با صداهای متفاوتی تلفظ میکلمه

فقدان  (.۴کردن نباید تنها به آواشناسی تکیه کرد )آموزش هجی
نویسی را تر این مشکالت دیکتهشکلی جامعراهبردهایی که بتواند به

شود. جدا از این امر مدنظر قرار دهد، در ادبیات پژوهش مشاهده می
 مشکالتدر اکثر کودکان با  نوشتن گفته شده است که مشکالت

درصدی را ۷۰ها نرخ همبودی پژوهش . برخیواندن همبستگی داردخ
در بین اختالل خواندن با اختالل بیان نوشتاری ارائه کردند؛ درنتیجه 

رو روبه عمالً در اکثر مواقع با اختالل خواندن و بیان نوشتاری خالص
ریزی برای ترمیم (؛ بنابراین بررسی ابعاد مشکالت و برنامه۹) میستین

شکلی جامع برای مشکالت مذکور لحاظ شود که در عمل ل باید بهاختال
های مختلف، براساس پژوهش شود.اجرای چنین مداخالتی دیده نمی

های مذکور کنندٔه اختاللتواند توجیهشناختی میبدکارکردی عصبی
 (.1۰،11باشد )

های خواندن شناختی اختاللهای عصبیعنوان فصل مشترک آسیببه 
خصوص حافظٔه بینایی توان به مشکالت حافظه بهنویسی میو دیکته

 ،یو رمزگذار یپردازش ادراک نیحافظٔه بینایی ارتباط باشاره کرد. 
 فیرا توص شکل تصویریبه شدهی بازنماییسازی و عصبذخیره
 یاز حافظه است که برخشکلی  بینایی حافظٔهتر، . به بیان سادهکندمی
(. 1۲کند )حفظ میرا  دیداری به تجربٔههای حواس مربوط ویژگیاز 

های عمدٔه حافظٔه بینایی در بروز های مختلف به آسیبپژوهش
خصوص مشکالت مشکالت خواندن و مشکالت بیان نوشتاری به

حال مداخالت کارآمد که این(؛ با11-1۳اند )نویسی اشاره کردهدیکته
ع بتواند نقایص شکلی جامهای مذکور بهبا محوریت قراردادن اختالل

شود و خأل پژوهشی در این یادشده را پوشش دهد، کمتر مالحظه می
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۳ 

 باب محسوس است.
های جامع های بازپروری چندحسی را بتوان از معدود روششاید روش

های یادگیری دانست که با درنظرگرفتن مشکالت بازپروری اختالل
چندحسی بسیار  ها باشد. از رویکردهایمذکور قادر به ترمیم جامع آن

بار توسط معروف، روش بازپروری فرنالد است. این رویکرد برای اولین
ریزی شد و با تمرکز توأمان بر حواس ( طرح1۹۴۳) 1گریس فرنالد

شکلی به  ۲(AKTVمختلف دیداری، شنیداری، جنبشی و المسه )
رفته در فراگیران مشخص خواهان بهبود یکپارچگی حسی ازدست

ای پایههای این رویکرد در تالش است تا مهارت. استتحت درمان 
و  جنبشیهای شـنیداری، دیـداری، را ازطریـق انگیزه و نوشتن خوانـدن

تلفظ  و طی آن با تمرکز بر توجه دیداری، شنیداری و دالمسـه رشـد دهـ
شود و خواندن و شناسی فراگیر کمک میصحیح به آگاهی واج

(. اثربخشی روش 1۴) ونددیپمی وقوعکردن کلمات جدید بههجی
های مختلف فرنالد بر کاهش مشکالت یادگیری در برخی از پژوهش

(؛ برای مثال پاکوفته و 1۵-۲۰داخلی و خارجی بررسی شده است )
باعث  یداراصورت معنبه رویکرد فرنالداستفاده از  همکاران دریافتند،

 نشان داد، یپژوهش بهرامیان در .(1۸) دشویاختالل امال م اهشک
مؤثر  اختالل خواندن بهبود روش چندحسی فرنالد درطبق آموزش 

در  .(1۹نبود )و پسر( معنادار  رجنس )دخت دو ینب است؛ اما تفاوت
پژوهش مشابه دیگری، گوستافسون مشخص کرد که استفاده از روش 

و  یجادسفال، ا یهاکمان با سنگینرنگ ی، نقاشینقاشچندحسی )
درصد از اختالل ۹۰تا۵۰( حدود ر شن و ماسهخواندن کلمات د
حال بررسی آثار (؛ بااین۲۰بخشد )کنندگان را بهبود مییادگیری شرکت
نویسی و شده )خواندن، دیکتهتفکیک مشکالت مطرحاین مداخالت به

حافظٔه بینایی( در گروه واحدی از افراد با اختالل یادگیری خاص لحاظ 
 نشده است. 

همچنین توجیه اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر از چند جنبٔه 
ها و سو تأکیدی که امروزه دولتشدنی است. از یک مختلف اثبات

شود سالیانه فرهنگ بر آموزش رسمی همگانی دارند باعث می
های هنگفتی در این زمینه خرج شود؛ چراکه کودکان با اختالالت هزینه

طور مستقیم و غیرمستقیم بر خانواده، را به های زیادییادگیری هزینه
    کنند؛ البته این جدا از هزینهسیستم آموزشی و دولت تحمیل می

آموزان نفعان آموزشی چون معلم، دانشفشارهای روانی است که بر ذی
شود. از دیگر سو، هایشان وارد میکالسیدارای این نوع اختالل و هم

اً زیاد اختالالت یادگیری باوجود اهمیت این پژوهش به شیوع نسبت
آموزان دارای اختالل گرفتن دانشنگرفتن یا دیر تشخیصتشخیص

توان های موجود میمذکور وابسته است. همچنین باتوجه به پژوهش
آموزان بار روانی بسیار زیادی بر افراد گفت، وجود این اختالل در دانش

 کند. ها وارد می آن  و خانواده
توان ضرورت این پژوهش را چنین توجیه کرد: نظری نیز می از دیدگاه

عنوان به رویکرد آموزش چندحسی، به تحقیقات داخلی و هاپژوهش در
ای اثربخش کمتر پرداخته شده است؛ این در حالی است که مداخله

کشورهای دارای سیستم آموزشی قدرتمند و موفق از چنین راهکارهایی 

                                                      
1. Grace Fernald  
2. Visual, Auditory, Kinesthetic & Tactile  

کند، استقبال زیادی ل را درگیر در یادگیری میآموز دارای اختالکه دانش
ترتیب هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی (. بدین۲1اند )کرده

و مشکالت  کتهیفرنالد بر بهبود اختالل د یچندحس کردیرو یاثربخش
 ی بود.ریادگیاختالل  باآموزان خواندن دانش

 بررسیروش 2
پژوهش حاضر از نظر هدف در زمرٔه تحقیقات کاربردی و از منظر 

آزمون و آزمایشی )طرح پیشهای نیمهشناختی، در دستٔه پژوهشروش
آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه و جایگذاری تصادفی( بود. پس

 یدارا ششم پایٔهآموزان پسر دانش تمامی راپژوهش حاضر  جامعٔه
-۹۸ یلیکه در سال تحص منان تشکیل دادندسشهر  یریادگیاختالل 
منظور . بهبودند لیشهر مشغول به تحص نیا ییدر مدارس ابتدا 1۳۹۷
گرفتن از پژوهشگر با مشورتابتدا  ،نمونه یاعضا هدفمند انتخاب

مدیر، معلم و مشاوران مدرسه اقدام به شناسایی کودکان مشکوک به 
که درمجموع بیست نفر  شدن افرادبعد از مشخصاختالل دیکته کرد. 

آموزان شناسایی دانشلیست چک یاجرااز دو کالس پایٔه ششم بودند و 
از  ،نمرات آن ریو تفس لیو تحل (۲۲) ۳بـا نـاتوانی یـادگیری در امال

صورت هدفمند و براساس به نفر چهاردهداوطلب  یاعضا انیم
 ؤهیشبه ند. سپسانتخاب شد هکنندعنوان شرکتبههای ورود مالک
حجم نمونه برای هر  قرار گرفتند. شیآزماگروه در گروه گواه و  یتصاف

ها به پژوهش شامل های ورود آزمودنیگروه هفت نفر بود. مالک
داشتن اختالل دیکته، نداشتن اختالل روانی و جسمی دیگر، رضایت 
والدین برای شرکت در پژوهش و تعهد به رعایت قوانین گروه بود. 

حجم نمونه از میانگین تعداد نمونٔه پنج پژوهش داخلی  همچنین برای
 استفاده شد. 

آموز، مندی والدین و دانشاصول اخالقی پژوهش حاضر شامل رضایت
ای و حق آگاهی از نتایج بود. پس از رعایت اصل رازداری حرفه

صورت آزمون که بههای پیشبندی اعضای نمونه و گردآوری دادهگروه
آزمایش مداخلٔه مدنظر را دریافت کرد؛ اما  د، گروهفردی گردآوری ش

ای ارائه نشد. درنهایت و پس برای گروه گواه در این مدت هیچ مداخله
های بار دیگر از تمامی افراد نمونه، دادهاز اجرای مداخلٔه پژوهش، یک

 آوری شد.آزمون جمعمربوط به مرحلٔه پس
 کار رفت.ها بهدآوری دادهمنظور گرابزارها و جلسات آموزشی زیر به

این  آموزان بـا نـاتوانی یـادگیری در امال:شناسایی دانشلیست ـچک
 1۳۹۰ساخته توسط آقابابایی و همکاران در سال لیست محققچک

گـذاری و نمره استکلمه  صدشامل لیست (. این چک۲۲ساخته شد )
وجود  . در این مقیاس چهار سطحگیردصورت می 1۰۰تا  صفرآن از 
آمـوز باالترین سطح، زمانی اسـت کـه دانـش .الف: دارد
(؛ 1۰۰تا۹۰ شکل صحیح بنویسد )نمرٔهدرصد کلمات را به1۰۰تا۹۰
درصـد ۸۹تا۵۰آموز ، زمانی است که دانشپذیرسطح آموزش .ب

کـه  زمانی .ج(؛ ۸۹تا۵۰ شکل صحیح بنویسد )نمرٔهکلمات را به
( ۵۰تا۲۵ را صـحیح بنویسد )نمرٔه درصـد کلمـات۵۰تا۲۵آمـوز دانـش

 ؛ د.ددارآمـوزی است که در امال مشکل لیست دانشبرطبق این چکو 

3. Students Identification Checklist for Learning Disabilities in 

Spelling  
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۴ 

لیست امال را های چکدرصـد کلمه۲۵آمـوز کـمتـر از دانـش وقتی
ر از سن ( که در این صورت کمت۰٫۲۵تر از کم صحیح بنویسد )نمرٔه

نمرات امالی ) هـای بعـدیو با بررسـی است خود عمل کرده
تشـخیص اخـتالل یادگیری امال آموز دانش (آمـوز و نظـر معلـمدانش

 پنجتوسط لیست چک. روایی محتـوایی ایـن (۲۲) کنددریافت می
د. بـرای روایی رسیتأیید  به پزشکشناس و روانمتخصص روان
کـودک عادی  پانزدهکودک با نـاتوانی امـال و  پانزدهتشخیصی از 

شناسی د که کودکان با ناتوانی امال توسط دکتـرای رواناستفاده ش
همچنین بــرای اطمینــان از  ؛کودکان استثنایی تشخیص داده شدند

شناس بالینی ارجاع داده یک روان هنبــود ســایر اختالالت همــراه ب
در بین دو گروه تفاوت معناداری وجـود دارد.  ،شـدند. نتـایج نشـان داد

 (.۲۲دست آمد )به ۰٫۸۹روش بازآزمایی یب پایایی بههـمچنـین ضـر
آزمون تشخیصی سـطح خواندن  : 1آزمون تشخیص سطح خواندن-

در کـه توسـط عزیزیان و عابـدی  استبرای تشخیص اختالل خواندن 
 آمـوزی شـهر اصفهان هنجاریابی شددانـش   در جامعـه 1۳۸۲سال 

آزمون سطح و هشت خرده . آزمون اخـتالل خوانـدن دارای چهار(۲۳)
شناختی را خـوانی، درک مطلب و آگاهی واجاسـت کـه درسـت

ایـن آزمـون  در این پژوهش از نمرٔه کل آزمون استفاده شد. سـنجد.می
ضریب همبستگی     وسـیلهشود. روایی آزمـون بـهصورت فردی اجرا میبه

مبستگی کل ضریب ه وسـیلٔهو بـه ۰٫۶۹ تحصیلی کل آزمون با معـدل
روش ضریب پایـایی آزمـون بـه .دست آمـدبه ۰٫۶۳آزمون با هوشبهر 

 (. ۲۳)بـود  ۰٫۹۳بـازآزمـایی 
و نامٔهپرسش- مشکالت  نامٔهپرسش : ۲مشکالت یادگیری کلوراد
شد و  هیته ۲۰11در سال و همکاران  لکاتیکلورادو توسط و یریادگی

(. در این پژوهش از ۲۴سنجد )در پنج بُعد میرا  یریادگیمشکالت 
منظور تشخیص کودکان دارای اختالل یادگیری نامه بهنمرٔه کل پرسش

شده  لیتشک تمیآ بیستاز  یریادگیمشکالت  نامٔه. پرسشاستفاده شد
شود. پاسخ به هر عبارت یم لیآموزان تکمدانش نیتوسط والد که است
. اعتبار است( ۵) شهی( تا هم1از اصالً ) یادرجهپنج یکرتیل اسیدر مق
نامه با آن، توسط سازندگان پرسش یهالفهؤنامه و مپرسشاین 
 پذیرفتنی ریشد و مقاد یبررس ییو بازآزما یدرون یهمسان یهاروش

مذکور در حد  نامٔهپرسش سازٔه ییو روا یکیتفک یی. رواآمددست هب
 نامٔهپرسش یهالفهؤم یهمگرا ییارو نیمطلوب گزارش شد. همچن

استاندارد  یلیتحص شرفتیپ یهانامهبا پرسش یریادگیمشکالت 
 ،۰٫۶۴ یشناخت اجتماع ،۰٫۴۴ یاضیر ،۰٫۶۴خواندن  بیترتبه

در نسخٔه ایرانی (. ۲۴) بود ۰٫۳۰ ییو فضا ۰٫۴۶ یاضطراب اجتماع
مشکالت  نامٔهاعتبار پرسش یمنظور وارسبه نیز ییالق و همکاران

کردند و مقدار آن استفاده  یدرون یکلورادو از روش همسان یریادگی
همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی  دست آمد.به ۰٫۷

 (.۲۵حکایت از روایی سازٔه مطلوب این ابزار داشت )
کردن محتوای بعد از مشخص برنامٔه آموزش چندحسی فرنالد:-

پرورش سمنان و ورود وشده که پس از هماهنگی با آموزشدادهآموزش
گیری و هماهنگی با معلمان و مشاوران مدرسه به مدرسه و نمونه
بندی این محتوا براساس رویکرد چندحسی فرنالد مشخص شد، بودجه

                                                      
1. Reading Level Diagnostic Test  

صورت گرفت. در ادامه، این برنامه در ده جلسه توسط نویسندٔه اول 
پژوهش حاضر و با همکاری معلم کالس به گروه آزمایش ارائه شد. 

ویکرد فرنالد چهار مرحله دارد که در مثالی کاربردی برای یادگیری ر
 صورت زیر است.کلمات جدید امالیی به

ها های خاصی که ویژٔه هر کدام از آندر این روش به کودکان داستان
شود که آن را خوب یاد بگیرند؛ بنابراین است گفته و آن قدر تکرار می

تخابی خواهد بود. در این روش کودکان آموز دارای خزانٔه لغاتی اندانش
بینند. روی آن با انگشت دست شده را میگویند. لغت نوشتهلغت را می

کنند. لغت را با استفاده از حافظٔه خود کشند و آن را ردیابی میمی
بینند و آن را با صدای بلند برای معلم خود نویسند. دوباره لغت را میمی
 کند.مرحله را در یادگیری ایجاد میخوانند. این روش چهار می
نویسد. کودک با چشم مرحلٔه اول: معلم لغت را روی تابلو یا کاغذ می-

کند کند. بعد آن را با تماس نوک انگشتانش ردیابی میلغت را ردیابی می
قدر تکرار گوید. این کار آنو هر قسمت از آن را که ردیابی کرد، می

کردن به اصل آن بنویسد. به را بدون نگاهشود تا کودک بتواند لغت می
کند. نام آن طور کامل و یکپارچه به لغت نگاه میعبارت دیگر، کودک به

گذارد. سپس کودک کند یا به کناری میگوید و بعد آن را پاک میرا می
نویسد. در فرایند خواندن کلمات و اش میآن را با استفاده از حافظه

گاه کودک لغت را در متن بیند. آنآموزش می ها حافظٔه بیناییعبارت
نویسد. سرانجام داستان تایپ داستانی که از تجربیاتش گرفته شده، می

 خواند؛شده را میشود و کودک داستان تایپمی

رسد که دیگر نیازی به مرحلٔه دوم: هنگامی کودک به این مرحله می-
زان قادر هستند لغات آموردیابی لغات جدید ندارد. در این مرحله دانش

نویسد، یاد بگیرند. ها را می خود لغات، زمانی که معلم آن  وسیلهرا به
شدٔه آنچه ها به نوشتن لغات با استفاده از حافظه و خواندن متن تایپآن

 دهند؛اند، ادامه مینوشته

آموز لغات چاپی را اول برای خود در این مرحله دانش مرحلٔه سوم:-
گیرد. ها را یاد میترتیب آننویسد و بدینها را میند. سپس آنکتکرار می

شده طورمستقیم ازطریق لغات چاپحاال کودک فرا گرفته است که به
ها را یاد بگیرد. بسیاری از کودکان سرانجام توانایی عطف توجه آن

اجمالی به یک لغت، تکرار آن یک یا دو بار برای خودشان و سپس 
ها کنند. به عبارت دیگر آنگاه به مدل اصلی را پیدا مینوشتن آن بدون ن

اند. در این مرحله حافظٔه بینایی برای لغات را بهبود و تکامل بخشیده
 شود؛ها معرفی میهایی به آنکتاب

در این مرحله کودک قادر خواهد بود لغات جدید را  مرحلٔه چهارم:-
رفته است، شناسایی کند. ها به لغاتی که قباًل یاد گدلیل شباهت آنبه

شده به لغات جدید رسیده  تعمیم لغات شناخته   حاال کودک به مرحله
آورد تا او بتواند است. معلم مواد خواندنی کافی برای کودک فراهم می

مفاهیم الزم برای بازشناسی لغات جدید را ایجاد کند. ایجاد و تکمیل 
های لغات هنگام خواندن  لغتی خواندن و درک و فهم معنای گروه   خزانه

 .های این مرحله استهر متن جدید از ویژگی
شده در دو سطح آمار توصیفی های گردآوریتحلیل دادهوتجزیه

تحلیل  آزمون)میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی با استفاده از 
در  ۲۵نسخٔه  SPSSافزار کوواریانس چندمتغیری )مانکووا( در نرم

2. Colorado Learning Difficulties Questionnaire 
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 صورت گرفت.  ۰٫۰۵اری سطح معناد

 هایافته 3
ها برابر با هفت نفر بود. حجم نمونٔه پژوهش حاضر در هریک از گروه

سال  1۲٫۳۵±1٫۰1میانگین و انحراف استاندارد سنی در گروه آزمایش 
دست آمد. همچنین میانگین نمرٔه سال به 1۲٫۴۷±۰٫۹۶و در گروه گواه 

( بود. در ۹)نقطٔه برش  ۶۰مشکالت یادگیری در هر دو گروه بیشتر از 
تفکیک های توصیفی متغیرهای وابستٔه پژوهش بهشاخص 1جدول 

 گروه و مرحلٔه سنجش ارائه شده است.
در حد چند  ییهاتفاوت ،1جدول  های توصیفیشاخص براساس

 منظوربهشود. می دهیو گواه د شیآزما هاینمرات گروه نیواحد در ب
چندمتغیری  انسیکووار لیآزمون تحل ها،بررسی معناداری این تفاوت

های این آزمون بررسی در این راستا ابتدا مفروضه .کار رفتبه )مانکووا(
شده برای متغیرهای شد. باتوجه به مقادیر کجی و کشیدگی محاسبه

اختالل دیکته و مشکالت خواندن توزیع این دو متغیر از توزیع نرمال 
دست آمد و معنادار به ۲٫1۳باکس  مقدار آمارٔه(. p>۰٫۰۵تبعیت کرد )

 کوواریانس نیزهای واریانس همگنی ماتریسمفروضٔه نیبنابرا ؛نبود
همچنین باتوجه به معنادارنبودن  (.<۰٫۵۸۳F= ،۰٫۰۵p) بودبرقرار 

ها همگن بود آزمون لون نتیجه گرفته شد که واریانس خطا بین گروه
(۰٫۰۵<p .) 

 همراه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیریبه سنجش تفکیک گروه و مرحلٔهپژوهش به های توصیفی متغیرهای وابستٔه. داده1جدول 

 گروه متغیر
 مقایسه آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اتا pمقدار  fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اختالل دیکته
 1٫۳۵ 1۲٫۸۵ 1٫۷۹ ۹٫۲۸ آزمایش

۳۸٫۶۳ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۹۴ 
 1٫۷۹ ۹٫۵۰ ۲٫1۶ 1۰٫۲ گواه

مشکالت 
 خواندن

 ۵٫۳۷ ۵۵٫۲۷ ۴٫۷۷ ۵1٫۸۵ آزمایش
۹٫۲۳ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۸۰ 

 ۴٫۵۷ ۴۵٫۴۲ ۲٫۸۶ ۴۸٫۸۳ گواه

ی )مانکووا( ریچندمتغ انسیکووار لیحاصل از تحل هایدر ادامه یافته
 از ۰٫۰۵در سطح  ی )اثر پیالیی(ریچندمتغ Fکه مقدار  بود نآاز یحاک

(؛ F ،۹=df2 ،۲=df1 ،۰٫۰۵>p=۲۷٫۲1بود )معنادار  یلحاظ آمار
و گروه گواه در  شینمرات گروه آزما نیانگیم نیب ،توان گفتمی بنابراین

 دو متغیر مدنظراز  یکیآزمون حداقل در شیاثر پ لیآزمون با تعدپس
 از ها،هیفرض ترقیدق یمنظور بررس. بهشتد داتفاوت معنادار وجو

راهه در دل مانکووا استفاده شد. کی انسیکووار لیآزمون تحل جینتا
آزمون، جلسات ، پس از حذف اثر نمرات پیش1باتوجه به جدول 

آموزش براساس رویکرد چندحسی فرنالد توانست در متغیرهای دیکته 
(۰٫۰۰1>p( و مشکالت خواندن )۰٫۰۰1>p ) گروه آزمایش افزایش

درصد از ۷۹٫۴معنادار ایجاد کند. همچنین میزان اندازٔه اثر نشان داد، 
درصد از تغییر نمرات ۴۸تغییر ایجادشده در نمرات اختالل دیکته و 

 مشکالت خواندن، حاصل مداخله با رویکرد چندحسی فرنالد بود.
های دهاین پژوهش شامل دو فرضیه بود. در انتها و پس از تحلیل دا

شده با استفاده از آزمون آماری مانکووا، دربارٔه هر دو فرضیه، گردآوری
فرض خالف که به معنادارنبودن مداخلٔه حاضر بر بهبود اختالل دیکته 
و مشکالت خواندن کودکان دارای اختالل یادگیری اشاره داشت، رد 

 شد و فرض پژوهشگر به تأیید رسید. 

 بحث ۴
فرنالد بر  یچندحس کردیرو یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

اختالل  یآموزان داراو مشکالت خواندن دانش کتهیبهبود اختالل د
ها نشان داد، استفاده از رویکرد چندحسی یافته .شد ی انجامریادگی

کاررفته در پژوهش حاضر باعث ایجاد عنوان مداخلٔه بهفرنالد به
آزمون گروه آزمایش، پستغییرات مثبت و معنادار )بهبود( در نمرات 

های پژوهش با نتایج تعدادی از آزمون شد. یافتهبعد از تعدیل اثر پیش
های داخلی و خارجی پیشین همسوست؛ برای مثال همسو با پژوهش

آموزش روش  یاثربخش پاکوفته و همکاران به بررسی این نتایج
 آموزان دورٔهدانش ینامال در ب یادگیری یچندحسی فرنالد بر بهبود ناتوان

پسر  دو جامعٔه آماری این پژوهش را. پرداختندشهر کرمانشاه  ییابتدا
 مشخص کرد، یجنتابررسی . تشکیل دادند یسدختر نارسانو دوو 

اختالل امال  اهشباعث ک یداراصورت معنروش به یناستفاده از ا
 یامطالعه همسو با نتایج پژوهش حاضر، بهرامیان در .(1۸) دشویم

نشان  یی،دوم و سوم ابتدا هایکالس پسر چهاردهدختر و  بر شانزده
 اختالل خواندن بهبود روش چندحسی فرنالد درطبق که آموزش داد 

 .(1۹بود )و پسر( معنادار ن رجنس )دخت دو ینب مؤثر است؛ اما تفاوت
همچنین در پژوهش مشابه دیگری، گوستافسون دریافت، استفاده از 

 یجادسفال، ا یهاکمان با سنگینرنگ ی، نقاشینقاشروش چندحسی )
درصد از اختالل ۹۰تا۵۰( حدود و خواندن کلمات در شن و ماسه

 (.۲۰کنندگان را بهبود بخشیده است )یادگیری شرکت
توان گفت، استفاده از رویکرد های پژوهش حاضر میدر تبیین یافته

شناختی بیشتری  بودن آن، مسیرهایفرنالد باتوجه به ماهیت چندحسی
سازد و ردهای یادآوری ماندگارتری را را در جریان یادگیری فعال می

 گیرندٔه حواس هایهر فردی از میان کانال کند. به بیان دیگرثبت می
 .کندرا مؤثرتر دریافت می دادهادرونمختلف خود، از کانالی خاص 

شتری را دادی که مسیرهای بیهر درون ،هاپردازش داده براساس مدل
بر این اساس  .شودطور مؤثرتری پردازش میدر مغز درگیر کند، به

اگر نحوی تدارک دیده شده است که آموزشی فرنالد به رویکرد
کند، موجب بهبود های یادگیری بیش از یک حس کودک را درگیر تجربه

علت شود. در بسیاری از این کودکان دشواری یادگیری یا بهیادگیری می
یا  استها از یک مسیر به مسیر ادراکی دیگر در تحویل داده دشواری

مسیر ادراکی است. در روش  یا چند دو سازییکپارچهناتوانی در 
 کندایجاد میآموزشی، تحریک بینایی مؤثر را  یکارت   معلم با ارائه ،فرنالد
و ردگیری آن بر کارت یا در فضا توسط کودک  آواییزمان با بیان و هم
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۶ 

 امر این ؛دآورفراهم می نیزعضالنی را های شنوایی و لمسیتحریک
 شود؛ای چند حس درگیر فعالیت یادگیری طور یکپارچههشود بسبب می

طورکه در مقدمه ؛ همانشوددرنتیجه باعث ثبت مؤثر در حافظه می
 مؤلفٔهاشاره شد، از انواع بسیار مهم مشکالت بیان نوشتاری و درواقع 

 کودک .است کردنبیان نوشتارى، نارسایى در هجىتر اختالل شایع
دقت زیاد نخواهد توانست حروف را به احتمالبهدارای این مشکل 

. با کاربست رویکرد چندحسی فرنالد کودک ترکیب کند و کلمه بسازد
کند صورت کامالً عینی توانایی شناختن حروف را کسب میدر ابتدا به

شدن نار هم قرارگرفتن حروف و ساختهو در ادامه عمیقًا فرایند در ک
آموزد. تأکید بر یادگیری عینی و عملی در این رویکرد کلمات را می

آزمون بوده است؛ برای مثال احتمااًل از دالیل اصلی بهبود نمرات پس
کنندگان پس از لمس و هجی ماکت در پژوهش حاضر پنج نفر از شرکت

درصد موارد ۴۰تند، در آزمون غلط نوشکلماتی که در مرحلٔه پیش
 دهد،میها نشان پژوهشتوانستند امالی درست کلمه را بنویسند. 

 همراه است یچندحس یدر رمزگردان یصیمشکالت خواندن، با نقا
 یحس یهاجنبه شد،تصور  ترشیاست که پ یحال در نیا (؛1۹-۲1)

باشد. مشخص شده است که کودکان با  لیمسئله دخ نیمجزا در ا
 یشتریبه زمان ب ،یعیکودکان با تحول طب درمقایسه بااندن مشکالت خو

آن  یمعنابهمطلب  نیدارند. ا ازیاطالعات ن یحس یسازکپارچهی یبرا
 نیا یبرا یداریو شن یداریاطالعات د انیبرقرارکردن م وندیکه پ است

های نکته اینکه برقراری این پیوند در محیط کالسافراد دشوارتر است. 
گیرد؛ بنابراین کاربست رویکرد چندحسی سختی صورت میبهمعمول 

 توانسته است به بهبود منجر شود.
هایی پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت

بودن حجم نمونه و مشکالت هماهنگی و اجرایی شدید بود؛ از کم
تر پژوهش حاضر نام برد. های مهمعنوان محدودیتتوان بهمی

های توانند از یافتهگیرندگان نهادهای آموزشی و تربیتی کشور میتصمیم
های جدیدتر پژوهش حاضر برای تأکید بیشتر بر استفاده از روش

ای بر رویکردهای چندحسی مانند آموزش چندرسانهآموزش مبتنی
شود، اثربخشی رویکرد استفاده کنند. به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد می

 ای بسنجند.لب آموزش ویدئویی و چندرسانهچندحسی را در قا

 گیرینتیجه 5
شود که رویکرد های این پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته

و مشکالت خواندن  کتهیاختالل د بهبود برچندحسی فرنالد 
ی اثربخشی دارد. مشکالت خواندن ریادگیاختالل  یآموزان دارادانش

ندرت ر در یادگیری است که بهتو اختالل دیکته ازجمله اختالالت اصلی
آموز تشخیص داده های میانی یا پایانی تحصیالت دانشقبل از سال

آموزان دارای این دسته از مشکالت معموالً شود. دانشمی
کنند و این استعداد دریافت میهایی چون تنبل، ک ندذهن یا بیبرچسب

که درصورتیها دارد؛ موضوع اثر عمیقی بر نگرش و رفتار تحصیلی آن
توان شده میسازیموقع و استفاده از رویکردهای متناسببا تشخیص به

های پژوهش حاضر دست آورد. باتوجه به یافتهای بهنتایج امیدوارکننده
شود رویکرد چندحسی فرنالد ازجمله رویکردهایی است که پیشنهاد می

 کار رود.آموزان بهبرای این دسته از دانش

 قدردانی و تشکر 6
کنندگان در دانند از تمامی شرکتنویسندگان مقاله وظیفٔه خود می

 پژوهش کمال سپاسگزاری را داشته باشند.

 ها بیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

آموز، مندی والدین و دانشاصول اخالقی پژوهش حاضر شامل رضایت
 بود. ای و حق آگاهی از نتایجرعایت اصل رازداری حرفه

 رضایت برای انتشار 
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 تضاد منافع
شناسی تربیتی نویسندٔه اول از روان یدکتر مقاله برگرفته از رسالٔه نیا

 1۰1۲۰۷۰۶۵۲۳۲۰1۳ ثبت با کد آزاد اسالمی واحد گرمساردانشگاه 
گونه تضاد کنند هیچمی نویسندگان اعالم است. 1۳۹۸آبان1۵در تاریخ 

منافعی ندارند.
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