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به صورت آموزش  سیوید-اورتون یقیروش تلف هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی هدف:

روش بود.  شهر تهران ییآموزان دختر نارساخوان دوره ابتدادانش یاز راه دور بر نارساخوان

-آزمونشیپ یهاو از طرح یشآزمایمهینروش پژوهش در این مطالعه از نوع  پژوهش:

آموزان دختر دبستانی با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش نآزموپس

بود. برای  0911-0011نارساخوان که در مراکز اختالالت یادگیری شهر تهران در سال 

و  ینور یکرمگیری متغیر وابسته مورد مطالعه از آزمون خواندن و نارساخوانی نما )اندازه

 سیوید-اورتون یقیروش تلفد. در این پژوهش دو مداخله آموزشی ( استفاده ش0930ی، مراد

دار بوده و توسط جهت یهایبر باز یمبتن فیبوده و شامل تکال یچند حس یهاکه از روش

 شده نیو تدو یطراح یمهارت خواندن و کاهش نارساخوان یارتقا ی(، برا0911) یعچرشاو

به صورت آموزش از راه دور بر  سیوید-اورتون یقیروش تلفنتایج نشان داد  ها:یافته. است

  (P<110/1) متن و درک (P<110/1)کلمات  و درک (P<110/1) خواندن یعملکرد کل

-وناورت یقیروش تلفتوان نتیجه گرفت می گیری:نتیجهموثر بود.  کودکان نارساخوان

متن و درککلمات خواندن و درک یبه صورت آموزش از راه دور بر  عملکرد کل سیوید

توان از آن در جهت کاهش مشکالت کودکان نارساخوان تاثیر دارد و می کودکان نارساخوان

 استفاده کرد. 
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 مقدمه

شده و او را نه یکی از فرایندهای اساسی و شاید مهمترین فرایندی، که می تواند موجب رشد و تحول فرد 

تنها در عرصه زندگی شخصی بلکه در عرصه جهانی به اندیشمندی تاثیرگذارتبدیل کند، فرایند یادگیری 

ای در برخی افراد به دالیل مختلف روندی عادی نداشته و آنها را با مشکالت جدی و عدیده است. این فرایند

( 0105جیاسکاران، درصد در دنیا ) 05حدود و  درصد در ایران 0553این طیف با شیوع کلی . کندمواجه می

بیشترین گروه کودکان استثنایی را،  .گیرندمیقرار  SLD)0)ی ای به نام اختالالت ویژه یادگیردر طبقه

وولر،  و  ساندهیم) ها، نارساخوانی است ترین این ناتوانیهای ویژه تشکیل داده و شایعکودکان با ناتوانی

ه کترین و مهمترین کنش مغزی است شود زیرا خواندن پیچیدهاختالل مادر نامیده مینارساخوانی (.  0110

در این اختالل فرد (. 0910)صحنعلی، کیانوش،  طور غیر مستقیم بر نوشتن و ریاضیات هم تاثیر دارد به

یا  کردن حروف و تلفظ کلمات مشکل داشته وممکن است در رمزگشایی یعنی ایجاد رابطه بین الگوی هجی

بواسطه مشکالت ادراکی در درک خواندن مشکالتی را تجربه کند. این مشکالت به طور کلی باعث اشتباهات 

شوند متعدد به هنگام خواندن، مشکل در تفکیک بین حروف و کاهش سرعت خواندن با حداقل درک می

ت و دانش پایه ممانعت ( و در عین حال از رشد دامنه لغا0119)سادوک و کاپالن، ترجمه رفیعی و رضایی، 

(. ضعف در درک خواندن و استدالل ریاضی )دکلرک کواگبر، 0113، 0کنند )انجمن بین المللی نارساخوانمی

( و همچنین آهستگی در انجام تکالیف محاسباتی )پترز، اسمیت، کاسل، 0103کاسالیس، ویلت، لمیتره، واله، 

توانند از مشکالت ( می0103سن باخ، استارکمن، و النگنکر، متر، بریسنو، رایان، ولدون، ویهاگان، ماکی، ون

ثانویه این اختالل باشند. عالوه بر این در خطر ابتال به افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، کمبود توجه و 

(. شکست آنها در اکتسابات تحصیلی 0102باشند )بویز، لیتااو، کالسن، بدکوک و نایتون، مشکالت رفتاری می

گذارد )لیتهاری، خود و تشکیل هویت آنها بر جا می -انتظارات فرهنگی است؛ تاثیری منفی بر ادراک  که از

افراد می تواند دشوار باشد چرا این . از طرف دیگر حفظ دوستی و ارتباطات یا حفظ شغل نیز برای (0103

-اوتاوا )انجمن اختالالت یادگیریت ریزی برای آنها چالش برانگیز اسها و برنامهکه سازماندهی، کنترل تکانه

آموزان عادی است تقریبا دو برابر دانشدرصد  92درآنها با نرخ (. خطر ترک تحصیل نیز 0100کارلتون، 

) آموزان عادی باشدتواند  سه تا چهار برابر بیشتر از دانشو این خطر در مقطع دبیرستان می (0110)آکرمن،

 (.  0101شیویتز و شیویتز، 

افراد نارساخوان در خطر بیشتری برای تجربه هیجانات منفی، مشکالت ارتباطات بنابراین از آنجایی که 

، متخصصین این (0103و ریباری،  لیوینگستون، سیگل)باشند اجتماعی و مشکالت تحصیلی و شغلی می

آنها آموزش کمکی را  هایی برای ترمیم و بهبود این اختالل بوده و اغلبحوزه، همواره بدنبال یافتن روش

یکی از رویکردهای مطرح  (.0911دانند )سیف نراقی و نادری،بهترین شیوه مقابله با اختالالت یادگیری می

های آموزشی خود را بر پایه این اورتون و دیویس روش در درمان نارساخوانی، رویکرد چند حسی است.

شناسی روشی سیستماتیک و ساختارمند برای یادگیری اند. اورتون با تاکید بر دانش صوترویکرد بنا نموده

های اولیه بر یادگیری حروف به در این روش فعالیت صدا بوجود آورد.صداها، و ترکیب حروف صدادار و بی

کردن و خواندن داستان فرا گرفته ها به صورت کلمات است. سپس هجیصورت مجزا و سپس ترکیب آن

                                                           
1. Specific learning disorders 

2. International Dyslexia Association 



  090 |                                    (91-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |9088   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

(. نتایج تحقیقات حاکی از موثر بودن این روش بر 0115ویس، مارتینز،  شود )هاالهان، لوید، کافمن،می

(، خواندن کلمات، رمزگشایی، هجی کردن و درک 0111های روانخوانی و رمزگشایی )سووینی، مهارت

 (، بوده است. 0105(، خواندن و هجی کردن )لیم و اوی، 0112خواندن )جان، 

نا به ب رد چند حسی شکل گرفته روش آموزشی دیویس است.روش نسبتا جدید دیگری که بر مبنای رویک

اندیشند و دچار گمگشتگی ادراکی در مورد حس زمان، بینایی، ها بر اساس تصاویر میدیویس نارساخوان

شنیداری و/یا تعادل و هماهنگی هستند. در نتیجه تمام کاری که در مورد آنها باید انجام شود این است که 

م تا تشخیص دهند چه زمانی دچار این گمگشتگی هستند و چگونه از ذهن و آگاهی به آنها آموزش دهی

در این روش تاکید بر شناسایی و خواندن  (. 0113خود برای غلبه بر این گمگشتگی استفاده کنند )مارشال، 

واژه به صورت کلی، حفظ توجه، جلوگیری از حواسپرتی و گمگشتگی ادراک، جهت بهبود عملکرد خواندن 

جاوید و ماسوله، خسروها حاکی از بهبود عملکرد خواندن )خدامهری، کافی(. یافته0110دیویس،)است 

(، رشد مهارت خواندن و 0910ییمته کال یزارعو ی،جناابادی،نژاد گرج یمهد ،فر یمحمد ؛0919فالحی 

تقویت توجه و تعادل  ( و بهبود عملکرد خواندن،0912خالقیت )شیدایی فیروزآبادی، تجربه کار، و توحیدی، 

 باشند. ( با استفاده از روش دیویس می0910)حیدری، امیری، مولوی، 

های آموزشی این پژوهش مبتنی بر تلفیق دو روش چندحسی اورتون و دیویس بوده در حالیکه یکی از روش

و  نحو ،یشناس ختینماد، هجاها، ر -مطابقت صدا  ،یشناختواج یآگاه ،یشناسواجکه با تاکید اورتون بر 

تر بوده را ها کمرنگتواند آنچه در هر یک از این روشی و تاکید دیویس بر ادراک و تمرکز، میمعناشناس

جبران و نسبت به هر یک از آنها به تنهایی روش موثرتری جهت درمان نارساخوانی فراهم کند. روش آموزشی 

بر تقویت کارکردهای اجرایی و توجه بود که تعادلی با تاکید  -دیگر در این پژوهش توانبخشی شناختی

نشده بود و این مطالعه فرصتی جهت آزمون این روش آموزشی در تابحال در درمان نارساخوانی بکار گرفته

های خود بصورت مجازی، برای اولین این عرصه را فراهم کرد. از طرف دیگر انجام این مطالعه با ارائه آموزش

ها بوده و نیاز آموزشی کودکان با اختالالت ویژه را در د آغازی برای اینگونه آموزشتوانبار انجام شده و می

های بسیار مهم سالمتی بوده و با موفقیت (. سواد از تعیین کننده0113)مارشال، شرایط مختلف پوشش دهد 

ر دوران تحصیلی، اجتماعی، شغلی، و اقتصادی همبستگی زیادی دارد. بنابر این، رشد مهارت خواندن د

ها  با (. محقق که خود سال0101باشد )سن فیلیپو و همکاران، کودکی یک مساله اجتماعی عمومی می

های گوناگون این کودکان و کرده است شاهد چالشاند کار میکودکانی که دچار اختالالت یادگیری بوده

 های ترمیمیکارگیری روشاست. بهبالخص آسیب ناشی از عدم استمرار جلسات آموزشی بوده ،هاوالدین آن

ها و در نتیجه بوجود آمدن تواند به رفع نواقص احتمالی این برنامهاز راه دور و کسب موفقیت نسبی می

های موثرتری که قابلیت اجرا از راه دور را داشته باشند؛ منجر شده و از بروز وقفه در امر آموزش این برنامه

تری تواند تعامل بیشپذیرترند جلوگیری کند. در عین حال میی آسیبکودکان که نسبت به کودکان عاد

بین والدین، کودکان و درمانگر ایجاد کرده و در عین حال باعث وقوف بیشتر آنان از مشکالت فرزندشان و 

های ها جهت تحکیم آموزش در منزل شود. برنامههمچنین یادگیری روش صحیح آموزش برای کمک به آن

لیت اجرا از راه دور، عالوه بر این که ممکن است در شرایط اضطراری احتمالی آتی نیز بتوانند موثر با قاب

توانند درمورد سایر اختالالت نیز مورد استفاده قرار گیرند و نیازهای کودکان با مورد استفاده قرار گیرند، می

 01-گیری کویداز نظر همهاختالالت مختلف را پوشش دهند. در صورتیکه نتوان در شرایط فعلی دنیا 
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های ترمیمی را جهت کودکان با نیازهای ویژه تهیه و اجرا کرد، عدم استمرار در جلسات آموزشی آن برنامه

گردد؛ چرا که هم بمدت نامعلوم، عالوه بر بازداری از پیشرفت این کودکان، موجب پسروی آنان نیز می

ترمیمی آسیب آموزشی و تبعات عاطفی آن را دو ای و آموزش تر شدن شکاف بین آموزش مدرسهعمیق

کند. نیاز به وجود چنین برنامه هایی محقق را بر آن داشت تا با انتخاب دو روش آموزشی مهم به چندان می

ا در این مطالعه پژوهشگر به دنبال پاسخ به سئوال ها در اجرای از راه دور بپردازد. لذآزمون اثربخشی آن

 پژوهشی زیر است:

در مرحله پس آزمون آموزان دختر نارساخوان دانش یبر نارساخوان سیوید-اورتون یقیروش تلفا آی .0

 موثر است؟

ی پیگیروزان دختر نارساخوان در مرحله آمدانش یبر نارساخوان سیوید-اورتون یقیروش تلفآیا  .0

 است؟ پایدار

 

 پژوهش روش

با گروه کنترل بود.  نآزموپس – آزمونشیپ یهاو از طرح یشآزمایمهینروش پژوهش در این مطالعه از نوع 

آموزان دختر دبستانی نارساخوان که در مراکز اختالالت یادگیری جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش

تمام مراکز آموزشی تعطیل  01-گیری کویدبود. از آنجا که به علت همه 0911-0011شهر تهران در سال 

(، 0912نفر است )دالور،  05به اندازه نمونه مناسب که در تحقیقات آزمایشی برای هر گروه بودند؛ دستیابی 

آموزان از سه مرکز اختالالت یادگیری نفر از دانش 00های بسیار میسر نشد. بدین علت تعداد علیرغم تالش

نارساخوان در این های نارساخوانی بعنوان های مختلف شاغل به تحصیل بودند و توسط آزمونکه در پایه

نتخاب ا یرتصادفیبصورت غ ،جامعه نیداوطلبانه از ا یریبا استفاده از روش نمونه گدیدند، مراکز آموزش می

 شیپاز اجرای  شدند. پس مینفر( تقس 2و گروه کنترل ) یشیبه دو گروه آزما یتصادف ینیگزیو با روش جا

های بود، برای گروهای طراحی شدهدقیقه 05زشی برنامه آموزشی که هر یک در چهارده جلسه آمو ،آزمون

ها توسط آزمونگر انجام آزمون در مورد همه گروهآزمایشی انجام گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، پس

 شد. 

 ابزار پژوهش

 یو مراد ینور یآزمون را کرم نیا :(9831) یو مراد ینور يکرم. آزمون خواندن و نارساخواني نما )9

و  یزی( و دو زبانه )تبریتک زبانه )فارس ییاول تا پنحم ابتدا هپای دختر و پسر آموزاندانش ی( برا0930)

 30/1آزمون را  نیکرونباخ ا یآلفا بیضر (،0910) و مولوی رییام دری،یاند. حکرده یابی( هنجاریسنندج

خرده آزمون خواندن ( 0 باشد: یم ریخرده آزمون به شرح ز 01 یمجموعه آزمون دارا نیگزارش کرده اند. ا

( خرده 5( خرده آزمون  نامیدن تصاویر، 0، ( خرده آزمون قافیه9( خرده آزمون زنجیره کلمات، 0، کلمات

( خرده آزمون خواندن 3( خرده آزمون حذف آواها، 2( خرده آزمون درک کلمات، 2آزمون درک متن، 

( خرده آزمون نشانه مقوله. آلفای کرونباخ 01 انه حروف، و( خرده آزمون نش1کلمات )کلمات بدون معنا(، نا

و با بسامد زیاد  10/1؛ با بسامد متوسط 13/1در خرده آزمون خواندن کلمات، در سطح کلمات با بسامد کم 

؛ 25/1؛ زنجیره کلمات 29/1؛ درک کلمات 35/1های خواندن کلمات بدون معنا ؛  در خرده آزمون11/1

؛ 20/1و  20/1درک متن، شامل دو آزمون فرعی عمومی و اختصاصی برای هر پایه تحصیلی، به ترتیب 
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 33/1و آزمون قافیه ها  25/1؛ نشانه کلمات 22/1؛ نشانه حروف 23/1؛ حذف آواها 25/1نامیدن تصاویر 

 (.0910مولوی،  و امیری ؛ حیدری، 0932 مرادی، و است )کرمی نوری گزارش شده

ه از ک سیوید-اورتون یقیروش تلفدر این پژوهش دو مداخله آموزشی . سیوید-اورتون يقیروش تلف. 2

(، 0911) یدار بوده و توسط عچرشاوجهت یهایبر باز یمبتن فیبوده و شامل تکال یچند حس یهاروش

-و از توانبخشی شناختیاست؛ شده نیو تدو یطراح یمهارت خواندن و کاهش نارساخوان یارتقا یبرا

که در قالب یک بسته آموزشی و شامل تکالیفی با محوریت تقویت کارکردهای اجرایی و  "باران "تعادلی

ر شناختی در اختیا(، طراحی و تدوین شده و از سوی مرکز پژوهشی علوم اعصاب0912توجه توسط نجاتی )

اند. خالصه جلسات بسته اورتون دیویس به شرح گیرد؛ مورد استفاده قرار گرفتهمحققان و درمانگران قرار می

 زیر می باشد: 

 . جلسات بسته اورتون دیویس9جدول 

 محتوای جلسات جلسه

دادن  نشان؛ لیقوه تخ تیدست برتر و تقو نیی: تعیذهن یساز ریروشن ساختن مفهوم و تصو جلسه اول

 .آموزبلند توسط درمانگر و تکرار آن توسط دانش یکارت و تلفظ آن با صدا یحروف بر رو

به آنچه در تصورش ساخته است  گریکه د شودی: از دانش آموز خواسته میابیجهت  نیتمر جلسه دوم

 یهاسح یریبکارگ جهت؛ افتدیاتفاق ب یهمان حواسپرت ای یفکر نکند و اجازه دهد گم گشتگ

کارت  یکه بر رو یشکل حرف یدست از رو دنیبا کش دیآموز بادانش ییو شنوا یحرکت ،یینایب

 .شودیبا شکل و اسم حروف چند بار تکرار م ییکار جهت آشنا نینوشته شده آن را تلفظ کند. ا

ست د کی یدستش را مشت کند و سپس بطور ذهن شودیآموز گفته م: به دانشیرهاساز وهیش جلسه سوم

 نیتمر نیتر کند. برعکس اباز کردن دست، مشتش را سفت یبه جا یرا فرض کند ول یالیز خبا

 نیرابطه ب جادیا یبراخواندن است.  نیآموز بر اضطراب در حانجام شود. هدف غلبه دانش زین

آن را تلفظ  و  یصدا آموز ارائه شده و درمانگر نام وها، کارت به دانشآن یشکل حروف و صدا

 .کندیآموز آن را تکرار مدانش

انگشتش را در  شودیتوجه از دانش آموز خواسته م تی: با هدف تقویابی تیمرور موقع روش جلسه چهارم

درآن جاست، مثال سرش، قرار دهد. سپس بر انگشت او ضربه زده  یابیتیکه نقطه موقع یمکان

 یدرمانگر حرف ابتدا آن را حرکت دهد. دیاست که او نبا یاهمان نقطه نیکه ا شودیو گفته م

 یآموز با انگشت رو. سپس دانشدهدیم حیمختلف آن را توض یهاو شکل و جهت سدینویرا م

و بعد از حفظ کردن و  سدینویکاغذ م یسپس با نگاه کردن به حرف آن را رو کشد،یحرف م

که حرف  شودیآموز خواسته ممرحله از دانش نی. در اسدینویبدون نگاه کردن به حرف آن را م

آموز و او آن حرف را حدس بزند که باز هم حس المسه دانش سدیرا بر کمر دوست خود بنو

 .شودیم کیتحر

منظره را نگاه کند،  کیمانند  یتا مکان دور شودی: از دانش آموز خواسته مقیدق یساز زانیم جلسه پنجم

موز آبه دانش یحرف پا حفظ کند. کی ی، تعادل خود را روکندیسپس همانطور که به آن نگاه م

آموز بدون دانش زین ی. گاهدیشود که نام آن را بگو ینشان داده خواهد شد و از او خواسته م

 .دیحرف را بگو تا او نام آن دهدیحرکت م یحرف ینگاه کند، درمانگر دست او را رو نکهیا

 .سدینویامال گفتن م قیآموز حروف را از طر دانش؛ قیدق یساز زانیم ناتیتمر ادامه جلسه ششم
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 یگریدست و د کیپرتاب شده را در  یاز توپها یکی: دانش آموز با حفظ تعادل، ابتدا یهماهنگ جلسه هفتم

 .شودیپرتاب م یانیسپس دو توپ همزمان در دو طرف خط م رد،یگیم گرشیرا در دست د

دارد؟  ییحرف چه صدا نیا شودیم دهیدوباره ارائه خواهد شد و از دانش آموز پرس کارت

 .سدیکه آن حرف را با دست خود در هوا بنو خواهدیآموز مدرمانگر از دانش

ز آموشود. اگر دانش یکلمه مثال آب شروع م نی: خواندن با ساده تریاصل یبر نمادها تسلط جلسه هشتم

 دشویآموز خواسته مابتدا معنا و مفهوم آن فهمانده شده و سپس از دانش داندیمفهوم آب را نم

کند  دایمختلف پ یهاکند و سپس حروف مورد نظر را در متن یسازمدل ریحرف آب را با خم

. کشدیآن را م یآموز صداو دانش کندیم انینام هر حرف را ب درمانگر. خط بکشد آنو دور 

 دارد؟ ییشود حرف دال چه صدا یم دهیمثال پرس

اسم  آموزو دانش دیگویرا م یحرف یصدا درمانگر؛ تسلط بر حروف الفبا یجلسه قبل، برا مرور جلسه نهم

 )ج( دارد؟ یصدا یکند )عکس جلسه قبل(. مثال چه حرف یآن را بازگو م

 و اگر نتوانست یحروف کلمه و خواندن آن کلمات بدون صداکش صتشخی: خواندن-کردن یهج جلسه دهم

ز ا ی،حرف یصدابا بیان  درمانگر .کندیم یآن را درست بخواند، دوباره آن را نگاه و سپس هج

 .سدیبنو ،را که )ش( دارد ی. مثال حرفخواهدنوشتن آن حرف را میآموز دانش

را برانداز کند. اگر کلمه  یکردن: از دانش آموز خواسته خواهد شد کل کلمه ا یمرور کردن هج جلسه یازدهم

 ینخواند آن را هج حیکلمه را صح زیبار دوم ن یرا درست نخواند دوباره آن را نگاه کند و اگر برا

 بیهدف که دانش آموز با ترک نیاز هجاها به دانش  آموزش داده خواهد شد . با ا یبرخ. کند

 .تندسیحروف با هم ن بیجز ترک یزیکه کلمات چ حیتوض نیآشنا شود و با ا شتریحروف ب

جلسه 

 دوازدهم

شده را از  نییکلمات تع ایدور حروف  دیآموز بامرحله دانش نیکردن: در ا یهج -کردن برانداز

 یچیها را با قدور آن ایکتاب داستان، با مداد خط بکشد و  ایدرشت روزنامه  یهاعنوان  یرو

گر درمان باشدیمتن م یبا هدف روخوان ؛ببرد. سپس کلمات را کنار هم گداشته و جمله بسازد

موز آو دانش خواندیرا م یبلند جمالت یانتخاب کرده و با صدا یآموز متندانش یاز کتاب درس

آموز پس از اتمام هر جمله، آن را از . سپس دانشکندیم یابیمتن رد یآن جمالت را از رو

 انیعمل تا پا نی. اخواندیبلند م یاباصد دهد،یکه کلمات را با دست نشان م یا و در حالابتد

 متن تکرار خواهد شد.

جلسه 

 سیزدهم

را بخواند و بدون نگاه کردن  یاجمله شودیآموز خواسته م: از دانشیدر نقطه گذار ریتصو

متن جلسه قبل را  شودیآموز خواسته مدانش از .دیشود را بگو دهیچند کلمه از او پرس یمعنا

 کند،یم یابیکه کلمات آن را با دست خود رد یبلند و بدون مکث و درحال یدوباره با صدا

)نما( گرفته خواهد یپس آزمون: آزمون خواندن و نارساخوان یاجراجلسه چهاردهم:  بخواند.

 .شد

 

صورت بود که شرکت در این پژوهش کامالً اختیاری مالحظات اخالقی در این پژوهش به این  شیوه اجرا.

کنندگان با مشخصات طرح و مقررات آن آشنا شدند. نگرش و عقاید افراد بود. قبل از شروع طرح، مشارکت

ای داشتند. عالوه بر این، مورد احترام بود. اعضای گروه آزمایش و گواه، اجازه خروج از پژوهش در هر مرحله

توانستند بعد از اتمام طرح، مداخله انجام شده برای گروه آزمایش مندی میصورت عالقه اعضای گروه گواه در

ها و سوابق محرمانه، تنها در اختیار را در جلسات درمانی مشابه، عیناً دریافت کنند. کلیه مدارک و پرسشنامه

ای هها شاخصوصیفی دادهدر بررسی تمجریان بود. رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه داوطلبان اخذ گردید. 
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های پژوهش محاسبه گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل آماری مربوط به هر یک از متغیر

 استفاده گردیده است. SPSS-22کوواریانس و نرم افزار 
 

 اهیافته

)با انحراف سال  2511(، و کنترل، 0590سال )با انحراف معیار  2531دیویس، -میانگین سنی گروه اورتون

 ( بود.0505سال )با انحراف معیار  3519( بود. همچنین میانگین سنی کل مشاقررکت کنندگان، 1533معیار 

 

  گواههای آزمون نما در گروه آزمایش و های توصیفي مولفه. نتایج شاخص2جدول 

مولفه           

 )آزمون(                   

 پس آزمون پیش آزمون گروه

انحراف  میانگین  

 استاندارد

انحراف  میانگین

 90/01  52/02 00/5  99/09 آزمایش خواندن کلمات استاندارد

 93/00  21/03 30/01  01/09 گواه

 02/9  00/5 11/0  01/0 آزمایش زنجیره کلمات

 52/9  21/5 52/0  11/9 گواه

 01/0  11/2 09/0  01/9 آزمایش قافیه

 01/0  21/5 12/0  01/0 گواه

 33/9  31/90 32/0  51/90 آزمایش نامیدن تصاویر

 00/0  01/90 10/0 01/90 گواه

 91/5  01/05 05/0 51/01 آزمایش درک متن

 25/0  91/00 50/9   01/01 گواه

 10/0  23/2 99/0 99/0 آزمایش درک کلمات

 99/0  11/5 21/0  91/5 گواه

 01/0  23/9 00/0  23/9 آزمایش حذف آواها

 99/9  11/2 22/0  31/9 گواه

 خواندن ناکلمات 

 و شبه کلمات

 92/00  11/01 90/3  31/09 آزمایش

 19/2  31/05 09/2  91/09 گواه

 20/9  11/00 91/0  21/2 آزمایش های حرفنشانه

 39/0  91/01 12/9 11/2 گواه

 22/09  01/00 03/09  51/03 آزمایش های مقولهنشانه

 01/3  01/00 50/3  11/01 گواه

 91/95  01/051 02/90  01/001 آزمایش کل )نما(

 22/90  11/009 00/90  01/009 گواه
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دهد. دیویس را نشان می-های آزمون نما در گروه اورتونهای توصیفی مولفه، نتایج شاخص0جدول 

)با  001501دهد که میانگین پیش تست در این گروه، های مربوط به کل آزمون )نما( نشان میشاخص

 ( است. 95591)با انحراف معیار  051501( و میانگین پس تست،  90502انحراف معیار 

 

دیویس بر نارساخواني دانش  -. نتایج تحلیل کواریانس میزان اثربخشي روش تلفیقي اورتون8 جدول

 آموزان نارساخوان   

 میانگین مولفه )آزمون(

 خام

انحراف 

 معیار

میانگین 

تعدیل 

 شده

مقدار 
F 

سطح 

 داریمعني

اندازه 

 اثر

)مجذور 

 اتا(
خواندن 

 کلمات

اورتون 

 دیویس

52/02 90/01 05/90 13/00 119/1 00/1 

 11/09 93/00 21/03 گواه

زنجیره 

 کلمات

اورتون 

 دیویس

00/5 05/9 10/5 22/1 91/1 10/1 

 30/5 52/9 21/5 گواه

نامیدن 

 تصاویر

اورتون 

 دیویس

31/90 33/9 21/90 11/9 11/1 05/1 

 01/90 00/0 01/90 گواه

حذف 

 آواها

اورتون 

 دیویس

01/2 23/9 20/2 19/1 32/1 110/1 

 03/2 99/9 11/2 گواه

خواندن 

ناکلمات و 

شبه 

 کلمات

اورتون 

 دیویس

11/01 92/00 51/01 91/9 139/1 022/1 

 01/02 10/2 31/05 گواه

های نشانه

 حرف

اورتون 

 دیویس

11/00 20/9 01/00 91/5 199/1 000/1 

 01/01 39/0 91/01 گواه

های نشانه

 مقوله

اورتون 

 دیویس

01/00 22/09 01/00 00/1 500/1 100/1 

 91/00 01/3 01/00 گواه

اورتون  کل

 دیویس

01/051 93/95 02/052 20/09 110/1 005/1 

 20/092 22/90 11/009 گواه

 

داری، تفاوت عملکرد ها و سطوح معنیتعامل گروه Fدهد که با توجه به مقادیر نشان می 9نتایج جدول 

دار های حرف و کل آزمون )نما( معنیهای خواندن کلمات، نشانههای اورتون دیویس و کنترل در آزمونگروه

 های مقولههای زنجیره کلمات، نامیدن تصاویر، حذف آواها، خواندن ناکلمات و شبه کلمات، نشانهو در آزمون

های حرف و کل آزمون های خواندن کلمات، نشانهدیویس در آزمون-ده است. لذا روش اورتوندار بوغیرمعنی

)نما(بر نارساخوانی کودکان نارساخوان تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر، تفاوت مالحظه شده در نتایج 

آزمون در ثر پیشهای ذکر شده در دو گروه به علت کاربندی آزمایشی بوده و هیچ گونه اآزمون مولفهپس

درصد از  00در مولفه خواندن کلمات، دهد که ادیر اندازه اثر نشان میآن وجود نداشته است. همچنین مق

های تعدیل شده )عاری از اثر پیش آزمون( مربوط به اثر کاربندی تغییرات )واریانس( مربوط به میانگین

درصدی در  00تاثیر دیویس -روش اورتوندهد یداری عملی نیز نشان مباشد که در بُعد معنیآزمایشی می

درصد از تغییرات  00های حرف، اصالح خواندن کلمات کودکان نارساخوان داشته است. در مولفه نشانه
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ملی داری عباشد که در بُعد معنیهای تعدیل شده مربوط به اثر کاربندی آزمایشی میمربوط به میانگین

حرف کودکان نارساخوان داشته  هایدرصدی در اصالح نشانه 00ثیر تادیویس -روش اورتوندهد نشان می

تعامل  Fدهد که با توجه به مقدار نشان می 9اما در مورد کل آزمون )نما(، نتایج سطر آخر جدول است؛ 

های اورتون دیویس و کنترل در آزمون (، تفاوت عملکرد گروه15110داری )( و سطح معنی095205ها )گروه

دیویس بر نارساخوانی کودکان نارساخوان تاثیرگذار -دار بوده است. لذا در کل آزمون، روش اورتوننما معنی

آزمون دو گروه به علت کاربندی آزمایشی بوده بوده است. به عبارت دیگر، تفاوت مالحظه شده در نتایج پس

درصد  0055دهد که نشان می آزمون در آن وجود نداشته است. همچنین مقدار اندازه اثرو هیچ گونه اثر پیش

های تعدیل شده )عاری از اثر پیش آزمون( مربوط به اثر کاربندی از تغییرات )واریانس( مربوط به میانگین

درصدی  0055تاثیر دیویس -روش اورتوندهد داری عملی نیز نشان میباشد که در بُعد معنیآزمایشی می

ه است. لذا در جواب سوال فرعی اول مبنی بر اینکه میزان در اصالح نارساخوانی کودکان نارساخوان داشت

دیویس بر نارساخوانی دانش آموزان نارساخوان دوره ابتدایی شهر تهران  -اثربخشی روش تلفیقی اورتون

 05توان در حدود میزان اثربخشی را می 9چقدر است؟ باید گفت بر مبنای اندازه اثر قید شده در جدول 

 درصد برآورد نمود.

 

دیویس بر نارساخواني  -جهت بررسي اثربخشي روش تلفیقي اورتون tنتایج آزمون  .1جدول 

 آموزان نارساخواندانش

 انحراف  میانگین مولفه )آزمون(

 معیار

 درجه 

 آزادی

 سطح  tمقدار 

 داریمعني

 190/1 19/0 03 39/0 21/0 اورتون دیویس قافیه

 15/0 91/0 گواه

 110/1 52/5 03 20/0 11/0 دیویساورتون  درک متن

 03/0 01/0 گواه

 110/1 00/0 03 02/0 00/9 اورتون دیویس درک کلمات

 20/0 -91/1 گواه

 

هستند،  1515داری که همگی کمتر از دهد که با توجه به مقادیر سطوح معنینشان می 0نتایج جدول 

دار های قافیه، درک متن و درک کلمات معنیآزمونهای اورتون دیویس و کنترل در تفاوت عملکرد گروه

دیویس بر قافیه، درک متن و درک کلمات کودکان نارساخوان تاثیرگذار بوده -باشد. لذا روش اورتونمی

های دو گروه به علت کاربندی آزمایشی آزمون مولفهاست. به عبارت دیگر، تفاوت مالحظه شده در نتایج پس

 بوده است.

 

 گیریبحث و نتیجه

بصورت  یشناخت-یتعادل یتوانبخش با سیوید-اورتون یهاروشتاثیر  سهیپژوهش حاضر با هدف مقا

آنجا که  ازانجام شد. خواندن کلمات و درک متن  یهابر عملکرد خواندن و مولفهغیرحضوری و از راه دور 

 یمطالعه توسط عچرشاو کیاست، و تنها انجام نشده ردیموضوع مطالعه حاضر را در برگ قایکه دق یامطالعه
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 جیمطالعه حاضر با نتا جینتا یبه بررس ریانجام شده، در ز سیودی –اورتون  یقی(، در مورد روش تلف0911)

 یروش بر عملکرد کل نیمطالعه حاضر ا در؛ میپردازیم یچند حس یهاروش نهیمطالعات مشابه در زم

درک متن و درک کلمه، و نشانه حروف اثربخش  ها،هیخواندن کلمات، قاف یهاآموزان و مولفهخواندن دانش

ه مقول نهو نشا یحذف آوا، خواندن کلمات بدون معن ر،یتصاو دنیکلمات، نام رهیزنج یها، اما، در مولفهبوده

 .استبا گروه کنترل نداشته سهیدر مقا یگروه تفاوت معنادار نیا یهانیانگینمرات م شیافزا رغمیعل

 یشناختواج یینقص بازنما هیبنا به نظر توان گفت کهمی روش بر مولفه خواندن کلمه نیا یاثربخش نییتب در

 یها براواج زیو تم صیهستند که مانع تشخ یدچار مشکالت یواج یواحدها ییها در بازنمانارساخوان

 دگاهید نی(. ا0100؛ لئونگو و همکاران ، 0101و مارشال،  دویسی)منگ شوندیکلمات م دیو تول یبازشناس

و همکاران ،  دایقرار گرفته است )ساکس تیمورد حما یبه طور قابل توجه یاز مطالعات تجرب یاریدر بس

 یهادر روش یشناختواج یآگاه ی(. ارتقا0119؛ راموس و همکاران، 0110و همکاران،  نوی؛ ولوت0102

 دیو ساختارمند اورتون با تاک کیستماتیقرار دارد. روش س دیبرخوردار و مورد تاک یادیز تیاز اهم یچندحس

 یینماحواس مختلف در باز بیو ترک شنودیو آنچه م ندیبیآنچه م بیبه کودک در ترک یشناسبر دانش صوت

تر است؛ و  بر ادراک که در روش اورتون کمرنگ دیبا تاک سیویو روش د کندیکمک م یواج یواحدها

تصاویر عینی و سه بعدی و در عین حال به )حروف(  یانتزاع یهانماد لیتبد قیبر نمادها از طر یابیتسلط

حرکت چشم در سطح کلمه و دیدن کلمه به شکل یکپارچه، موجب   مانندهایی که با استفاده از تمرین

دو  نیاز ا یریگمطالعه حاضر با بهره یقیروش تلف جهیدر نتشود. ها میخوانارتقای مهارت خواندن در نارسا

 یعچرشاو یهاپژوهش جیبا نتا، جهینت د. اینآموز کنبه دانش یشتریمهارت کمک ب نیدر ا تواندیروش م

( و نتایج ورونن 0915ی )رمحمدیو ش ،ی(، کاکاوند، دمرچل0011) ییو رضا فریمحمد ،ی(، سابق0911)

های بازشناسی های چندحسی را در بهبود مهارت( که استفاده از روش0102(، و همچنین فیشر )0100)

 باشد.اند همسو میکردن و رمزگشایی موثر یافتهکلمات، هجی

 فی(، انجام تکال0100) یگواسوم یزمان یریگنمونه هیبنا به نظردر تبیین اثربخشی این روش بر مولفه قافیه، 

با  و مهارت خواندن هیقاق صیتشخ ییدارد و توانا یبا اندازه کلمات و دانش حروف همبستگ هیفمربوط به قا

در کسب  یقیروش تلف نیا یچندحس فیمولفه را با تکال نیا یمعنادار توانیم نیدر ارتباطند. بنابر ا گریکدی

مولفه خواندن  یمعنادارو همچنین  ،نما یاندازه کلمات استفاده شده در آزمون نارساخوان، و حروف دانش

 اتموجب تواندیماست؛  ها و نگاه کردن کل واژهبر واج دیتاککه ها روش نیادر  رایکرد. ز هیکلمات توج

های عچرشاوی نتیجه، با نتایج پژوهش نید. اانگردرا فراهم  هیقافکلمات هم ییتوجه و شناسا شیافزا

 در ( همسو است.0111اسمیت )-اسمیت و بورگر و مارشال، (0910(، حیدری، امیری و مولوی )0911)

کلمه،  یکه دانش معن دهندینشان م هاافتهتبیین اثربخشی این روش بر مولفه درک کلمات و درک متن،  ی

کلمه  یبر ادغام  خواندن کلمه و معن یکه مبتن ح،یو صحت خواندن شده و آموزش صح یموجب روانخوان

 یوفسکیوان کلمنت، استا ن،یباشد )آست یبا نارساخوان یینش آموزان ابتدادا یبرا یکمک موثر تواندیباشد، م

به نقل از استونس، هال  0100و استافورا،  یبر اساس چارچوب نظام خواندن )پرفتاز طرفی  (.0100و بوچر، 

. یو دانش عموم ،ییدانش امال ،یاست، دانش زبان ازی(، سه سطح از دانش در خواندن مورد ن0100و واگ، 

 ن،اموجب گسترش واژگ ندهایفرا نیدرک هستند. همزمان، ا یندهایمهم فرا یازهاینشیکلمه از پ یبازشناس

 هیچارچوب، در توج نی. با استفاده از اگردندیکلمات موثر است؛ م یبه نوبه خود بر بازشناس زیکه آن ن
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 حیاورتون که بر آموزش صرکه مطابق با روش  دید توانیدرک کلمه و درک متن، م یهامولفه یمعنادار

ارد، د دیتأک ینحو و معناشناس ،یشناس ختینماد، هجاها، ر -مطابقت صدا  ،یشناختواج یآگاه ،یشناسواج

و  ،حروف و ساختن کلمه بیپس از تسلط بر حروف، ترک رد،یگیروش در برم نیکه ا یخاص یهابا آموزش

خواندن مهارت الزم جهت  یو دانش عموم ییدانش امال ،یدانش زبان یعنی. شودیآغاز م یخوانداستانبعد 

 سیویروش دهای ملحوظ در آموزشحال نی. در عگرددیفراهم م هستنددرک  ازینشیپ هینظر نیکه بنا به ا

 یریتوجه و جلوگ یبا کمک به ارتقاتر است، که در افزایش خزانه کلمات و گسترش اطالعات عمومی کمرنگ

 قتیدر حق و کندیکمک م ندیفرااین به  یانتزاع یبر نمادها یابیو با تسلط یادراک فیو تحر یاز گمگشتگ

 نتیجه این .بخشندیچون درک بهبود م یادهیچیدو روش به اکتساب مهارت پ نیرابطه متقابل، ا کیدر 

 (، رنجبر و همکاران0011فر و رضایی )(، سابقی، محمدی0911مطالعه با نتایج مطالعات عچرشاوی )

 ( همسوست.0100(، و زیادات )0913)

در تبیین اثربخشی این روش بر مولفه نشانه حروف، هر چند محقق با مطالعات زیادی در باره اثربخشی 

آموزان بر توان تسلط و حاکمیت دانشی خواندن مواجه نشد، اما میهای چندحسی بر این مولفهروش

کاربردن حروف برای ساخت کلمات و همینطور افزایش خزانه لغات و فراهم کردن  شناسایی حروف و به

های محیطی در پی فرایند آموزش را در کسب این مهارت موثر دانست. این نتیجه فرصت توجه به  محرک

است. در تبیین اثربخش (  همسو بوده0910( و خدامهری و همکاران )0911با نتیجه مطالعات عچرشاوی )

 توانهای زنجیره کلمات، خواندن ناکلمات و همینطور حذف آوا، مین این روش تلفیقی در خرده آزموننبود

 ،ی)به نقل از عچرشاو 0122و دروسنو در سال  سیرویبار توسط ب نیاول یی کهآوا ینارساخوانبه نظریه 

در خواندن کلمات  یبهترهستند عملکرد  ینوع نارساخوان نیکه دچار ا یافراد ؛ اشاره کرد.( مطرح شد0911

 موالمعکلمات،  ریافراد در خواندن غ نی. اشتباهات افندیکلمات ضع ریدرخواندن غ یو آشنا داشته ول یواقع

از  یاشخص ابتدا رشته ییآوا یواج است. در نارساخوان -سهینو لیدر سطح تبد جهینتیب یهاشامل تالش

. شودیدرک و تلفظ م کپارچهیدهد به صورت  لیرا تشک یارشته، کلمه نی. چنانچه اکندیم یحروف را وارس

 یهاوهیش ستیقادر ن رایبود، زخواهد توانکلمه باشد فرد سردرگم و از خواندن آن نا ریغ کیاما اگر به صورت 

 .ردیواج را به کار گ- سهینو لیتبد

 یطاهاخ قیعم ینشانه بارز نارساخوانار برد. توان وجود نارساخوانی عمیق را نیز در این توجیه بکمی یطرف از

 در خواندن کلمات یرا بخوانند ول ینیتوانند کلمات عیم قیعم یاست. افراد مبتال به نارساخوان ییمعنا

ود ش یامر موجب م نیواج ناتوان بوده و ا  -سهینو نیرابطه ب جادیدچار مشکل هستند. بعالوه در ا یانتزاع

 (.0911 ،ی؛ به نقل عچرشاو0122کلمات نباشند )پترسون و مارسل ،  ریغ ندنکه قادر به تلفط و خوا

ها بر اطالعات معنایی را در خواندن کلمات نشان ( نیز اتکای نارساخوان0101پژوهش سان و همکاران )

 یو مولو ،یریام ،یدریح( در سطح حذف آوا، و 0911نتایج تحقیق عچرشاوی ) با  جهینت نیا اند.داده

تر تواند طیف وسیعخواندن ناکلمات همسو است. علت ناهمسویی نتیجه مطالعه حاضر می( در سطح 0910)

های عمیق و آوایی که بنا به مشاهدات آموزان از نظر پایه تحصیلی و همینطور احتمال وجود نارساخواندانش

تحصیلی و به صورت حضوری و با محقق در هنگام اجرا، محتمل است، باشد. دو مطالعه نامبرده بر یک پایه 

 یرحضوریغ یهابا آموزش سهیدر مقا یحضور یهاحال آموزش نیدر عاند. تعداد نمونه بیشتری انجام گرفته

از  ترشیجهت وقوف ب یشتریب ینیبال یهانشانه تواندیبا ثابت در نظر گرفتن تعداد و زمان جلسات، م
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 محقق فراهم کند. یبرا یاحتمال یهاجبران ضعف یبرا یفرصت جادیو به تبع آن ا هایآزمودن یهاییتوانا

در مراکز اختالالت  یمیآموزش ترم افتیآموزان جهت دردانش نیاز ا یبرخ بعالوه باید اشاره شود که

خالت و مدا ییشناسا نیکه غالب متخصص ستیدر حال نیاو  بودندباالتر مراجعه کرده نیدر سن یریادگی

 (.0100و همکاران،  ؛ شلبه0101 ن،)پچر و همکارا کنندیم هیتوص جهینت نیزودهنگام را جهت کسب بهتر

واند ساده بنظر تدر تبیین اثربخش نبودن این روش در نامیدن تصاویر نیز باید گفت که گرچه این تکلیف می

ها را یادآوری کند. ولف و باورز تصاویر، نام آنبایست با دیدن رسد اما از آنجا که در این تکلیف فرد می

های پردازش مورد نیاز (، بر فعالیت0911( و عچرشاوی )0910( به نقل از حیدری، امیری و مولوی )0111)

کند. در روش تلفیقی این مطالعه، بیشتر  مشکالت مرتبط با عملکرد خواندن مورد برای این تکلیف تاکید می

ه جهت رشد این توانایی باید مداخالت مرتبط با آن صورت گیرد. نتیجه این تحقیق با تاکید است و در نتیج

، همسو است. علت (0910) یو مولو یریام ،یدریحنتیجه تحقیق عچرشاوی ناهمسو و با نتیجه تحقیق 

 . شود نییتب های بخش قبلی ذکر شد،تواند بر اساس آنچه در باره اثربخش نبودن مولفهناهمسویی نیز می

 و است. نشانه مقوله یک تکلیف روانی کالمی معناییاثربخشی این روش بر نشانه مقوله نیز معنادار نبوده

 بایست به سرعت به اطالعات یک طبقه. در این تکلیف آزمودنی میاست ییافظه معنادرگیر شدن ح ازمندین

 بیرکت ی وشناسدانش صوتر دیویس به طور خالصه، تاکید ب-معنایی دسترسی یابد. ماهیت روش اورتون

 قیبر نمادها از طر یابیبر ادراک و  تسلط دیو تاک)روش اورتون(  یواج یواحدها ییحواس مختلف در بازنما

 یرتقاا برای است که ییهانیو استفاده از تمر یو سه بعد ینیع ری)حروف( به تصاو یانتزاع ینمادها لیتبد

اند. از طرف دیگر تکالیف این مولفه با استناد به مدل بدلی دیده شدهتدارک ها مهارت خواندن در نارساخوان

(، به ارتباط سریع بین اجزای حافظه فعال و حافظه دراز مدت نیازمند است که در این روش تلفیقی 0111)

توانند بر اثر تمرین و ارتقای مهارت خواندن و گسترش خزانه لغات و مورد تاکید قرار ندارند، هر چند می

دانش عمومی طی جلسات بیشتر کسب شوند. نتیجه این مطالعه با نتیجه مطالعه حیدری و همکاران 

(، 0911(، در بررسی اثربخشی روش دیویس بر نارساخوانی همسو، و با نتیجه مطالعه عچرشاوی )0910)

پایه تحصیلی  تواند تفاوت درنحوه ارائه آموزش، تعداد نمونه واست. علت این ناهمسویی میناهمسو بوده

آموزان دانشهای پژوهش جامعه آماری پِژوهش گروه خاصی از جامعه یعنی محدودیتآزمودنی ها باشد. 

بودند که امکان تعمیم نتایج  به دختر و پسر دبستانی نارساخوان مراکز اختالالت یادگیری شهر تهران 

کنندگان در انتخاب اولیه به صورت داوطلبانه در کند. شرکتهای دیگر را با احتیاط مواجه میجمعیت

آزمایش شرکت کردند، لذا ممکن است نتایج تحت تاثیر اثر مطلوبیت اجتماعی قرار گرفته باشد؛ استفاده از 

دو روش درمانی ممکن است اثر تداخل برنامه آموزشی را برای محقق ایجاد کند. با توجه به این که این 

 انجام شده است پیشنهاد ختر و پسر دبستانی نارساخوان مراکز اختالالت یادگیریآموزان دپژوهش بر روی 

 .های دیگر نیز انجام شودشود در جامعهمی

 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

ندگان در کنها، شرکتا ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالهبا توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 مورد خروج از پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
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 سپاسگزاری

نویسـندگان پژوهـش حاضـر بـر خـود الزم دانسـتند کـه از کلیـه افـرادی کـه در پژوهـش شـرکت نمودنـد 

 .الزم را جهـت اجـرای پژوهـش نمودنـد، کمـال تشـکر و سـپاس خـود را ابـراز نمایـد و همـکاری
 

 مشارکت نویسندگان

-ها، پیشها، تحلیل آماری دادهشناسی، گردآوری دادهسازی، روشنویسنده این پژوهش در طراحی، مفهوم

 نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش داشت.

 

 تعارض منافع

 نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.بنا بر اظهار 

 

 عمناب

آموزش توجه بر بهبود عملکرد  ریتاث (.0915) زاهد ،ی.، کنعانبایفر ،یادگارینثار.،  ،ینرگس.، مراد ،یسرشک بیاد

 .21-20( :0) 0 .یشناخت یآموزان نارساخوان.فصلنامه روانشناس خواندن دانش

 ی(. بررس0011خوش اقبال، مرجان. ) .،، فاطمهینعمت .،لیپور، خل لیاسماع .،تورج ،یهاشم .،.، منصوریرامیب

موزان آاختالل خواندن در دانش یهامتمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه یشناخت یتوانبخش یاثربخش

  .0-02 :(02) 1 ی.ریادگیدر  یشناخت ی. دو فصلنامه راهبردهاییدوره ابتدا

 .رشدانتشارات مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: (. 0912دالور، علی. )

 یدستاوردها یمل ،کنفرانسیبر عملکرد مغز در نارساخوان یمرور(. 0912ی. )ثیحد ثه،یحد خدانظر.، ،یرحمت زه

 - یحقوق و مطالعات فرهنگ ،یروانشناس ت،یو ترب میجهان در تعل نینو

 https://civilica.com/doc/823784،ی،خویاجتماع

 یهاو روش صیتشخ یو چگونگ یریادگیدر  ژهیو یهایی(. نارسا0915. )اهللزتع ،ینادر .،ریمم ،ینراق فیس

 تهران: انتشارات ارسباران. .یبازپرور

بر  یمبتن یشناخت یبخشتوان ی(. اثربخش0011. )اضلهف ،یدری.، ححمدم ،یمانی.، نرجادس ،بشرپور .،سیف، الهام

ژوهش در پ ی. فصلنامه علمیکودکان مبتال به نارساخوان یشناخت یهاییبر بهبود نارسا ییاجرا یکارکردها

 .000-010 :(9)51 یو مجاز یآموزشگاه یریادگی

و  سیوید یقیآموزش مدل تلف یاثربخش ی(. بررس0911. )ضاپور، ر نیحس .،وادج ،یخلعتبر .،جیدهم ،یعچرشاو

 .093:01. یشهر اهواز. مجله مطالعات ناتوان ییدر دانش آموزان ابتدا ینارساخوان زانیاورتون بر م
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Abstract  
Aim: The aim of the present study was to determine the effectiveness of the integrated 

method of Orton-Davis in the form of distance education on dyslexia of dyslexic female 

students in elementary school in Tehran. Methods: The research method in this study was 

semi-experimental and pre-test-post-test design with control group. The statistical 

population of this study was all the dyslexic primary school girls who attended learning 

disorders centers in Tehran in 2020-21. To measure the dependent variable of the study, 

the Nema reading and dyslexia test (Kormi Nouri and Moradi, 2014) was used. In this 

research, two educational interventions of the integrated Orton-Davis method, which is 

one of the multi-sensory methods and includes tasks based on directional games, were 

designed and compiled by Atchershawi (2019) to improve reading skills and reduce 

dyslexia. Results: The results showed that the combined method of Orton-Davis in the 

form of distance education on the overall performance of reading (P<0.001) and 

understanding words (P<0.001) and understanding the text of children (P<0.001). 

Conclusion: It can be concluded that the combined method of Orton-Davis in the form of 

distance education has an effect on the overall performance of reading and comprehension 

of words and text of dyslexic children and it can be used to reduce the problems of dyslexic 

children. 
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