
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصلنامه پیام فرهیختگان )علوم تربیتی( 
 4396بهار ، 43شماره ، سال چهارم

 

فرنالدبرعملکردخواندنیچندحسیروشآموزشیاثربخش

رازیشهرشییآموزاننارساخوانسومابتدادانش

  یرحمانفاطمه 
 

 چکیده
هدا ای  پژوه ، مقایسه میزان تأثیر روش آموزشی یند حسی فرنالد بر عملکرد  واندن 

آموزان نارسا وان پایه سوم ابتدایی منطقه سه شهر شیراز بود. روش پژوه  از نرر هدا  دان 

گروه کنترل با  آزمون پ  -آزمون  یپها، نیمه آزمایشی و از طرح کاربردی و از حیث گردآوری داده

ابتدایی در سال  سومآموزان نارسا وان د تر پایه  ی دان  ی آماری پژوه  شامل کلیه بود. جامعه

ای ی  وشهریگ نمونهداد. برای تعیی  حجم نمونه ابتدا با استفاده از روش  تشکیل می 37-36ترصیلی 

  ناحیه سه یک مدرسه ی از بی  نواحی ده گانه شهر شیراز، ناحیه سه و از بی  مدارا یندمرحله

نفر  96 مدرسه د ترانه غیرانتفاعی بوستان( انتخاب گردید، سی  از بی  دان  آموزان مدرسه منتخ  

 صورت بهو  ی در دستر  انتخابریگ نمونهآزمودنی با ناتوانی یادگیری  واندن با استفاده از روش 

 له روش یند حسی فرنالد روی تصادفی در دو گروه آزمای  و یک گروه کنترل گمارده شدند. مدا

معلم، یک لیست  صیبر تشخپژوه  عالوه   یدر ا مورداستفادهگروه آزمای  انجام گرفت. ابزارهای 

ریون و آزمون  واندن و نارسا وانی  کرمی نوری و مرادی( بود.  رونده  یپی ها  یماترنارسا وانی، 

اد در گروه ترت مدا له روش فرنالد نسبت نتایج ترلیل کوواریان  نشان داد که میانگی  نمرات افر

روش فرنالد باعث بهبود  گرید عبارت ؛ به(>661/6pی وجود دارد  دار یمعنبه گروه کنترل تفاوت 

 شده است. آزمون پ عملکرد  واندن دان  آموزان گروه آزمای  در 

 .آموز فرنالد، دان  یروش آموزش یند حس ،یعملکرد  واندن، نارسا وان: واژگان کلیدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسالم ،یو سازمان یشناسی صنعت کارشناس ارشد روان. fa.rahmani1362@yahoo.com 
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 مقدمه
ا تالل یادگیری ویژه نوعی ناتوانی ترول عصبی با منشأ زیستی است. اسا  ای  ا تالل در سطح 

هایی از قبیل  واندن نادرست و با زحمت کلمات، مشکل در درک معانی، شنا تی است و با نشانه

همراه است. مشکالت امالیی، دشواری در نوشت ، سختی در مراسبه اعداد و مشکل در درک ریاضی 

های ترصیلی و عملکرد س  تقویمی فرد قرار گرفته، باعث تدا ل در فعالیت ریتأثای  نارسایی ترت 

(. 1937شود  لدنی فرد، شجاعی و همتی علمدارلو، های روزمره زندگی فرد میشغلی و یا فعالیت

نایی  واندن و هجی که بر توا تری  ا تالل  اص برای فهم ا تالل یادگیری، نارسا وانی است رایج

 کمبود با مشکل ای  که معتقدند متخصصان اکثر. (2617 1گذارد  داا و اسنولینگ، کردن تأثیر می

 الگوی. است مرتبط رمزگشایی و کاری حافره در نقص شنا تی، واج آگاهی ویژه به زبانی های مهارت

 ،2668 2کافم  و  هانها  است نارسا وانی ویژگی یا حافره مشکالت کردن هجی ی متمایزکننده

طبق آمار جهانی، شیوع نارسا وانی بی  دان   (.1936شجاعی، و رضایی همتی، علیزاده، ی ترجمه

(. ای  میزان در جمعیت 2611، 9درصد است  کانل ، رایت، ناری  و یکالک 16تا  5آموزان 

 (.1936باشد  تبریزی،  درصد می 12 تا 1 آموزی ایران دان 

عملکرد ترصیلی است  آموزان مطرح است، وپرورش دان  مسائلی که در آموزشتری   یکی از مهم

 عملکرد  واندن است. آموزان دوره ابتدایی،  صوص در دان  و یکی از نمودهای عملکرد ترصیلی به

 آموزان دان  برای بیشتری مشکالتمعمو ً  که است مهمی بسیار های حوزه از یکی  واندن در ناتوانی

نارسا وانی در  که ییازآنجا (.1،2666فاست و نیکال  تارویان،  آورد می وجود به یرییادگ ناتوانی

همواره ای  سؤال  دهد، های یادگیری درصد با تری را به  ود ا تصاص می مقایسه با سایر ناتوانی

بهبود و کاه  میزان اشکا ت  اصالح، توان در جهت آموزش، هایی می مطرح است که با یه روش

 آموزان اقدام نمود؟ ای  قبیل دان   واندن

 روش به توان می جمله ای  از که دارد وجود نارسا وانی مورد در درمانی ی مختلفها روش

 متعددی درمانی و آموزشی های روش طورکلی، به .کرد اشاره.. و دیوی  گلینگهام، فرنالد، آموزشی

 سیاهکل سامع  بینایی ادراک های هارتم آموزش. است شده گرفته کار به  واندن عملکرد بهبود برای
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- DuffC., & Snowling 

2- Hallahan & Kafmann 
3- Conlon, Wright, Norris, Chekaluk 

4- Taroyan, Nicolson & Fiwcett 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ... آموزان فرنالد بر عملکرد خواندن دانش یچند حس یروش آموزش یاثربخش

 و بیاضی فارابی،  شنا تی واج آگاهی های مهارت آموزش ،(1988کوش ،  و علیزاده رودی،

 معرمی  یا انهیرا تمری  آموزش( 1931دائمی،  فراشنا تی راهبردهای آموزش ،(1983تیموری،

 و کریمی  فعال حافره راهبردهای آموزش ،(1935نرری، و گودرزی فر ی گودرزی،

 ی برنامه اسا  بر توجه آموزش ،(1939و همکاران، نرری  نوروفیدبک آموزش ،(1932عسکری،

 مرمدیان، یار  شنا تی راهبردهای آموزش ،(1931زیجردی، پیروز و عابدی زیده، یوپان  فلچر

 مرمدی فر، مهدی نژاد،   یداوی ترمیمی مبتنی بر روش  مدا له، (1931وارفع،  سیفی قمرانی،

 .هاست روش ای  ی ازجمله (1931جناابادی، زارعی، 

 به توجه با قرارگرفته است. دییتأتأثیر روش یند حسی مورد  شده، از میان رویکردهای شنا ته

 حسی یند روش آموزش ترمیمی، های روش میان در که است روش   وبی به بسیاری ترقیقات

 و تراست. معلمان مشخص آن های عمل وردست و تر کامل حسی، یند های روش سایر از ،1فرنالد

 و ترریک به رو، ازای  استفاده با نارسا وان کودکان در یادگیری تقویت و ترمیم برای متخصصان،

 1319 سال در فرنالد (.1983نادری،  و نراقی سیف  پردازند می کودکان ای  مختلف حوا  تقویت

ی بینایی، شنیداری، جنبشی و  مسه ها ح  در روش فرنالد. کرد مطرح را حسی یند های روش نرریه

 دار مشکل فرآیندی های حیطه تقویت (.1983 کاکاوند،  شود یم وانده  ا تصار بهکه  شوند یمدرگیر 

 .است فرنالد ی برنامه از جزئی ادراک و حافره دقت، ازجمله

 کارگیری به آمو ت  با کودک که است ای  فرنالد های کلمه یادگیری روش منطق ای ، بر عالوه

 داشت؛  واهد ا تیار در بیشتری های سرن  یا ها تجربه  واندن، یادگیری در حوا ، بیشتر هریه

  واهد کمک ها داده انتقال به دیگر های ح  باشد، ضعیف حوا  از هریک در کودک اگر بنابرای ،

 ی ترجمه کافم ، و ها هان  است واژه کل و زبانی ی تجربه روش یک اصل در روش ای . کرد

 (.1981جوادیان،

 اجزای صورت به را کلمات اول، وهله در آموز دان  که است آن  واندن، رشد بهنجار الگوی

 مک و داکول  شود می رعایت  وبی به نکته ای  فرنالد حسی یند درروش که بیاموزد آن دهنده تشکیل

 تا آورد می فراهم را صتیفر فرنالد، حسی یند روش ینی  هم(. 1983اسدی، و احمدی تا، بی شی ،

 یابد بهبود حدودی تا است نارسا وانی علت تری  مهم بسیاری، عقیده به که آوایی و واجی نرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Fernald Multi-Sensory Teaching Method 
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  ود برای فرصتی فرنالد، حسی یند روش متخصصان از بسیاری ی عقیده به(. 1،2667آیسر و شوم  

 کند می ایفا نارسا وانی ترسیم در مهمی نق  امر همی  که دهد می نارسا وان آموز دان  به نرارتی

 لراظ به ی،ا مدا له و آموزشی های روش کنار در روش ای  ینی  هم(. 1983کرمی،  و مرمدی 

 .است کارآمد بسیار کارایی، و اثربخشی ازلراظ و صرفه به مقرون اقتصادی

 ردعملک به فرنالد روش که است شده مشخص شده، انجام های پژوه  و فوق مطال  به توجه با

 صورت به ها برنامه ای  او ً آیا که است مطرح سؤال ای  حال. هستند مؤثر نارسا وان آموزان دان 

 در ها برنامه ای  زیرا هستند، مؤثر زبان فارسی  وان نارسا آموزان دان   واندن عملکرد روی مستقل

 تأثیر باهم مقایسه در اآی اًی. ثاناند شده طراحی زبان غیرفارسی آموزان دان  برای و دیگر کشورهای

 دارند؟ نارسا وان آموزان دان   واندن عملکرد بر متفاوتی

 عملکرد بر فرنالد حسی یند آموزشی روش ی برنامه تأثیر میزان مقایسه دنبال به پژوه  ای  لذا

 .باشد می ناحیه سه شهر شیراز سوم ابتدایی پایه نارسا وان آموزان دان   واندن

 روش پژوهش
و  آزمون  یپی با شیشبه آزمااز طرح  در آنهای کاربردی است که ضر از جمله پژوه پژوه  حا

آموزان  ی دان  ی آماری پژوه  شامل کلیه با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آزمون پ 

گانه شیراز داد که در مناطق ده تشکیل می 37-36ابتدایی در سال ترصیلی  سومنارسا وان د تر پایه 

 نفر 15آزمای /  نفرگروه 15نفر د تر   96به ترصیل بودند. نمونه موردنرر در ای  پژوه   مشغول

از  ابتداگیری در دستر  انتخاب شدند. برای تعیی  حجم نمونه  گروه کنترل( بود که به روش نمونه

د ترانه  های ای  ناحیه یک مدرسه  مدرسه شهر شیراز، ناحیه سه و سی  از میان دبستان گانه دهنواحی 

تصادا انتخاب و آزمون نارسا وانی و آزمون ریون، از کلیه  صورت بهغیرانتفاعی بوستان( 

نفر که در ای  آزمون نمره کمتری دریافت نمودند،  96ها گرفته شد، سی   آموزان ای  کال  دان 

ی  شدند. در گروه کنترل جایگز نفر 15در گروه آزمای  و  نفر 15صورت تصادفی  انتخاب شدند و به

  واندن ترصیلی عملکرد آزمون( 1اند از:  آموزان نارسا وان به ای  پژوه  عبارت مالک ورود دان 

 با تر و متوسط هوش از بر ورداری( 2 .دبستان دوم و اول کال  در آموز دان  ترصیلی ی کارنامه و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shovman & Ahissar 
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 تأیید به شنا تی روان و  جسمی سالمت از بر ورداری( 9 ریون رونده  یپی ها  یماتر از استفاده با

 .مناس  فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، پایگاه از بر ورداری( 1 .معلم و مشاور پزشک،

 ی کلیه از را ها آن کس  مدا له برنامه در فرزندشان شرکت را برای اولیا پژوهشگر رضایت ضمناً

 شد رنالد انجامروش یند حسی ف آزمای  های گروه روی بر درنهایت. سا ت  آگاه مدا له مراحل

از پژوه :   روج های مالک .دید می آموزش معمول و جاری روش همان به کنترل گروه که درحالی

( 9شنا تی،  روان و جسمی سالمت از مندی بهره عدم( 2متوسط و با تر،  هوش از مندی بهره عدم( 1

 غیبت. ابزارهای پژوه  شامل: ازدوجلسه بی 

 آموزان دان  شناسایی  صوص در که است ابزاری یادشده ارابزنارساخوانی:  ستیل چکالف( 

 فرم. است غربالگری ابزار یک لیست یک ای . است قرارگرفته مورداستفاده نارسا وانی به مشکوک

 مشکالت انواع با ارتباط در هایی پرس  شامل و شود می تکمیل مربوطه کال  معلم وسیله به مذکور

 در مکرر ی گونه به که بزند عالمت لیست یک در را مشکالتی باید معلم. باشد می  واندن رایج

 در هرگاه که شود می مورد یهارده شامل  واندن لیست یک. باشد کرده مشاهده آموز دان  عملکرد

 بود  واهد نارسا وانی به مشکوک آموز دان  باشد،  ورده عالمت مورد پنج از بی  ها آن از هرکدام

 شود. می داده ارجاع بعدی مراحل به تر دقیق ارزیابی برای و

 بر و سا ته (1981 مرادی  و نوری کرمی توسط آزمون ای  نارساخوانی: و خواندن ب( آزمون

 و سنندج تهران، شهر ترصیلی ی پایه در پنج( د تر آموز دان  811 و پسر آموز دان  666  1711 روی

 در هر پایه برای آماری عملیات و انجام ها داده گردآوری از پ . است شده هنجاریابی و انجام تبریز

 آموزان دان  شناسایی برای آزمون ای . است گردیده هنجار مراسبه نمرات و  ام شهر نمرات هر

 از بر ی در زمان اینکه دلیل به. رود می کار به آموزان دان   واندن عملکرد سطح تعیی  و نارسا وان

 آموزان دان   واندن سرعت سنج  برای آن از توان می است، تأثیرگذار ابزار ای  های آزمون  رده

 و نوری کرمیاست   آمده دست به 81/6 وانی  نارسا و  واندن آزمون آلفای ضری . نمود استفاده

 .(1981مرادی،
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 ی انجام پژوهش شیوه
تصادفی در گروه کنترل و  صورت بهی ورود به پژوه  ها مالکپ  از انتخاب نمونه آماری براسا  

روش  ریتأثنفر گروه کنترل(. گروه آزمای  ترت  15نفر گروه آزمای  و  15ای  تقسیم شدند  آزم

گروه کنترل هیچ آموزشی ندیدند. مراحل اجرای  که یدرحالآموزشی یند حسی فرنالد قرار گرفت. 

 ( به شرح زیر بود:1319روش یندحسی فرنالد  

 (1143. جلسات روش آموزشی چند حسی فرنالد )1جدول 

تعداد 

 جلسات
 محتوای جلسات

 جلسه اول

بیرادر  تعداد آموز و صربت درباره مسائل روزمره ازجمله وضعیت  انوادگی، هدا ارتباط و آشنایی با دان 

آمیوز بیه ییادگیری و  و ترغی  دان  قیتشو و یگونگی آموزش، نروه ی وضعیت کالسی،یگونگ و  واهر،

 کردن با مرقق بود.آموز برای همکاری  درنهایت تقاضا از دان 

 جلسه دوم

 بیرای ایجیاد انگییزه، ابتدا صورت عملی بود. آموز با نروه آموزش به هدا مرقق در ای  جلسه آشنایی دان 

ی را ا کلمیهآمیوز گفتیه شید ییه  ای  صورت که به دان  به آموز شروع شد، از کلمات دلخواه دان  آموزش

 صورت زیر آغاز شد: به موزشآ دوست دارد یاد بگیرد و بعد از تعیی  کلمه،

شید و در ا تییار او قیرار  ماژیک نوشیته می با 25*26آموز بر روی یک ورق  ابتدا کلمه مورد دلخواه دان -

 گردید. با صدای بلند توسط مرقق تلفظ می آنگاه گرفت، می

یند بار تکرار شید و آموز  واسته شد با نگاه کردن به کلمه از روی آن بنویسد و ای  کار نیز  آنگاه از دان -

 شد. کار نیز یند بار تکرار می  یا شد بدون نگاه کردن به کلمه و از حفظ آن را بنویسد. بعد از او  واسته می

 سیاه نیز بعضی مواقع انجام شد.( تخته ،زیم  تمریناتی ازجمله نوشت  در فضا،

آمیوز  ی دان بیرا نید جملیه بگویید.شده یک ییا ی شد که با کلمه آمو ته آموز  واسته می در آ ر از دان -

 ها داستان نوشته شود. آن با توضیح داده شد که بعد از مدتی که کلمات زیاد شدند،

آموز انتخاب و از او  واسته شد که از روی میت   ی از کتاب دان متن بعدازآموزش یند کلمه به همی  منوال،

گردید و بعید  می نمود یادداشت سختی ادا می یا بهبا صدای بلند بخواند و در حی   واندن کلماتی را که غلط 

هیا در  ، آمیوزش آنکلمیه 96تیا  16از تعییی   بعد گرفت. دیگری در ا تیار او قرار می مت  از اتمام یک مت ،

 شد. جلسه بعد شروع می

 

جلسه 

 سوم

 توضیح که روشی به بودند شده مشخص قبل جلسه در که ی. کلماتبود کلمات آموزش هدا جلسات ای  در

کلمیه  15تیا  16 بیی  آمیوز دان  تیوان بیه توجه با یا قهیدق 15 جلسه یک درمعمو ً  و شد می آغاز شد داده

 و نوشیته کارت یک روی بر و مقوایی جعبه یک در شده داده آموزش کلمات که ی. درحالشد می داده آموزش
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 ییک کلمیات از هرییک با شد می استه و آموز دان  از و نوشته نیز سفید صفره یک بر روی شد می بایگانی

 .بیاورد با  ود دیگر جلسه برای و بسازد جمله

جلسه 

سوم و 

 یهارم

 توضیح که روشی به بودند شده مشخص قبل جلسه در که ی. کلماتبود کلمات آموزش هدا جلسات ای  در

کلمیه  15تیا  16 بیی  زآمیو دان  تیوان بیه توجه با یا قهیدق 15 جلسه یک درمعمو ً  و شد می آغاز شد داده

 و نوشیته کارت یک روی بر و مقوایی جعبه یک در شده داده آموزش کلمات که ی. درحالشد می داده آموزش

 ییک کلمیات از هرییک با شد می  واسته آموز دان  از و نوشته نیز سفید صفره یک بر روی شد می بایگانی

 .بیاورد با  ود دیگر جلسه برای و بسازد جمله

جلسه 

 مپنج

. بیود شیده آمو ته کلمیات بیا داستان نوشت  و سازی داستان برای آموز دان  کردن آماده هدا جلسه ای  در

گفتیه  او بیه بعید و بخواند شده داده آموزش که کلماتی تمام روی از که شد می گفته آموز دان  به همی  یبرا

 بیا  یود که کوتاهی داستان نمونه رایب سی  و بنویسیم داستان یک کلمات ای  با که  واهیم می حا  شد می

. به بسازد داستان کلمات دیگر با که کردیم می تشویق را او و  واندیم می او برای بودیم نوشته کلمات بعضی

 .کند استفاده نیز است سا ته که جمالتی از تواند می که گفتیم می او

 آشینا داسیتان نوشیت  نروه با حا  که یمگفت می او به آ ر در و بود سازی داستان تمری  هدا جلسه ای  در

 اینکیه بیه توجیه با شد می یادآوری او به ضم . در بنوی  داستان یک کلمات ای  با دیگر جلسه ی. براشدی

 .بنویسی ها آن با کوتاه داستان یند توانی می هستند زیاد کلمات

جلسه 

 ششم

 شید و پاداش داده می تشویق و گیری غلط و انده و آموز دان  شده نوشته های دبستان یا داستان جلسه ای  در

 میدار  در کردن تایپ امکان اینکه به توجه با  داستان روی از  واندن تکرار بار یند و گیری غلط از پ  و

. البتیه بییاورد بیا  یود و کیرده پیاکنوی  را داسیتان آینیده جلسیه برای شد  واسته می او( از نداشت وجود

 .شد می  وانده نیز بود مناس  که هایی داستان کتاب اوقات بعضی

جلسه 

 هفتم

 مشکل آموز دان  که کلمات سری یک دوباره که صورت ای  به بود ششم تا دوم جلسات تکرار جلسات ای 

 بیا ایی  کیه شید می  واسیته او از جلسه یند پایان در و شد می داده آموزش فر نالد روش به و تعیی  داشت

 .شد می گیری غلط و  وانده و آورده کال  به  ود همراه را آن و نوشته داستانی کلمات

ها در سطح توصیفی از میانگی  و انرراا استاندارد و در سیطح اسیتنباطی داده لیوترل هیتجزبرای 

میورد ترلییل قیرار  SPSS 22 افیزار نرمها با استفاده از از آزمون ترلیل کوواریان  استفاده شد. داده

 گرفتند.
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 هایافته

های  های آمار توصیفی انجام و سی  یافته های حاصل با استفاده از شا ص ای  بخ  ابتدا بررسی در
( 2شده است. جدول   های آماری جهت پاس  به سؤا ت پژوهشی ارائه حاصل از اجرای آزمون

نشان ی آزمای  و کنترل ها گروهمیانگی ، انرراا استاندارد را در مورد عملکرد  واندن و ابعاد آن در 
 دهد. می

ابعاد آن در  عملکرد خواندن و آزمون پس، آزمون شیپ. میانگین و انحراف معیار 2جدول 
 و تنترلی آزمایش ها گروه

 وهگر متغیر
 تنترل ی واجیها یباز بهبود خواندن تلی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

 عملکرد  واندن
 47/7 33/184 29/5 45/179 34/11 181 آزمون  یپ

 21/8 73/184 46/8 50/243 34/10 53/286 آزمون پ 

  واندن کلمات
 71/4 26/53 27/4 80/54 74/11 40/51 آزمون  یپ

 32/4 62/55 25/4 50/63 34/5 53/62 آزمون پ 

 زنجیره کلمات
 72/2 12 34/5 34/12 34/2 73/12 آزمون  یپ

 16/2 66/11 34/6 16/23 78/2 06/27 آزمون پ 

 ها هیقاف
 49/1 23/5 57/0 60/4 798/0 43/4 آزمون  یپ

 50/1 62/5 30/1 60/8 57/1 36/11 آزمون پ 

 تصاویر نامیدن
 66/1 26/28 28/1 46/25 845/0 30 آزمون  یپ

 80/1 86/27 845/0 53/32 20/1 20/34 آزمون پ 

 درک مت 
 67/1 33/14 33/1 33/11 66/1 63/14 آزمون  یپ

 45/1 40/12 60/1 46/13 39/1 43/18 آزمون پ 

 ها واژهدرک 
 89/1 30/12 62/1 24/12 645/0 14 آزمون  یپ

 82/2 43/12 48/1 73/18 55/1 24/21 آزمون پ 

 حذا آواها
 96/0 50/5 64/2 26/4 32/1 25/4 آزمون  یپ

 40/1 7 57/1 73/12 69/1 50/14 آزمون پ 
ی ها واژه واندن 

 یمعن یب
 57/3 60/16 43/1 36/15 50/2 66/14 آزمون  یپ

 44/3 36/16 72/1 33/20 32/3 43/23 آزمون پ 

 نشانه حروا
 62/1 20/7 38/1 43/7 42/1 43/7 آزمون  یپ

 27/1 26/8 02/2 46/13 76/1 63/13 آزمون پ 

 نشانه کلمات
 41/2 73/33 32/3 73/32 38/8 39/31 آزمون  یپ

 31/2 93/32 06/3 86/43 26/5 51 آزمون پ 
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ها با روش ترلیل کوواریان  یند متغیری، پی  از آزمون فرضیه آماری و ترلیل داده

آزمون ها از ی استفاده از ای  آزمون پارامتریک انجام شد. برای بررسی نرمال بودن دادهها فرض  یپ

از متغیر عملکرد  واندن و  کی چیهاستفاده شد. نتایج ای  آزمون برای  رنوایاسم -کولموگروا

ها فرض نرمال بودن داده جهیدرنتمعنادار نبودند؛  آزمون پ و  آزمون  یپهای آن در مراحل  مؤلفه

ها از آزمون لون استفاده شد که نتایج (. همچنی  برای بررسی برابری واریان P>65/6  برقرار است

نبود؛ بنابرای   معناداراز متغیرهای وابسته  کدام چیهداری برای و مقدار معنی Fآن به توجه به مقدار 

 (.P>65/6ها هم برقرار است  فرض برابری واریان 

آموزان نارسا وان پایه سوم  موزشی فرنالد بر عملکرد  واندن دان ی پژوهشی: روش آفرضیه

 ابتدایی مؤثر است.

. نتایج آزمون تحلیل توواریانس تأثیر روش فرنالد بر عملکرد خواندن دانش آموزان 3جدول 

 آزمون شیپبا تنترل نمرات 

نمرات  شده لیتعد، بی  میانگی  آزمون  یپدهد که با حذا تأثیر نمرات ( نشان می9نتایج جدول  

اری مشاهده عضویت گروهی  آزمای  و گواه( تفاوت معناد برحس  کنندگان شرکتعملکرد  واندن 

درصد بوده  39شود. میزان تأثیر روش فرنالد بر عملکرد  واندن شود، لذا ای  فرضیه تأیید می می

ها بسیار با   بدی  معنا است که دقت آزمون در کشف تفاوت 36/6 آمده دست بهاست. توان آماری 

 است و ای  نمره بیانگر کفایت حجم نمونه است.

 یریگ جهینتبحث و 

آموزان نارسا وان تأثیری ه  حاضر نشان داد که روش فرنالد بر عملکرد  واندن دان نتایج پژو

(، حیدری 1968وند، به نقل از زینی 1338(، فرست   2661های هوفر  مثبت دارد که با نتایج پژوه 

 .( همسو است1982(، کاکایی  1931 انجانی و همکاران  احمدی، (، 1931و همکاران  

 منابع تغییر P F MS df SS ریتأثمیزان  توان آماری

 آزمون  یپ 968/1139 1 968/1139 799/25 6661/6 186/6 66/1

 عضویت گروهی 891/92819 1 891/92819 855/661 6661/6 399/6 36/6
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ی حوا  کودک، موج  بهبود عملکرد  واندن همه یریکارگ ای  پژوه ، با به روش فرنالد در 

ی تلفیق حسی را که مبنی بر استفاده از همه حوا  جهت یادگیری است و اینکه شد؛ بنابرای  نرریه

ی فرابری کند؛ همچنی  با نرریهعملکرد مناس  مغز به یکیاریگی حوا  بستگی دارد را تأیید می

های حسی های آموزشی و ترمیمی جهت بهبود بخشیدن به نارساییدر آن استفاده از برنامهها که آگاهی

 شود همخوانی دارد.و ادراک کودک توصیه می

( معتقد است که رویکرد یند حسی بر ای  فرض استوار است که اگر اطالعات 1339  1لرنر

 .شودآموزان تسهیل میدان یک ح  از طریق یند ح  دریافت شوند، یادگیری برای ای   یجا به

توانند با جذب اطالعاتی که از طریق ها می برای مثال اگر یک ضعف شنوایی وجود داشته باشد، آن

تری یاد طور جامع مطال  را به جهیگردد، ضعف  ود را جبران کنند. درنتبینایی یا سایر حوا  ارائه می

های دیگر که فقط از یک ح  مقایسه با روشگیرند و میزان به یادسیاری و یادآوری آنان در می

. در ای  روش با توجه به تکرار و (1935 نصری، کریمی لیچاهی،  یابدکنند افزای  میاستفاده می

نت اکرک و یالف شود.کمتر فراموش می جهیآموز تقویت و درنتی دان تمری  زیاد یک کلمه، حافره

گویند در مشکالت رمزگردانی  واندن، می میدرترم ( با اشاره به نق  مهم رویکرد یندحسی1388 

ای  رویکرد، فرض اساسی ای  است که کودک به مجموعه مسیرهای حسی  ود در  الل فرایند 

 جناآبادی،  یابدها یادگیری تقویت شده و افزای  می ی آنیادگیری نیاز دارد و از طریق همکاری همه

 .(1986حسی ، 

گیرد و کند که رشد غیرکالمی قبل از رشد کالمی صورت مییگرایان مطرح منرریه شنا ت

های غیرکالمی برای انجام تکالیف  ود بهره بگیرند. در کنند از تواناییکودکان نارسا وان سعی می

شود و طبق نتایج های دیگر کودک نیز به کار گرفته میروش یندحسی فرنالد، در کنار کالم، مهارت

تفاده از ای  روش در بهبود مهارت  واندن گروه آزمایشی فرنالد نسبت به حاصله از ای  پژوه ، اس

  انجانی  اند، از اثربخشی مطلوبی بر وردار بوده استگروه کنترل که از روش معمولی استفاده کرده

 .(1931و همکاران، 

اطالعات  اند که نارسا وانی با نواقصی در رمزگردانی گیجگاهیهرحال ترقیقات ا یر نشان داده به

بیشتر ترقیقات قبلی بر پردازش اطالعات در یک بعد حسی مجزا  که یحسی در ارتباط است. درحال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در نارسا وانی سیستم حسی یندگانه را پوش   شده دهیاند، روش  است که نواقص دتمرکز کرده

امرتبط با ( در پژوهشی تأثیرات اطالعات شنیداری و دیداری ن2661  1دهد. هاریستون و همکاران می

قراردادند. عملکرد  یتکلیف را بر عملکرد در تکلیف قضاوت مرتبط با نرم زمانی موردبررس

های گروه کنترل متفاوت بود، مخصوصاً های نارسا وان به شکل معناداری با عملکرد آزمودنی آزمودنی

یکیاریه کردند.  تریها اطالعات شنیداری و دیداری را در فواصل زمانی طو نی از ای  لراظ که آن

های شنیداری و دیداری در افراد طوری که نتایج یک دریچه زمانی طویل را برای پیوند دادن نشانه

 دهد.نارسا وان پیشنهاد می

را فراهم  2دادهاها و درون( یادگیری زمانی بهتر ایجاد  واهد شد که گزینه1337به نرر جنس   

تواند شود و میها  کیفیات( بیشتر موج  رشد مغز میکند، پ  شاید رویکرد یند حسی با گزینه

(. تاریخچه ترقیقات مرتبط 1357، 9؛ گیلینگهام و استیلم 1388، 1319منجر به یادگیری شود  فرنالد، 

طی یند سال در ( 2616، 5؛ بلومرت و فروی 2668و همکاران،  1 آهی ساربا یادگیری یند حسی 

 حال افزای  بوده است.

آموزان در معرض  طر مثبت بوده است یعنی ای  آمده به شکل  اصی برای دان  تدس نتایج به

( ای  روش را 1388، 1319( و فرنالد  1367، 6 کرامر 7مرققان همانند مرققان تاریخی مثل مونتسوری

 (.2666اند  به نقل از استاکدال، آمیز دیدهآموزان موفقیتدر ارتقاء یادگیری دان 

ای، فقدان ی مدرسههای درمانی در موضوعات پایه( در کتاب  ودش، تکنیک1388، 1319فرنالد  

رشد طبیعی کارکردهای مغزی  اص، شکست یا ناتوانی در غلبه طرفی، فقدان هماهنگی یشم و 

آموزان دارای های کافی برای شکست در  واندن در دان عنوان تبیی  دست و دست برتری را به

توسط  ادیز احتمال وض او احسا  کرد که ناتوانی در  واندن بههوش کافی مجزا کرد. در ع

های حاصل از شود. او ای  موضوع را با دادهی مغزی ایجاد میهای فردی در کارکرد یکیاریه تفاوت

دست و  آموزان در مدرسه راستداد اکثریت دان های مراکز بالینی نشان داد که نشان میگزارش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سال فعالیت با ینی   96هنوز قادر به  واندن نبودند. بعد از تقریباً  هک یراست یشم بودند درحال

مواردی، او نتیجه گرفت که کارکرد مغزی طبیعی ترت تأثیر آن قرار گرفته و نارسایی در یادگیری 

های مشخص، مردود و یکسان آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. شود که روشزمانی بیشتر دیده می

( غلبه طرفی و تأثیر آن را بر یادگیری 1373  1ان، مثل باناتای  و ویچیراجوتاگریه سایر مرقق

؛ 1336، 1338، 2؛ جنس 1331اند، ترقیقات بعدی در مورد مغز  کائ  و کائ ، قرار داده یموردبررس

اند که کل مغز فعالیت دارد و ای  ( اثبات کرده2666به نقل از استاکدال،  2661، 1؛ سوسا2669، 9لیونز

 .(1931  انجانی و همکاران،  دهدتصور فرنالد را از تفاوت کارکرد مغزی یکیاریه نشان می

سال( انجام  8ی ای  پژوه  ای  بود که در یک گروه سنی از دان  آموزان  ها تیمردوداز جمله 

های سنی دیگر جوان  احتیاط را رعایت کرد. با توجه به شد و در تعمیم دهی نتایج آن در گروه

که از برنامه یند حسی فرنالد در درمان ا تال ت یادگیری  شود یمی ای  پژوه  پیشنهاد ها فتهای

 دان  آموزان در مرکز مشاوره مدار  دوره ابتدایی و مراکز ا تالل یادگیری استفاده شود.
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1-Bannatyne & Wichiarajote 

2-Jensen 

3-Lyons 
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تی بر حافره، اثربخشی آموزش راهبردهای شنا (. 1931یارمرمدیان، ا؛ قمرانی، ا؛ سیفی، ز؛ ارفع، م.  
ی یادگیری، ها یناتوان عملکرد  واندن و سرعت پردازش اطالعات دان  آموزان نارسا  وان.

1 1 :)116-161. 
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