
 

 

مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر 

ی آموزان دارامشکالت دیکته نویسی دانشیادیارها در بهبود 

 اختالل دیکته

 3رضایی محمدعلی، 2محمود نجفی، 1علی حسن نیاه

 فناوری آموزش و یادگیری

 129تا  139ص ، 59پاییز ، 8شماره ، دومسال 

 35/31/59تاریخ دریافت: 

 31/38/58تاریخ پذیرش: 
 چکیده

حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مقایسه اثربخشی روش آموزش چند پژوهش حاضر  هدف

پژوهش شبه آزمایشی از  روش .بود دارای اختالل دیکته آموزان پایه سوم ابتداییدیکته نویسی دانش مشکالت

آموزان مبتال به اختالل دیکته ی آماری شامل دانشجامعه بود.آزمون با گروه کنترل آزمون و پسنوع پیش

بود که به شیوه  1050حیدریه در آذرماه ی یادگیری صدرای شهرستان تربتهایناتوانکننده به مرکز مراجعه

تصادفی در دو گروه آزمایش  صورتبهو  عنوان نمونه نهایی گزینشنفر به 01گیری در دسترس انتخاب و نمونه

آموز روش تدابیر یادیارها دانش 12، روش چند حسی فرنالد آموزدانش 12)جایگزین شدند ل و یک گروه کنتر

ی هوشی وکسلر برای شده تودیدنظرشامل: مقیاس  استفاده شده ابزارهای .آموز گروه کنترل(دانش 12و 

 ،وابسته t با استفاده از هاداده( بود. 1085باعزت ) اختالل بیان نوشتاری )مؤلفه دیکته( تشخیصیآزمون  کودکان و

وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مورد توزیه LSD آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون پیگیری

بعد از ارائه روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویسی  که

اما تفاوت معناداری بین روش ؛ با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ی در مقایسهی آزمایشهاگروه

مشاهده نشد. لذا روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد  هاکاربرد تدابیر یادیار وآموزش چند حسی فرنالد 

 .ودشیممناسب و طبق اصول مدنظر موجب بهبود مشکالت دیکته نویسی  صورتبهتدابیر یادیارها 

 فرنالد چند حسی آموزشروش ، تدابیر یادیارها، اختالل نوشتن، یسینواختالل دیکته : ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

عنوان یک اختالل نوروبیولوژیکی در پردازش شناختی و زبانی تعریف به 1ناتوانی یادگیری

 . به دلیل این بدکارکردی مغزیدیآیمکه به علت کارکرد نابهنوار مغز به وجود  شودیم

یافت ی متفاوت از کودکان عادی دراوهیش اطالعات را به، کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری

ی پردازش اطالعات حسی کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری هایینارسا. کنندیمو پردازش 

، استدالل ریاضی، محاسبه، درک خواندن، یی چون رمزگشایی یا شناسایی واژههانهیزمدر 

 و مان میزان نیز در کارکرد نابهنوار زبان گفتاری مشخص شده است )سیلوردیکته و به ه

به اختالل بیان نوشتاری در کودکی اشاره دارد و با  0ی دیس گرافیاواژه (.2338، 2همکاران

 متفاوت است. اختالل در نوشتن دیآیمسالی به وجود اختالل زبان نوشتاری که در بزرگ

. گذاردیم حرفه و صنعت، تأثیر نامطلوبی روی موفقیت تحصیلی در مدرسه و متعاقب آن کار

عت و در صن، ی اختالل در نوشتن )نوشتارپریشی(هانهیهزکه  شدهزدهتازگی تخمین به

های عدیکته یکی از موضو(. 2331، 3بیلیون دالر در سال است )کی 03توارت آمریکا 

یا  بلکه تنها آموزش یک نمونه، درسی است که در آن خالقیت و تفکر واگرا مطرح نیست

(. 1090، ترجمه منشی طوسی، 1551، 9مدنظر است )واالس و مک الفلین، ترتیب حروف آن

ی متناقض و نامربوطی دارد. عناصر گویشی و هانمونهشکل نگاشته هر زبانی معموالً 

با همدیگر اختالف دارند؛ بنابراین دیکته کار آسانی تلقی ، موارد در بسیاری از، نوشتاری

که  ی بسیار متفاوتی استهاییتوانانوشتن دیکته مستلزم  (.1095، )فریار و رخشان شودینم

تک آنچه را که از تک توانندینمبه حافظه اشاره کرد. شماری از کودکان  توانیمازجمله 

که در  یکودک حفظ کنند.، اندسپردهاز طریق دیدن به خاطر  هاآنحروف یا ترتیب توالی 

از  واندتینمبه علت اینکه ، روستبا اشکال روبه هاکلمهتصویرپردازی دوباره حروف و 

گ ی بزرخطاهامرتکب  هاکلمهدر دیکته ، تصویر روشنی در ذهن داشته باشد، هاکلمه

                                                           
1. learning disability 
2. Silver, et al. 
3. dysgraphia 
4. Key, M. 
5. Wallace & McLaughlin 



017 

 ... یرفرنالد و کاربرد تداب یروش آموزش چند حس یاثربخش یسهمقا 

 

ال
س

 
وم

د
  ،

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

 

 شودیم(. آنچه باعث 1090، طوسیترجمه منشی ، 1551، خواهد شد )واالس و مک الفلین

ابه الگوی متناقضی دارد و هیچ تش، این است که شکل نوشتاری، دیکته خیلی دشوار شود

ی کتهیدحرفی بین صداهای گفتاری با شکل نوشتاری در این زبان نیست؛ بنابراین بهحرف

، 1ست )مواتسنی یاسادهتکلیف ، کلمات حتی برای کسانی که دچار ناتوانی یادگیری نیستند

ه ک دهدیمآموزان مدارس ابتدایی در ایران نشان نتایج مشاهدات بالینی در دانش(. 1553

آموزان معموالً قادر آموزان مشکالت زیادی در هنگام نوشتن دارند. این دانشبرخی از دانش

روف معموالً در نوشتن ح هاآنبه هوی کردن و ترکیب حروف برای ساختن کلمات نیستند. 

یا اینکه ، کنندیمن( اشتباه ، ض؛ م، ز، غ؛ ذ، ط؛ ق، ث؛ ت، ص، ا صداهای مشابه )سب

حذف ، یا حرفی را در کلمه، اندازندیمی از کلمات و حروف را در هنگام نوشتن جا اپاره

ت ی آموزشی مناسب برای بهبود مشکالهاروش. لذا ضرورت به کار بستن کنندیمیا اضافه 

ی آموزشی هاروش(. یکی از 1089، )باعزت گرددیمآموزان مطرح ی این دانشکتهید

چند  یهانظریه روش 1530فرنالد در سال  است. 2روش آموزش چند حسی فرنالد، مناسب

 حسی را مطرح کرد. منطق روش یادگیری کلمات فرنالد این است که کودک با آموختن

ی در اختیار بیشتر یهاتوارب یا سرنخ، واندندر یادگیری خ، هرچه بیشتر حواس کارگیریبه

دیگر به انتقال  یهاحس، خواهد داشت. اگر کودک در هر یک از حواس ضعیف باشد

بلکه در ، شودیاطالعات کمک خواهد کرد. روش فرنالد در عمل به خواندن محدود نم

انی روش توربه زب کی. روش فرنالد اساساً رودیآموزش نوشتن و هوی کردن نیز به کار م

نقل  1553) 0و کین کین مغز مورد در پژوهش زمان از (.1081، جوادیان) و کل واژه است

 صورتبه زیادی سطوح و ابعاد، مسیرها مغز که در اندداده نشان (2339، 3استاکدلاز 

 بهتر زمانی ( یادگیری2339، استاکدلنقل از  1551جنسن ) نظر به و دارد جریان زمانهم

رویکرد چند حسی  شاید پس کند. فراهم را هادادهدرون  و هانهیگز که شد خواهد ایواد

شود  منور به یادگیری تواندیمو  شودیمی )کیفیات( بیشتر موجب رشد مغز هانهیگزبا 
                                                           

1. Moats, L. C. 

2. Fernald multisensory teaching method 

3. Kane & Kane 
4. Stockdale, E. 
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( با عنوان رویکرد یادآوری کل کلمه برای 2339) 1(. پژوهشی توسط آمیلین1588، )فرنالد

دیکته نویسی انوام گرفت. نتایج نشان داد که رویکرد یادآوری کل کلمه ی هاییتوانابهبود 

کوباف و ، منصورنژاد. شودیم آموزانی دیکته دانشهاییتوانا)روش فرنالد( باعث بهبود 

یکته د ( در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش چندحسی فرنالد بر نارسانویسی و1051مولوی )

اکی ی پژوهش حهاافتهدوره ابتدایی پرداختند. درموموع یآموزان پایه دوم نویسی در دانش

ستان آموزان دباز آن است که روش چند حسی فرنالد در بهبود نارسانویسی و دیکته دانش

 مؤثر بوده است.

ی آموزشی برای بهبود مشکالت دیکته نویسی کاربرد تدابیر هاروشیکی دیگر از 

اط برای بسط اقالم یادگیری هستند این تدابیر با ارتب ییهاروش. تدابیر یادیارها است 2یادیارها

ساخته و یادآوری را تسهیل  معناداررا  هاآن شدهآموختهدادن آموزشی جدید به آنچه از قبل 

کارگیری یادیارها حمایت یی که از بههاهینظر(. ازجمله 1581، 0)باور و هیلگارد کندیم

اسخ ی یک پمعنیببخشی از آن یک محرک ی متداعی است که در هاجفتنظریه  کندیم

 نیمؤثرتر(. در 1085، اسکندری و نوروزینقل از  1853، 3)کالکینس خواندیفراممعنادار را 

آموزان که از (. توصیه به دانش1589، 9)لوین شودیمنوع یادیار از تصاویر ذهنی استفاده 

، تیم، گلوور) گذاردیمابزار یادیار نیرومندی را در اختیار ایشان ، تصاویر ذهنی استفاده کنند

( 1588) 9گونه که آزارلو و بگ(. همان1089، ؛ ترجمه خرازی1589، 1 دیالف و روجرز

تصویر ممکن است یادآوری بسیاری از انواع مطالب را به نحو معناداری  اندکردهمشاهده 

ی یادیاری به وسیلۀ هاروشروش نسبتاً ساده از  چند توانندیمآموزان افزایش دهد. دانش

، 8تصاویر ذهنی را بیاموزند و در یادآوری بسیاری از اطالعات مورداستفاده قرار دهند )پرسلی

ی هاراهطور که گفته شد یکی از (. همان1589، دیالف و روجرز، تیم، گلوورنقل از  1589

                                                           
1. Amylyn, M. S. 
2. mnemonics devices 
3. Bower, G. H. & Hilgard, E. R. 
4. Mary Calkins, N 
5. Levin, J.R. 

1. Glover, J.A., Timme, V., Deyloff, D., & Rogers, M. 

7. Azarloo, M. & Bheag, I. 
8. Pressly, B 
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به  ی کمکهاروشا استفاده از یادیارها یا کم معنا و مطالب با معن ایواد رابطه بین مطالب

تصاویر و هر مطلب آشنایی که به همراه ، کلمات، هاهیقافاز:  اندعبارتحافظه است. یادیارها 

(. 1588، 1لوین و موریسون، )کارنی کندتا آن را قابل حفظ  شودیماطالعات جدید آورده 

و یا  شودیممنزله یادیار استفاده از نظم شعری به دیکتهبرای یادآوری قواعد صرف و نحو یا 

الً از . معلمان معموردیگیمی موسیقی از شعر کمک دهایکلنوآموز موسیقی برای یادآوری 

بر ، آموزان نیز( و دانش1588، )کارنی و همکاران کنندیمیادیارها در تدریس خود استفاده 

 درنیگیم ت جدید از یادیارها بهرهاغلب برای یادگیری اطالعا، گزارش خودشان اساس

( در پژوهشی با هدف بررسی 2310) 0یویزاکب و سکشنی، (. مانالو1589، 2)کیل پاتریک

اده از عنوان نشانه واج و استفاثربخشی یادیارهای تصویری در استفاده از کلمات ژاپنی به

و صداهای روشن در تسهیل  شناسیواج یادیارهای شنیداری )یادیار شنیداری وزن شعر( در

قبل  هادهداوتحلیل کسب کودکان در مورد دانش الفبایی حروف صدادار پرداختند. توزیه

و فاز آموزش نشان داد و  شدهارائهو بعد از آموزش اثر متقابل معناداری بین نوع آموزش 

برد رعنوان یک نتیوه از کاصدا به -همچنین عملکرد بهتر کودکان در دانش رابطه حرف

. ندکنیممؤثر هردو روش یادیارهای تصویری و شنیداری در مورد تقویت حافظه حمایت 

( در پژوهشی با استفاده از یک کار آزمایی بالینی 2310) 3یسالدک، کانیو، برنز، نلسون

تصادفی به مقایسه اثربخشی مداخله بر اساس کاربرد ابزار یادیار در حفظ و استفاده از حقایق 

آموزان سوم و چهارم با درجه متفاوت مشکالت ریاضی پرداختند. دانش نفر از 53ریاضی با 

 طرفهکصورت جداگانه از طریق کوواریانس یتغییرات در حفظ و کاربرد حقایق ریاضی به

ی بر آموزان در گروه مداخله مبتنوتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دانشمورد توزیه

ادآوری تعداد ی مثالعنوانبهت به گروه کنترل نمرات باالتری در حفظ )استفاده از یادیار نسب

عبدل ، نوفی ،کل اعداد صحیح در یک دقیقه( و استفاده از حقایق ریاضی گرفتند. بیگدلی

ه ب دیکته( به پژوهشی با عنوان اثربخشی کاربرد یادیارها در آموزش 1052حسین زاده )

                                                           
1. Carney, R. N., Levin, J. R., & Morrison, C. R. 
2. Kilpatrick, J. 
3. Manalo, E., Uesaka, U., & Sekitani, K. 
4. Nelson, P. M., Burns, M. K., Kanive. R., & Ysseldyke, J. E. 
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پرداختند. نتایج نشان داد که استفاده از یادیارها در  دیکتهکودکان دارای اختالل یادگیری 

به  کتهدی. لذا در آموزش شوندیمکلمات  یکتهیدباعث افزایش یادگیری  دیکتهآموزش 

 استفاده از یادیارها مؤثر است. دیکتهی یادگیری هااختالل کودکان دارای

هبود یر یادیارها در ببه اهمیت روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تداب با توجهحال 

ی محدودی که هاپژوهشآموزان دارای اختالل دیکته و مشکالت دیکته نویسی دانش

صورت جداگانه به اثربخشی روش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود به

ین پژوهش ا، آموزان دارای اختالل دیکته صورت گرفته استمشکالت دیکته نویسی دانش

 ی زیر انوام گرفته است:هاهیفرضنیز در راستای آزمون 

ه سوم آموزان پایروش آموزش چند حسی فرنالد در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش -1

 ابتدایی دارای اختالل دیکته اثربخش است.

ای ارآموزان پایه سوم ابتدایی دتدابیر یادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش -2

 اختالل دیکته اثربخش است.

 تدابیر یادیارها در بهبود مشکالت دیکته و کاربردبین روش آموزش چند حسی فرنالد  -0

 ی دیکته تفاوت وجود دارد.ژهیوآموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل نویسی دانش

 روش

رل گروه کنتآزمون با آزمون و پساین مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیشدر پژوهش  روش

آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مبتال به ی آماری در این پژوهش کلیه دانشجامعه. است

ی یادگیری صدرای شهرستان هایناتوانبه مرکز  50بودند که در آذرماه سال  اختالل دیکته

 01حوم  ی بهانمونهکنندگان به این مرکز حیدریه مراجعه کرده بودند. از میان مراجعهتربت

سپس این  .گیری در دسترس انتخاب گردیدماهه به روش نمونه 1نفر در محدوده زمانی 

)با مداخله روش آموزشی چند حسی  1صورت تصادفی به گروه آزمایشی آموزان بهدانش

با مداخله روش تدابیر یادیارها( و گروه کنترل تقسیم شدند. هر ) 2گروه آزمایشی ، فرنالد(

آموز های ورود به پژوهش عبارت بودند از دانشوز دختر بود. مالکآمدانش 12گروه شامل 

یدنظر شده وسیله مقیاس تودهوش متوسط یا باالتر از متوسط که به، دختر پایه سوم ابتدایی
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وسیله هداشتن ناتوانی دیکته که ب، حواس بینایی و شنوایی سالم، هوشی وکسلر مشخص شد

های )مؤلفه دیکته( مشخص شد و همچنین مالکآزمون تشخیصی اختالل بیان نوشتاری 

 جلسه. 0بیش از  خروج از پژوهش عبارت بودند از: وجود هرگونه معلولیت جسمی و غیبت

: یکی 1ی هوشی وکسلر برای کودکانشدهمقیاس تودیدنظر  از: اندعبارتابزارهای پژوهش 

مقیاس هوشی وکسلر برای ، ساله 19تا  9ی هوشی عمومی کودکان هاآزمونترین از متداول

خرده آزمون کالمی  9( است. این آزمون دارای 1093، شهیمنقل از  1515، کودکان )وکسلر

خرده آزمون  9ی لغات(؛ نهیگنو، هاشباهت، محاسبات، درک مطلب، )اطالعات عمومی

الحاق قطعات و رمزنویسی( و دو خرده ، هامکعب، تنظیم تصاویر، عملی )تکمیل تصاویر

 بهرهوشیک  توانیمن اختیاری )حافظه عددی و مازها( است. با اجرای این آزمون آزمو

ی خرده هانمرهعالوه عملی به دست آورد. به بهرهوشکالمی و  بهرهوشیک ، کلی

ر . مقیاس تودیدنظدهندیمی فرآیندی به دست هاحوزهتفسیرهای مفیدی در مورد  هاآزمون

اعتبار باالیی برخوردار است. متوسط همسانی درونی ی وکسلر کودکان عموماً از شده

مقیاس  بهرهوشبرای  51/3برابر ( 1083، رمضانینقل از  1593توسط وکسلر ) شدهگزارش

همسانی درونی  برای مقیاس عملی است. 53/3برای مقیاس کالمی و  53/3کلی؛ 

انی کمترین ضریب همس، ی خاص تنوع بیشتری داشته استهاآزمونبرای خرده  شدهگزارش

 81/3ی لغات برابر نهیگنوو بیشترین ضریب در مورد  93/3در مورد الحاق قطعات برابر 

تا  99/3ی کالمی بین هاآزموندرصد گزارش شده است. ضرایب اعتبار متوسط برای خرده 

 است. پایایی باز 83/3تا  99/3و بین  ترنییپای عملی اندکی هاآزمونو برای خرده  81/3

و برای مقیاس عملی  50/3؛ مقیاس کالمی 59/3برای مقیاس کلی ، آزمایی در فاصله یک ماه

ی محاسبهی نخست از طریق وهله(. اعتبار آزمون در 1083، بوده است )رمضانی 53/3

د ی درسی و پیشرفت تحصیلی برآورهانمره، ی تواناییهاآزمونی خام با سایر هایهمبستگ

( با 98/3)، 2بینه -آزمون با تودیدنظر چهارم آزمون استانفورد شده است. همبستگی این

ی هانمره( و با 91/3( با آزمون پیشرفت تحصیلی پی بادی )11/3آزمون گروهی هوشی )

                                                           
1.Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised ( R-CSIW ) 

2. Stanford- Binet 
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 1090(. این آزمون در سال 1090، شهیمنقل از  1588، 1( بوده است )ستلر05/3کالسی )

 توسط شهیم هنواریابی شده است.

منظور ( باعزت: این آزمون بهدیکتهبیان نوشتاری )مؤلفه  تاللآزمون تشخیصی اخ

به کار  تهدیکی مبتال به اختالل هایآزمودنگیری سطح توانایی نوشتن تشخیص و اندازه

ی کتهیدآزمون مزبور از روایی و پایایی مناسبی در ارزیابی درست خطاهای . رودیم

( برای محاسبه 1085در پژوهش باعزت ) است.آموزان در پایه سوم ابتدایی برخوردار دانش

به دست آمده  90/3ضریب پایایی آزمون از روش باز آزمایی استفاده گردیده و میزان آن 

کلمات و جمالت است که تعداد ، است. این آزمون برای هر پایه شامل خرده آزمون حروف

. آزمون اختالل ردیگیبرمجمله از کتاب فارسی ابتدایی را در  12و  کلمه 33، حرف 02

آموزان درجه دشواری مطابق سن و پایه دانش ازلحاظ( باعزت دیکته مؤلفهنوشتاری )

 آموزان دارایابتدا بر روی دانشازاین قرار بود:  تنظیم شده است. روش اجرا از، ابتدایی

ن عنوا( به1085آزمون تشخیصی اختالل بیان نوشتاری )مؤلفه دیکته( باعزت )، اختالل دیکته

ها در دو گروه آزمایشی و یک گروه آزمون اجرا گردید و پس از گزینش تصادفی آنپیش

چند حسی فرنالد بر روی گروه آزمایشی اول بر پایه بسته آموزشی در  روش آموزش، کنترل

 39جلسه  8در  ساختهمحققی و روش تدابیر یادیارها بر پایه بسته آموزشی اقهیدق 39جلسه  8

ام ی انوامداخلهوی گروه آزمایشی دوم انوام گردید. بر روی گروه کنترل ی بر راقهیدق

 نقش به :روش معرفی اول: به این صورت بود: جلسۀاول مداخالت گروه آزمایشی نگرفت. 

و بهبود مشکالت دیکته نویسی  هاواژهی یکتهدآموزش چند حسی فرنالد در یادگیری  روش

موردنظر  کلمات ابتدا سوم: و دوم اشاره شد. جلسۀپس از گذراندن جلسات آموزشی بعدی 

 هایکارت روی ( بر1085دیکته( باعزت ) مؤلفهدر آزمون تشخیصی اختالل بیان نوشتاری )

 بر روی شدهنوشتهآموزان خواسته شد که فقط به کلمات و از دانش شد نوشته آموزشی

های بر روی کارت شدهتهنوشات کلم پنوم: و چهارم نگاه کنند. جلسۀ های آموزشیکارت

 انآموزدانش ازو سپس  شد تلفظ انآموزدانش برای شمرده و واضح صورتبهآموزشی 

                                                           

1. Setler, H. 
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 با و در آخرد ننمای تلفظ صحیح صورتبه را هاآن و دنکن نگاه اتکلم به که شد خواسته

صورت خط بردن ا بهر های آموزشیبر روی کارت شدهنوشتهات کلم دستشان انگشت

 انآموزدانش کهوقتیششم و هفتم:  . جلسۀدنبخوان نیز را آن و دنکن لمسحروف کلمات 

ات ها خواسته شد به کلماز آن، توانستند با موفقیت جلسات قبل را پشت سر بگذارند

های آموزشی نگاه کنند و پس از شنیدن تلفظ شمرده و واضح بر روی کارت شدهنوشته

از  هشتم: جلسۀ ند.بنویس هوا در بسته چشمان با حفظ ازکلمات را  ندکرد شتالکلمات 

 روی بر را موردنظر کلمات ییکتهدآموزان خواسته شد پس از شنیدن تلفظ کلمات دانش

 جلسه اول: به نقش به این صورت بود که: دوممداخالت گروه آزمایشی  د؛ ونبنویس کاغذ

الت دیکته و بهبود یافتن مشک قاعدهیبکلمات  ییکتهدکاربرد تدابیر یادیارها در یادگیری 

که در قسمت آموزش  شد کار: به این صورت 2-8ی هاجلسهاشاره شد.  انآموزدانشنویسی 

به  بود ساختهمحققصورت تصاویر کلمات که به، کلمات با استفاده از یادیارهای دیداری

که تصاویر کلمات موردنظر را در  شدیمها خواسته و از آن شدیمآموزان نشان داده دانش

ه آموزان خواسته شد تا ببرای آموزش کلمه خطر از دانش مثالعنوانبهدفترشان بکشند. 

ی خطر نوشته بود و داخل حرف )ط( تابلوی خطر نصب شده کلمهتصویری نگاه کنند که 

 ترزرگبصورت ها خواسته شد کلمه خطر را که همچنین باید حرف )ط( بهبود و سپس از آن

را بنویسند و داخل حرف )ط( تابلوی خطر بکشند. در قسمت آموزش کلمات  شدیمنوشته 

و شعرهایی که برای آموزش کلمات موردنظر  هاداستان، با استفاده از یادیارهای شنیداری

کلی ش شدیمآموزان خواسته سپس از دانش شدیمشده بود خوانده  ساختهمحققصورت به

 به خاطر بسپارند. مثالً برای آموزش شدهخواندهکلی کلمات موردنظر را همراه داستان یا شعر 

خوانده شد پرسیده شد که یار  زبانمخوشدانا و ، کلمه مهربان وقتی شعر من یار مهربانم

ها خواسته از آن دادندیمتاب را آموزان در جواب پاسخ کمهربان چیست؟ و وقتی دانش

تابی ی حرف )ه( وسط شکل کجابهکلمه کتاب را در دفترشان بنویسند ولی این بار  شدیم

ان داده ها نشباشد را با توجه به تصویری که به آن دنیدقابلو صفحات آن  بازشدهرا که 

دوره  انیدر پارند. را همراه شکل کلی کلمه به خاطر بسپا شدهخواندهبکشند و شعر  شدیم
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( 1085باعزت ) دیکته( مؤلفهدوباره آزمون تشخیصی اختالل بیان نوشتاری )، آموزشی

 ی آزمایشی و کنترل اجرا شد.هاگروهآزمون روی عنوان پسبه

 هاافتهی

از آمار  آمدهدستبندی اطالعات بهآوری و طبقهجمع، در این پژوهش برای توصیف

وواریانس تحلیل ک، وابسته tآزمون  سؤال پژوهش ازفرضیات و  منظور بررسیبهو توصیفی 

 شد. استفاده LSD تک متغیری و آزمون

آزمون و نمرات پیش آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و خطای

بیان شده  1تدابیر یادیارها و گروه کنترل در جدول ، فرنالد سه گروهی کتهیدآزمون پس

 است.

 آزمون سه گروهآزمون و پسی توصیفی مربوط به نمرات پیشهاافتهی .1جدول 

 گروه سطح تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین

 آزمونپیش 12 11/25 89/12 91/0
 روش

 آزمونپس 12 80/18 22/9 38/2

تدابیر  آزمونپیش 12 11/28 59/13 02/3

 آزمونپس 12 11 93/1 89/1 یادیار

 آزمونپیش 12 00/09 39/19 50/3
 کنترل

 آزمونپس 12 51/25 33/5 11/2

 شود.های مربوطه پرداخته میی فرضیات و تحلیلبررسدر ادامه به 

آموزان روش آموزش چند حسی فرنالد در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش :فرضیه اول

 پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته اثربخش است.

م ابتدایی آموزان پایه سوتدابیر یادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش :فرضیه دوم

 دارای اختالل دیکته اثربخش است.

الت تدابیر یادیارها در بهبود مشک و کاربردد حسی فرنالد روش آموزش چن بین: سوم فرضیه

 ود دارد.ی دیکته تفاوت وجژهیوآموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته نویسی دانش
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اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیار در بهبود  بررسی منظوربه

وابسته به شرح ذیل استفاده  t از ختالل دیکتهآموزان دارای امشکالت دیکته نویسی دانش

 شد.

 ی آزمایشیهاگروهی هایآزمودنآزمون آزمون و پسوابسته در پیش t. نتایج آزمون 2جدول 

 t fd p خطای استاندارد میانگین خطای استاندارد میانگین گروه
 331/3 11 03/9 33/2 31/9 80/13 فرنالد

 332/3 11 11/3 52/2 12/13 11/12 یادیار

ها قبل و بعد از مداخله معنادار یانگینمشود تفاوت یممشاهده  2گونه که در جدول همان

دهد که استفاده از روش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود یماست و نشان 

 باشند.یم اثربخشآموزان مشکالت دیکته نویسی دانش

حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود  منظور مقایسه اثربخشی روش چندبه

 تحلیل کوواریانس تک متغیری از آموزان دارای اختالل دیکتهدانش مشکالت دیکته نویسی

 .شد استفاده ذیل شرح به

سانی های یکمنظور تأیید استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری از مفروضهبه

 ذیل استفاده شد. ها به شرحواریانس خطاها و همگنی شیب

 نتایج آزمون یکسانی واریانس خطای متغیرها .9جدول 

f  1درجه آزادی 2درجه آزادی    سطح معناداری 

512/1  2 00 199/3  

که واریانس خطا در سه گروه مختلف یکسان و دارای  دهدیمنتایج آزمون لون نشان 

 (.p, 512/1 =F< 39/3) استتوانس 

 هاشیبآزمون همگنی . نتایج 4جدول 

 اندازه اثر معناداری Fآماره  میانگین موذورات درجه آزادی موموع موذورات شاخص

 309/3 981/3 930/3 31/13 2 82/23 آزمونپیشگروه*
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ود ندارد لذا وج معناداربندی و متغیر کمکی تعاملی با توجه به اینکه بین متغیر گروه

 ها نیز برقرار است.مفروضه همگنی شیب

 (تدابیر یادیارها و کنترل، نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت سه گروه )فرنالد. 5 جدول

 اندازه اثر معناداری Fآماره  میانگین موذورات درجه آزادی موموع موذورات شاخص

آزمونپیش  8/1033  1 82/1033  20/92  331/3  150/3  

51/115 گروه  2 58/035  19/11  331/3  913/3  

99/959 خطا  02 * * * * 

ه بین دهد کیمبا توجه به جدول مذکور نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان 

 DILهای دوتایی از آزمون منظور مقایسهدر ادامه به تفاوت معناداری وجود دارد. هاگروه

 استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

 برای بررسی بیشتر تفاوت میانگین سه گروه در بهبود مشکالت دیکته DSL. نتایج آزمون 6جدول  

 معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین گروه

 فرنالد
15/2 یادیار  91/1  222/3  

-80/9 کنترل  83/1  339/3  

-30/13 کنترل یادیار  82/1  339/3  

نترل با گروه ک دهد که بین گروه آموزش چند حسی فرنالدنتایج جدول مذکور نشان می

وش اما بین دو ر ی وجود دارد؛معنادارتدابیر یادیارها با گروه کنترل تفاوت  و بین گروه

 ی مشاهده نشد.معنادارآموزش چند حسی فرنالد و تدابیر یادیارها تفاوت 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد با کاربرد تدابیر هدف 

ه پایه ی دیکتژهیوآموزان دارای اختالل دیکته نویسی در دانش یادیارها در بهبود مشکالت

 ده است.ش پژوهش ارائه سؤالو  هاهیفرضدر ادامه نتایج حاصل به تفکیک  سوم ابتدایی بود.

روش آموزش چند حسی فرنالد در بهبود مشکالت  کندیمفرضیه اول پژوهش بیان 

ان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته اثربخش است. تحلیل آموزدیکته نویسی دانش
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که روش آموزش چند حسی فرنالد در بهبود مشکالت دیکته نویسی  دهدیمنشان  هاداده

ر معناداری اث، آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته در مقایسه با گروه کنترلدانش

؛ 2339 ،آمیلینپیشین ) هایپژوهشبا نتایج داشته است که نتیوه حاصل از این پژوهش 

( که 1051، ؛ منصورنژاد و همکاران1051، فتح اله پور، هاشمی، احمدی، مهدویان، خانوانی

آموزان تأکید داشتند روش آموزش چند حسی فرنالد در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش

اضر با یافته پژوهشی ح. همچنین استهمسو ، دارای اختالل دیکته تأثیر مثبت و معنادار دارد

س ی که تمام حواامداخلهاهمیت استفاده از یک رویکرد  ازنظر ذکرشده هایپژوهشنتایج 

میت به اه هاپژوهشهمخوانی دارد. در تمام این ، کندیمکودکان را درگیر فعالیت نوشتن 

رشد ، رکتیهماهنگی حسی و هماهنگی ح، ی حرکتیزیربرنامهی حرکتی از قبیل هامهارت

و تأثیر آن در بهبود  وپادست، و دسترشد هماهنگی چشم ، هماهنگی حرکات ظریف

ین این فرضیه در تبی مشکالت دیکته نویسی و نمرات دیکته مورد تأکید قرار گرفته است.

، (1080، کرمینقل از  1588، ی از پژوهشگران )مانند هاالهان و کافمناعده گفت توانیم

 . کنندیمدراکی را مطرح مفهوم مسیرهای ا

از کانالی خاص اطالعات را مؤثرتر دریافت ، ی مختلف خودهاکانالهر فردی از میان 

 به دیدگاه پردازش با توجه غیرهبرخی از طریق گوش و برخی از طریق چشم و، کندیم

ردازش مؤثرتری پ طوربه، اطالعات هر دروندادی که مسیرهای بیشتری را در مغز درگیر کند

گفت با توجه به اینکه برنامه آموزشی فرنالد به نحوی تدارک  توانیمبه همین دلیل ، شودیم

وجب م کنندیمدیده شده است که توارب یادگیری بیش از یک حس کودک را درگیر 

طبق تعریف ناتوانی یادگیری این کودکان در یک یا بیش از یک  .شودیمبهبود یادگیری 

 توجه و کارکردهای حافظه( که، یشناختزبان، حرکت، )ادراک پایه شناختیروانفرآیند 

مشکل دارند. این کودکان در مقایسه با کودکان ، برای یادگیری در مدرسه ضروری هستند

زمان اطالعات رسیده از حواس مختلف از توانایی بهنوار برای دریافت و گردآوری هم

ی یادگیری یا به علت ناتوانی در کمتری برخوردارند. در بسیاری از این کودکان دشوار

تحویل اطالعات از یک مسیر به مسیر ادراکی دیگر است و یا ناتوانی در یگانه سازی دو 

مؤثر  تحریک بینایی، مسیر ادراکی است. در روش فرنالد معلم با ارائه یک کارت آموزشی
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ا ارت یا در فضزمان با بیان کلمه موردنظر و ردگیری آن بر روی کو هم کندیمرا فراهم 

اعث که این خود ب کندیمعضالنی را هم فراهم  -توسط کودک تحریکات شنوایی و لمسی

طور یکپارچه چند حس درگیر فعالیت یادگیری شود و درنتیوه باعث ثبت مؤثر به شودیم

 آموزشی ازجمله عواملی هایکارت. همچنین تکرار و تمرین در استفاده از شودیمدر حافظه 

  (1051، منصورنژاد و همکاراندارد )است که در مؤثر بودن روش فرنالد نقش 

 اندداده نشان (2339، استاکدلنقل از  1553و کین ) کین مغز مورد در پژوهش زمان از

جنسن  نظر به و دارد جریان زمانهم صورتبه زیادی سطوح و ابعاد، مسیرها مغز که در

 و هانهیگز که شد خواهد ایواد زمانی بهتر ( یادگیری2339، استاکدلنقل از  1551)

 ی )کیفیات( بیشتر موجبهانهیگزرویکرد چند حسی با  شاید پس کند. فراهم را دروندادها

 هایپژوهش(. تاریخچه 1588، منور به یادگیری شود )فرنالد تواندیمو  شودیمرشد مغز 

به  آمدهستدبهطی چند سال در حال افزایش بوده است. نتایج مرتبط با یادگیری چند حسی 

همانند  انپژوهشگرآموزان در حال خطر مثبت بوده است یعنی این دانش شکل خاصی برای

( و 1051، خانوانی و همکاراننقل از  1591، ان تاریخی مثل مونتسوری )کرامرپژوهشگر

، دال)استاک انددهیدآمیز آموزان موفقیتش( این روش را در ارتقاء یادگیری دان1588فرنالد )

 ،( پژوهشی را با هدف مطالعه انواع متفاوت آموزش )بینایی2335) 1وینتر و کارترل (.2339

ساله بودند.  9کنندگان در این مطالعه کودکان حرکتی( انوام دادند. شرکت -بینایی، حرکتی

مؤثرترین نوع آموزش بود. آموزش حرکتی  -نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بینایی

بینایی در سطح کیفیت حروف مؤثر بود و آموزش حرکتی در سطح روانی حرکات 

تأثیرگذار بود. نتیوه این پژوهش با پژوهش حاضر ازلحاظ استفاده از بیش یک حس هنگام 

  آموزش و افزایش سطح یادگیری همخوانی دارد.

مشکل است دیکته یان کرد که یادگیری ی خود بهاپژوهش( در 1558) 2هیلد تایلور

در هوی  وار نیزیک فرآیند زبانی و شناختی پیچیده است و حافظه طوطیدیکته چراکه 

ی هاجنبهکردن اهمیت دارد. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش فرنالد و تقویت 

                                                           
1. Vinter, Y. & Chartrel, T. 
2. Heald- Taylor 
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 یکتهیدگوناگون یادگیری ازجمله حافظه در سطح بینایی و شنوایی بهبودی در نمرات 

تا  دکنیمروش چند حسی به فرد دارای ناتوانی یادگیری کمک  آموزان حاصل شد.دانش

ب کند. در یادگیری موفقیت بیشتری کس، هاآنبتواند با استفاده از حواس مختلف و تقویت 

، یداریشن، ی دیداریهاروشکه با استفاده گسترده از  شودیمدر رویکرد چند حسی تالش 

کلمات جدیدی برای هوی کردن ارائه شود. بدین ترتیب کودک کلمه را  المسه و جنبشی

، یدریح)حرکتی(  -)المسه سدینویمشنوایی( و  -)زبان خواندیمآن را ، )بینایی( ندیبیم

چنانچه شرایطی برای کودک فراهم گردد تا حتی  (.1085، حافظی و طحان کار دزفولی

مفاهیم یا کلمات را ابتدا با خطی درشت و خوانا ببیند سپس آن کلمه برایش  نیترساده

آن را  ،پس از شنیدن تلفظ کلمه، خوانده شود و به او اجازه داده شود تا شکل کلمه را دیده

سه آن را روی شن یا ما، تکرار کند و درنهایت انگشت خود را روی نوشته آن کلمه کشیده

خواهیم دید با این روش ورود اطالعات و ، سیاه بنویسدروی تختهرسم کند یا آن را با گچ 

گی ایواد هماهن، ی مختلف حسی به تثبیت شناختی آن کلمه کمک کردههاکانالمفاهیم از 

که کودک در نوشتن آن مفاهیم به مرحله توانایی کامل  کندیمکرده و اطالعاتی را خارج 

  (.1085، رسیده است )حیدری و همکاران

موزان آدانش روش آموزش چند حسی فرنالد به مینیبیممذکور  هایپژوهشتوجه به با 

 تا بتوانند با درگیر کردن حواس گوناگون کندیمدارای ناتوانی یادگیری کمک فراوانی 

ها در امر یادگیری به پیشرفت بیشتری برسند و ازآنواکه در روش چند خود و پرورش آن

زمان و پیوسته مورداستفاده طور همجنبشی و لمسی به، ییشنوا، ی دیداریهاحسحسی از 

وش . رردیگیمسرعت پیشرفت کودکان در توانایی هوی کردن فزونی  ردیگیمقرار 

عنوان روشی آموزشی و درمانی برای بهبود مشکالت دیکته آموزشی چند حسی فرنالد به

رنالد مطلوب روش چند حسی فنویسی مورد تأیید قرار گرفته است اما با توجه به تأثیرات 

 ارتباط باید یادآور شویمقابل مشخص و قطعی نشده است. درواقع دراین منور به نتایج

القه ع، انگیزش، ی ذهنی و حسیهاییتوانای دیکته ازنظر ژهیوآموزان دارای اختالل دانش

د در موری ممکن است اژهیوی جبرانی خاص و هاروشو استعداد باهم متفاوت هستند. لذا 

وزان آمکه در مورد دیگر دانشآموزان نتایج مطلوبی داشته باشد درحالیتعدادی از دانش



021 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

د 
، وم

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

. ی فردی توجه خاصی مبذول داشتهاتفاوتواقع نشود که باید به این  مؤثرچندان مفید و 

ی آموزشی و درمانی همچون روش چند حسی فرنالد زمانی که طبق هاروشدر ضمن 

ی هایوانناتبیشتری در درمان  ریتأثمدت اجرا شوند اهداف و در طوالنی تعیین، ریزیبرنامه

 یادگیری خواهند داشت.

ی کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویس کندیمفرضیه دوم پژوهش بیان 

کاربرد  دهدیمنتایج نشان . آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته اثربخش استدانش

اختالل  آموزان پایه سوم ابتدایی داراییر یادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانشتداب

ه حاصل از این یافتتر بوده است. طور معناداری اثربخشبه، دیکته در مقایسه با گروه کنترل

؛ 2310، ؛ نلسون و همکاران2310، مانالو و همکارانپیشین ) هایپژوهشی هاافتهپژوهش با ی

کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکالت ( است که دریافتند 1052، و همکاران بیگدلی

و هماهنگ  همسو، آموزان دارای اختالل دیکته تأثیر مثبت و معنادار دارددیکته نویسی دانش

 یادگیری یهااختالل دارای کودکان با ارتباط در گفت توانیمدر تبیین این فرضیه  بود.

 اشکالدیکته  یادگیری یهااختالل مهم علت دو که است هکرد بیان (2330) 1لرنر، دیکته

 این بهدیکته  آموزش در لذا، است کودکان شنیداری یحافظه و دیداری یحافظه در

، ی یادیارراهبردهادر  .گردد کمک هاآن یحافظه به که شود اتخاذ تدابیری باید کودکان

 معناداری ارتباط هاآن بین ذهنی یرابطه یک ایواد طریق از کلمات یا اشیا درواقع بین

  (.2313، 2)آیزنک و کین شودیم ایواد

 کد یهاو کلمه کالمی یادیارهای از استفاده با پژوهشی در (2332) لوین و 0هونگ

 بهتر عملکردی یادآوری در، کنندیم استفاده یادیارها از که ییهایآزمودن که دادند نشان

 .کنندیمپیدا  کاهش فراموشی میزان کنترل گروه با مقایسه در و دارند کنترل گروه از

 مدارس آموزاندانش نویسی دیکته خطاهای یدرباره (1085سعدالهی و همکاران ) مطالعه

 به مربوط نویسی دیکته خطاهای بیشترین که است داده نشان ایرانی یهاتیجمع و ابتدایی

                                                           

1. Lerner 

2. Eysenck, M. W., & Keane, M. 

0. Hong 
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 هاپژوهش سایر با هماهنگ پژوهش این است. دقت و آموزشی، بینایی یحافظه خطاهای

 کردن هوی برای ضروری ازینشیپ یک، مناسب بینایی یحافظه وجود که اندکرده تأکید

 چند واج یک برای که شودیم مربوط مواردی به بینایی یحافظه در اشکال است. کلمات

  .سدینویم را ه/ حرف/ حرف/ح یجابه حوله یواژه در آموزدانش مثالً دارد؛ وجود نویسه

ی حافظهعملکرد  بردن باال ( برای2313، ازنظر هاالهان و کافمن )ترجمه جوادیان

 این کرد. استفاده یادیار یراهبردها از توانیم، یادگیری یهااختالل دارای آموزاندانش

 و حافظه توانایی صوتی یا دیداری نمادهای از استفاده با که هستند ییهاروش راهبردها

 اگر که است این یادیارها از . منطق استفادهدهندیم افزایش را بازیابی یهامهارت

 به را اطالعات و کنند استفاده عینی یهانشانه از یادگیری یهااختالل دارای آموزاندانش

 را ناآشنا مطالب، یادیارها .آورندیم یاد به بهتر را اطالعات آن، دهند ارتباط قبلی دانش

 از استفاده .کنندیم ترینیع را انتزاعی اطالعات و معنادار را معنایب اطالعات، آشناتر

 از استفاده در . مثالًکنندیم فراهم نیز را شناختی فرا یهامهارت کاربرد زمینه یادیارها

 رخ تصویر در که اتفاقی درباره اندیشیدن، تصویر درباره اندیشیدن، تصویری یادیارهای

 . شوندیمفراشناختی محسوب  یهامهارت از مفهوم یا تعریف یک یادآوری و است داده

 را به کردن حفظ یهاوهیش ترکم معلمان، اندگفته( 1552) 1برالینر و گیج طور کههمان

 ابزارهای از اتفاقی طوربه تنها است ممکن آموزاندانش و دهندیم آموزش آموزاندانش

مذکور  هایپژوهشبیاموزند. با توجه به  خود را تدابیری چنین یا و کنند استفاده یادیار

و  شودیمیی همچون افزایش دادن تکالیفی که به درس دیکته مربوط هاروش، مینیبیم

ه منظور تقویت دیکتصحیح کلمات که در گذشته به یکتهیدنوشتن زیاد صورت 

 و ؛گر منسوخ شده استی غلط دیهاروشعنوان امروزه به شدیمآموزان به کار برده دانش

نظران یکی از مشکالت دیکته نویسی خطاهای حافظه بینایی ازآنواکه طبق عقیده صاحب

 یتهکیدآموزان باید ی وجود دارد که دانشفراوانقاعده و در زبان فارسی کلمات بی است

 به ی کمکهاراهی شناختی و هااقدامها را فرا گیرند لذا ضرورت به کار بستن صحیح آن

                                                           
1. Gage, N. L., & Berliner, D. C 



022 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

د 
، وم

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

 شودیممنظور تقویت حافظه به کار برده که یکی از این راهبردها که به شودیمحافظه مطرح 

 کنندیم کمک معنایبمعنادار کردن مفاهیم و کلمات  قیاز طر. یادیارها استتدابیر یادیارها 

آموزان بتوانند ظرفیت گنوایش مواد تصویری را افزایش دهند و از این طریق در که دانش

قاعده موفقیت بیشتری کسب کنند و زمینه یادگیری بیشتر هوی کردن کلمات بی زمینه

 آورند. به دستکلمات را در آینده 

 که بین روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر کندیمفرضیه سوم پژوهش بیان 

ی ژهیو آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختاللیادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش

ه بین آن است ک دهندهنشان هادادهوتحلیل دیکته تفاوت وجود دارد. نتایج حاصل از توزیه

 بهبود مشکالت زانیم درروش آموزش چند حسی فرنالد و روش کاربرد تدابیر یادیارها 

اداری ی دیکته تفاوت معنژهیوآموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته نویسی دانش

روش  گرچه تفاوت معناداری بین دو، گفت توانیم آمدهدستبهارد. در تبیین نتیوه وجود ند

 شودیموجود ندارد اما هر دو شیوه آموزشی دارای نکات مثبت و مهمی هستند که موجب 

آموزان دارای اختالل ویژه دیکته کامالً سودمند و در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش

 .شودیمی آموزشی اشاره هابرنامهی این هاتیمزه به مواردی از واقع شوند. در ادام مؤثر

 13ی هاگروهکه در  ها اشاره کردبه شیوه اجرایی آن توانیم هاروشازجمله مزایای این 

یری در کشور ی یادگهایناتواندر مراکز درمان  کهاستفاده هستند. درحالیقابل، نفری یا بیشتر

آموزان . آموزش انفرادی به دانششودیمی آموزش انفرادی استفاده هاوهیشحداکثر از 

 مزایایی دارد یکی از معایب اصلی آن کمبود انگیزه نکهیباوجودای یادگیری هایناتواندارای 

ی هایاتواننو عالقه و نبود رقابت مثبت در حین یادگیری است که اکثر مربیان مراکز درمان 

؛ ستنده مندگلهآموزان در حین آموزش ود انگیزه این دانشی و کمبعالقگیبیادگیری از 

کتی صورت مشاری گروهی تا حد بسیار زیادی به رغبت یادگیری بههاکالساما آموزش در 

ی مالی و منابع در دسترس مفید هانهیهزیی در زمان و جوصرفهو ازلحاظ  کندیمکمک 

 ،ی جواب صحیح یا اصالح پاسخ غلطئهارای آنی بعد از هاتیتقو. ارائه ندیآیم حساببه

)ارائه  دیآیمآموزان به عمل یی که بعد از پایان هر جلسه آموزشی از تکالیف دانشهایابیارز

این  شدهفیتضع نقشتقویت بازخوردی( جهت کمک به جبران خودپنداره و عزت 
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آموزان بسیار دارای ارزش است. همچنین تعیین تکلیف برای منزل و جلب همکاری دانش

 ی آموزشی باشد. هاروشی مفید و ارزشمند این هاجنبهاز  تواندیموالدین 

ز همه نظریه تلفیق حسی را که مبتنی بر استفاده ا روش چند حسی فرنالد و تدابیر یادیارها

اینکه عملکرد مناسب مغز به یکپارچگی حواس بستگی دارد حواس جهت یادگیری است و 

ی آموزشی و ترمیمی جهت هابرنامهکه در آن استفاده از  و همچنین نظریه فرابری آگاهی

را  شودیمی حسی و ادراک و حافظه دیداری کودک توصیه هایینارسابهبود بخشیدن به 

، رقص ذهنی وجود دارد که بیشتیک ن، ی کوتاهی دامنه توجههینظرطبق  .کنندیم دییتأ

ی و آن عدم توانای اندمواجهی ویژه در یادگیری هستند با آن هایینارساکودکانی که دچار 

. کوتاهی (1081، است )سیف نراقی و نادری موردبحثدر تمرکز دقت و توجه بر مطلب 

. این شودیم هاآنپرتی در آموزان دارای اختالل دیکته موجب حواسی توجه دانشدامنه

ی هارنامهبکه از روش تدریس سنتی و معمولی استفاده شود. در  شودیممشکل زمانی حادتر 

ارائه مطالب تا حد زیادی تنوع  شودیمآموزشی چند حسی فرنالد و تدابیر یادیارها سعی 

تا فرآیند آموزش و یادگیری برای این  شودیمی داشته باشند و این کار باعث شتریب

پرتی ی آموزشی عالوه بر اینکه از حواسهاروشحساب آید. این ن جذاب بهآموزادانش

دید تر در انتظار یک تکلیف جآموزان باانگیزهدانش تا شوندیمموجب  کنندیمجلوگیری 

ن . همچنیداردیمبمانند و به همین دلیل آنان را تا آخر جلسه آموزش فعال و پرشور نگه 

 شدهادهدهای مختلف به تکرار کلمات آموزش صورتی صحیح کلمات به کتهیدتکرار 

ضعیف این  مدتکوتاهو این کار روشی سودمند برای تقویت حافظه  کندیم کمک

آموزان است تا بتوانند صدای کلمات را با تصویر ذهنی کلمات نگه داشته شده در دانش

ار غذ آشکصورت نوشتاری بر روی کابه حافظه بلندمدت جور کنند و پس از جور شدن

، تعمیمی آن یهاجنبهطور منظم و پیوسته همراه با . استفاده از شیوه چند حسی فرنالد بهکنند

آموزان به نحو مؤثری کاهش یابد. همچنین ی دانشکتهیدکه مشکالت  شودیمموجب 

را راشناختی ی فهامهارتاستفاده از یادیارها به دلیل اینکه نسبتاً ساده و آسان هستند و زمینه 

مچنین . هشوندیمواقع  مؤثرآموزان در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش آورندیمفراهم 
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ر قاعده با تقویت انگیزش و نگرش مثبت دفقدان عالقه کودک برای یادگیری کلمات بی

 . شودیموسیله آموزش چند حسی فرنالد و تدابیر یادیار جذاب و متنوع اصالح آموز بهدانش

کرک و چالفانت؛ نقل از  1599، 1ان )مانند تورگسن و گلدمنپژوهشگرتعدادی از 

ز کمتر ا، ( معتقدند که کودکان دارای مشکالت یادگیری1099، ترجمه رونقی و همکاران

، هاآن زعمبه. کنندیمها را تمرین و آن پردازندیمکودکان عادی به انوام تکالیف خود 

یف ستلزم استفاده از شیوه تمرین و انوام منظم تکالم، یبخشتوانی هاتیفعالاثربخش بودن 

. ودشیمو نظارت بر آن خواهد بود که در روش چند حسی فرنالد و تدابیر یادیارها رعایت 

آموزان دختر محدود بودن پژوهش به دانشی پژوهش عبارت بودند از: هاتیمحدودازجمله 

 محدودیت دلیل بهآموزان و نیز انشپایه سوم ابتدایی و عدم قابلیت تعمیم دهی به سایر د

 تدابیر یادیارها و فرنالد آموزش چند حسی یهاروش کاربرد پیامدهای پیگیری عدم، زمانی

توجه  آموزان دارای اختالل ویژه دیکته فراهم نشد. بادانش بهبود مشکالت دیکته نویسی در

 معلمان خدمت ضمن آموزشی یهادوره در که شودیم پیشنهاد آمدهدستبهبه نتایج 

در  ژهیوبه یادگیری در حافظه این ی دیداری و اهمیتحافظه ساختار مورد در، دبستان

 شود داده آموزش هاآن به حافظه این تقویت یهاوهیش و کلمات یکتهیدیادگیری آموزش 

 در مدتکوتاه مداخله، است خود نوع در مطالعه نخستین، حاضر مطالعه اینکه به توجه باو 

 با و باالتر نمونه حوم از گیریبهره با آتی مطالعات که شودمی توصیه اما، شد گرفته نظر

 .شوند انوام پیگیری تر و بامداخله طوالنی دوره از استفاده

 منابع

 فصلنامه. یسیکلمات انگل سیدر تدر ارهایادی(. 1085د. )، ی. و نوروزح، یاسکندر
 .132-99، 11، یتیترب شناسیروان

 نوشتن و خواندن کارآمدی در نوروسایکولوژی یهامداخله (. اثر1089) .ف، باعزت

. پژوهشی طرح نهایی گزارشزبانی.  نوع تحولی نارساخوانی مبتال به آموزاندانش

 بهشتی تهران. دانشگاه شهید فناوری و پژوهشی معاونت
                                                           

1. Thurgson & Goldman 
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تاری اختالل بیان نوشروایی و پایایی مقدماتی آزمون تشخیصی ، (. ساخت1085) .ف، باعزت

نهایی  گزارشآموزان پایه سوم تا پنوم ابتدایی شهر تهران. دانش دیکته( در مؤلفه)
 . معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی تهران.طرح پژوهشی

(. اثربخشی کاربرد یادیارها در آموزش 1052ع. )، م و عبدل حسین زاده، نوفی ،ا.، بیگدلی

، (2)0، یریی یادگهایناتوانی موله. الل یادگیری دیکتهدیکته به کودکان دارای اخت

23-1. 

و مقایسه دو روش  ریتأث(. بررسی 1085م. )، ف. و طحان کار دزفولی، حافظی ،ع.، حیدری

حرکتی کپارت در کاهش اختالل دیکته نویسی  -یادراکدرمانی چند حسی فرنالد و 

 .19-98، (1) 0، شناسیروانی نو در هاافتهیآموزان. دانش

(. اثربخشی 1051ل. )، ت. و فتح اله پور، هاشمی ،پ.، احمدی ،ه.، مهدویان ،ز.، خانوانی

آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تبریز نارسا خوانی دانش روش چندحسی فرنالد بر

 .109 -199، 1، (. فصلنامه افراد استثنایی)مطالعه موردی

 . تهران: مبنا.یادگیری یهایناتوان (.1095ف. )، ا. و رخشان، فریار

ی چهارم و پنوم هاهیپاآموزان (. بررسی شیوع حساب نارسایی در دانش1083م. )، رمضانی
 . تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.مدارس ابتدایی شهر تهران

 .،م، دمداح ا.،، محمدی ف.،، کسبی ج.،، بختیاری ز.،، افتخاری م.،، سلمانی ع.،، سعدالهی

آموزان مدارس ابتدایی (. خطاهای دیکته نویسی دانش1085ر. )، قربانیح. و ، رضایی

 .90-98، (1)12، ی سمنانپزشکی علمی دانشگاه علوم مولهی ایرانی. هاتیجمعدر 

 . تهران: امیرکبیر.اختالالت یادگیری(. 1081ع. )، م. و نادری، سیف نراقی

 شده دنظریتود هوش مقیاس از استفاده با یادگیری اختالالت تشخیص (.1093)س. ، شهیم

 .استثنایی کودکان یحوزه در برتر یهاپژوهش جشنواره نخستین .کودکان وکسلر

ی ناتوانی یادگیری دیکته و اثر روش درمان چند رشناسیگهمهبررسی (. 1080ج. )، کرمی

 . رساله دکتری.آموزان دوره ابتدایی شهر اهوازحسی در کاهش این ناتوانی در دانش

 دانشگاه شهید چمران اهواز.
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 . ترجمهکاربرد آنتربیتی: اصول و  شناسیروان(. 2338. اچ. )ر، و برونینگ .. ایج، گالور

 (. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1089چاپ هشتم. )، علینقی خرازی

آموزش چند حسی فرنالد بر  ریتأث(. 1051) ح.، مولوی م. ب. و، کوباف ز.،، منصور نژاد

ی نو در اهافته. یآموزان پایه دوم دوره ابتداییو دیکته نویسی در دانشنارسانویس 

 .55-111، 23، شناسیروان

. ترجمه هایژگیومفاهیم و ، ی یادگیریهایناتوان(. 1551. ا. )ج، و مک الفلین ج.، واالس

مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس ، ی منشی طوسی. چاپ سوممحمدتق

 رضوی.

 .ویژه یهاآموزش بر یامقدمه، استثنایی کودکان (.1081ام. ) .ج، کافمن و ب. .د، هاالهان

 رضوی. قدس آستان جوادیان. مشهد: موتبی ترجمه
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