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دکحصای جزؿؿی گصوه آىّزػی داٌؼگاه فصٍُگیان(ٌّیعٍسه ىعئّل)
احود ابوحوسه
ىصةی گصوه آىّزػی دٌؼگاه فصٍُگیان جِصان.ایصان
چکیده
اىصوزه جالشُای زیادی ةصا ی درىان ارحالل ُای ٌارظا ٌّیعی از لصیق جصکیب ةصٌاىَ ُای درىاٌی ؾّرت گصفحَ اظث .پژوُغ
خافص ةا ُسف ػیّه ُای ةِتّد ارحالل ٌارظا ٌّیعی در داٌغ آىّز پایَ پٍجو اةحسایی ىسرظَ ػِیس ةِؼحی اٌجام ػس .ایً
پژوُغ ةَ نداظ ُسف کارةصدی و ةَ نداظ ٌدّه گصدآوری الاليات از ٌّع ججصةی ةا لصح جک آزىّدٌی چٍس رك پایَای اظث.
داده ُا ةَ روش ةازةیٍی ٌيّدارُا و روش درؾس ةِتّدی ىّرد جدهیم كصار گصفثٌ .حایج ٌؼان داد کَ جصکیب ػیّه ُای روش
چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکح ی کپارت جّاٌعث کَ جًساد رماُای آزىّدٌی را کاُغ دُس .ةا جّجَ ةَ ایً یافحَ ُای
ىی جّان ٌحیجَ گیصی کَ جصکیب ػیّه ُای روش چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت ىٍجص ةَ کاُغ رماُای
ىصجتك ةا ٌارظا ٌّیعی ىی ػّد .ةٍاةصایً الزم اظث ةیغ از پیغ ىّرد جّجَ ىحزؿؿیً ةانیٍی كصار ةگیصد.
واشگاى کلیدی :ارحاللٌ ،ارظا ٌّیعی داٌغ آىّز ،پٍجو اةحسایی
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 .1هقدهه
ارحالل ُای یادگیصی ػاىم گصوُی از کّدکان ىیةاػس کَ در یک یا چٍس فصایٍس رواٌؼٍارحی پایَای ىصةّط ةَ درك
زةان ،گفحار یا ٌّػحار ارحالل دارٌس ،ایً ىيکً اظث ةَ ؾّرت ٌارظایی در گّش کصدن ،فکص کصدن ،ؾدتث کصدن،
رّاٌسنٌّ ،ػحًُ ،جی کصدن یا اٌجام دادن ریافی جهّه گص ػّد( کّنیً و ُيکارانٌ .)2013 ،ارظاٌّیعی ةَ ارحالنی در
زةان ٌّػحاری الالق ىی ػّد کَ ةَ جٍتَ ُای ىکاٌیکی و فٍی ىِارت ٌّػحً جّجَ دارد ایً ارحالل رّد را ةَ ػکم
ةسرمی در کّدکان دارای خساكم ُّش ىحّظك کَ ٌارظایی يؿتی ىؼزؿی ٌسارٌس یا دارای ٌلؽ ُای آػکار ادراکی –
خصکحی ٌیعحٍس ٌؼان ىی دُس(روی ،ػصگّنس و ُصىان.) 2015 ،
کّدکان ةا ٌارظاییُای ویژه در یادگیصی ىًيّال در ىلایعَ ةا ُيعاالن يادی رّد ييهکصد کاىال ىحفاوجی در ٌّػحً
دارٌس .ایً ىؼکم ةَ پیؼصفث جدؿیهی آٌِا اثص ىی گشارد و ىًيّال جا دوران ةضرگعانی اداىَ ىی یاةس .ارحالل زةان
ٌّػحاری یا ٌارظاٌّیعی اؾمالخی اظث کَ ةصای کّدکاٌی کَ يهیصغو داػحً ُّش لتیًی ةعیار ةس ىی ٌّیعٍس ةَ کار
ىی رود  .ایً کّدکان ىًيّال آئیٍَ ٌّیعی یا واروٌَ ٌّیعی ىیکٍٍس یا ةعیار ةس رك ىی ٌّیعٍس و زىاٌی رخ ىی دُس کَ
ىِارت ُای زةان ٌّػحاری ٌویص ُجی کصدن ،کارةصد دظحّر زةانٌ ،لمَ گشاری ،ظازىان دُی فکصدر ٌگارش یا ىِارت
ُای ييّىی در زةان ٌّػحاری فصد ةَ لّر ةارزی از ىیضاٌی کَ ةا جّجَ ةَ جّاٌایی ُای ُّػی اش پیغ ةیٍی ىی ػّد
کيحصةّ ده و پشیصفحَ ػسه ةاػس کَ ظایص ػصایك ىًهّنیث ظاز یا جاثیصات ىدیمی درآن ٌلؼی ٌساػحَ اٌس .کّدك ةصای
ٌّػحً ةایس از رػس ذٍُی کافی ،اٌگیضه و يالكَ کافی ةصای یادگیصی چگٌّگی ٌّػحً ةصرّردار ةاػس  .ةَ يالوه ةایس از
ُياٍُگی چؼو و دظثُ ،ياٍُگی خصکحی ،جّاٌایی جِث گیصی دیساری – فقایی ،جؼزیؽ دیساری ،خافوَ دیساری،
جّاٌایی ىصجب کصدن ةسن رّد ةا فقای الصاف (جؿّیص ذٍُی ةسن ) ىفِّم ٌّػحً از چپ ةَ راظث (در رك فارظی از
راظث ةَ چپ) و جؼزیؽ ةصجصی جاٌتی دظث ةصرّردار ةاػس .ةیؼحصیً اػکاالجی کَ غانتا در زةان ٌّػحاری پسیس ىی آیس
در ظَ زىیٍَ ی ٌّػحً ةا دظث رك ،اىالء (ُجی کصدن) وةیان ٌّػحاری (اٌؼاء) اظث(ػکُّی یکحاوپصٌس.)1385 ،
يّاىم دریم در ٌّػحً يتارجٍس از  :رػس ذٍُی کافی -اٌگیضه کافی و يالكَُ ،ياٍُگی دظث و چؼو ،افحصاق ةؿصی،
جِث گیصی دیساری فقایی ،خافوَ دیساری ،جؼزیؽ ةصجصی جاٌتی ،جؿّیص ذٍُی ةسنٌ ،دّه گصفحً ىساد ،كصارگصفحً
کاغش و ٌؼعحً کّدك(جتصیضی .)1386،کاظحی ُای دظث رك ،ىؼکالت ُياٍُگی دیساری خصکحیٌ ،ارظاٌّیعی( دظث
رك ةی ٌِایث ةس و ٌارّاٌا اظث ،اٌگیضش در انگّةصداری ،ىدیك ٌاىٍاظب و فلص آىّزػی  .آىّزش ةعیار و جيصیً غهك و
فلسان رظیسگی و ٌوارت؛ در کم يّاىم دروٌی و ةیصوٌی در دظث رك ىؤثص اظث.
ارحالل ٌّػحً رػسی یکی از ٌاجّاٌائی ُای یادگیصی در داٌغ آىّزان اظث کَ ایً افصاد يهی رغو داػحً ُّش
لتیًی و ييهکصد ةیٍایی ،ػٍّایی ،رفحاری و رواٌی و ُیجاٌی ىٍاظب در ىِارت ُای ٌّػحً ىؼکم دارٌسٌّ .ػحً یک
ىِارت پ یچیسه اظث کَ يّاىم ىحًسدی در آن ٌلغ دارٌس ،کَ یکی از ایً ىّارد ييهکصد خعی ــ خصکحی دظث ىی
ةاػس(جتصیضی .)1386،جؼزیؽ ارحالل ٌّػحً ىدـ(دیعگصافیا)زىاٌی گشاػحَ ىی ػّدکَ ارحالل ةَ لّركاةم ىالخوَ
ای درپیؼصفث جدؿیهی یا فًانیث روزىصه زٌسگی جسارم ٌيّده ةاػس.کّدکان دیعگصافیا پط از ورود ةَ ىسرظَ ریهی زود
ىؼکالجی در ُجی کصدن پیساىی کٍٍس .ةاال رفحً ظً و رفحً ةَ کالس ُای ةاالجص جيالت کحتی وػفاُی اةحسایی جص
ويجیب جص و ٌعتث ةَ ظمّح ىّرد اٌحوار پاییً جص ةَ ٌوص ىی رظس(خّایی ،رفایی و آزاد .)1389 ،روشُای آىّزػی و
جصىیيی در زىیٍَ ٌارظاٌّیعی ةصای کيک ةَ داٌغ آىّزان دارای ایً ارحالل روش چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی
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خصکحی کپارت ىی ةاػس(جتصیضی .)1386،ىصةیان و ىحزؿؿان ةعیاری ةصای جصىیو و جلّیث یادگیصی ُای کّدکان ةا
ٌارظایی ُای یادگیصی ةَ اظحفاده از خّاس ىزحهف ایً کّدکان و جدصیک آن ُا پصدارحَ اٌس  .از جيهَ روش ُای ىًصوف
چٍس خعی ىی جّان ةَ روش «جًلیب خعی» فصٌانس اػاره کصدکَ در آن جّازن و جًادل ةصای اظحفاده از ىعیص ةیٍایی،
ػٍّایی و خط الىعَ ةَ ؾّرت ُيضىان ىس ٌوص ةّده اظث .يهث ٌاىگشاری آن جًلیب ةا اٌگؼحان ةَ خّاس ةیٍایی و
ػٍّایی ةصای یادگیصی افافَ ىی گصدد  .کپارت ىًحلس اظث کَ رػس ذٍُی کّدك ةا کٍحصل خصکات ػصوع ىی ػّد و
ىصاخهی چّن کؼف ىٍوو ،ادراك ىعائم ،جکيیم و جصکیب دریافحِای خعی و در پایان جؼکیم ىفاُیو را لی ىی کٍس .او
ىی گّیس ُص ىصخهَ از ىصخهَ پیؼیً کاىم جص و پیچیسه جص اظث و کّدکان يادی ایً ىصاخم را ةَ ظادگی و ةا جصجیب
درظث لی ىی کٍٍس  .اىا در ىّرد داٌغ آىّزان ةا ٌارظایی ُای ویژه ىيکً اظث در ىصاخم رػس اٌلمايی رخ دُس.
ةصٌاىَ ریضی آىّزػی  -رواٌی ةصای ةازظازی روٌس رػس کّدك ةا ٌارظایی ُای ویژه در یادگیصی ةص اظاس ٌحایج آزىّن ُایی
چّن آزىّن ادراکی -خصکحی کپارت  ،آزىّن ادراك ةیٍایی فصاظحیگ  ،آزىّن جّاٌایی زةاٌی – رواٌی ایهیٍّی و آزىّن
جؼزیؽ ػٍیساری وپيً ؾّرت ىی پشیصد .پژوُغ خافص كؿس دارد جهفیلی از ػیّه ُای ىزحهف درىاٌی در جِث
جصىیو و درىان ٌارظا ٌّیعی در داٌغآىّز ىّرد ىمانًَ ظال پٍجو اظحفاده کٍس .ةا جّجَ ةَ آٌچَ گفحَ ػس ُسف پژوُغ
خافص پاظذ گّیی ةَ ایً فصفیَ اظث کَ جهفیق روش ُای چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت در درىان
ارحالل رٌارظا ٌّیعی ىّثص اظث.
 .1 .1روش پصوهص
پژوُغ خافص از ٌّع ىمانًَی ججصةی ةا لصح جک آزىّدٌی چٍس رك پایَای اظث کَ ةَ ىٍوّر جصکیب روش چٍس خعی
فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت در درىان ارحالل ٌارظاٌّیعی ةَ ؾّرت ىیساٌی اجصا ىی ػّدٌ .يٌَّ آىاری پعصی
 12ظانَ (ظال پٍجو اةحسایی) اظث .در پژوُغ خافص ةصای ججضیَ و جدهیم دادهُا از روش ةازةیٍی ٌيّدارُا و رو ش
ىداظتَ افضایغ درؾس ٌيصات اظحفاده ػسُ .يچٍیً ةصای ىداظتَی جغییصات درؾس ةِتّدی از فصىّل زیص اظحفاده ػس.
MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Baseline Mean] × 100
 .1. 2ابسار اندازه گیری
ایـً آزىّن ةَ ىٍوّر جؼزیؽ و اٌسازه گیصی ظمح جّاٌـایی ٌّػحً آزىّدٌیِای ىتحال ةَ ارـحالل ٌّػـحً ةـَ کـار
ىیصود .روایی آزىّن ارحالل ٌّػحً در پژوُغ فالح چای % 86ةَ دظث آىس .در ایـً پـژوُغ ،از آزىـّن ارحالل ٌّػحً
کَ ةصای ُـص پایـَ دارای دو ىـحً ةـّد ،اظحفاده ػس کَ ىحً اول  50درؾـس کحـاب فارظـی ،و ىحً دوم کمّ ىمانب
کحاب فارظی را در ةص ىـی گیـصد .آزىّن ٌّػحً فالح چای از نداظ درجَ دػّاری ىماةق ظً و پایَ داٌغ آىّزان
اةحـسایی ،جٍوـیو ػـسه اظـث.
 .1. 3نتایج
پژوُغ خافص ةا ُسف ػیّه ُای ةِتّد ارحالل ٌارظا ٌّیعی در داٌغ آىّز پایَ پٍجو اةحسایی ىسرظَ ػِیس ةِؼحی اٌجام
ػس .در جسول ٌ 1يصات و ٌحایج ةسظث آىسه آزىّدٌی در پصظؼٍاىَ جّاٌایی آزىّن ارحالل ٌّػحً فالح چای ()1374کَ
در جهعات پایَ ،دوم ،چِارم ،ػؼو ،پط از درىان و پیگیصی  30روزه اٌجام ػسهُ ،يصاه ةا درؾس ةِتّدی در جسول و
ٌيّدار ىصةّلَ ةَ لّر جساگاٌَ ىّرد ةصرظی كصار گصفحَ اظث.

نطریۀ پویص در آهوزش علوم انسانی دانطگاه فرهنگیاى؛ ػياره  / 19جاةعحان 1399

11

جسول ٌ : 1يصات آزىّدٌی در آزىّن ارحالل ٌّػحً فالح چای در ىصخهَ رك پایَ ،خیً ىسارهَ ،پط از درىان ،پیگیصی
آزىّدٌی

رك جهعَ
پایَ دوم

جهعَ
چِارم

جهعَ پط از
ػؼو درىان

ىیاٌگیً جهعَ
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آزىّدٌی
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جسول 1درةصدارٌسه ٌيصات آزىّدٌی ةا ةصٌاىَ آىّزػی روش چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت در ٌارظا
ٌّیعی ىیةاػسٌ .حایج ٌؼان ىیدُس کَ جًساد رمای آزىّدٌی در ىصخهَ پط از درىان کاُغ یافحَ اظث  .ةص اظاس آن-
چَ از جسول ىؼاُسه ىیػّد ،رمای آزىّدٌی در ٌارظا ٌّیعی در لی جهعات کاُغ یافحَ کَ ایً ٌکحَ اثصةزؼی ةصٌاىَ
آىّزػی روش چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت در کاُغ ٌارظا ٌّیعی آزىّدٌی را ٌؼان ىیدُس و ایً
ىعئهَ را ىیجّان در ٌيصه آزىّدٌی ةصاظاس ػارؽ ةِتّدی ةَ دظث آىسه ةصاةص ةا ( )50/78ىالخوَ ٌيّد .از آٌجایی کَ
درؾس ةِتّدی ةاالی  50اثص ةزؼی درىان را ٌؼان ىی دُس ،ةٍاةصایً ةص اظاس درؾس ةِتّدی ىیجّان ٌحیجَ گصفث کَ
ةصٌاىَ آىّزػی روش چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت در کاُغ ٌارظا ٌّیعی آزىّدٌی اثص ةزؼی رّةی
داػحَ اظث.
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ٌيّدارٌ :1يایغ جغییصات ىصةّط ةَ ٌارظا ٌّیعی آزىّدٌیُای ةصاظاس ٌيصهی کعب ػسه در پصظؼٍاىَ فالح چای
()1374

ضیوههای بهبود اختالل نارسانویسی در دانص آهوز پایه پنجن ابتدایی  /ظًسانَ ُاػيی ،اخيس اةّخيضه

19

 .2بحث و نتیجه گیری
ُسف پژوُغ خافص ػیّه ُای ةِتّد ارحالل ٌارظا ٌّیعی در داٌغ آىّز پایَ پٍجو اةحسایی ىسرظَ ػِیس ةِؼحی ةّد.
ٌحایج ٌؼان داد کَ جصکیب ػیّه ُای روش چٍس خعی فصٌانس و روش ادراکی خصکحی کپارت جّاٌعث کَ جًساد رماُای
آزىّدٌی را کاُغ دُس .در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ جصکیب ایً روش ُای درىاٌی جيام خّاس کّدکان را در
گیص فًانیث ٌّػحً ىی کٍس .اُيیث ىِارت ُای خصکحی از كتیم ةصٌاىَ ریضی خصکحیُ ،ياٍُگی خعی و ُياٍُگی
خصکحی ،رػ س ُياٍُگی خصکات هصیف ،رػس ُياٍُگی چؼو و دظث  ،دظث و پا و جاثیص آن در ةِتّد ٌارظا ٌّیعی ىّرد
جاکیس ةعیاری از درىاٌگصان ىی ةاػس(جتصیضی .)1386 ،لصفساران روش آىّزػی کپارت ىًحلسٌس کَ یادگیصی خصکحی ىتسأ
یادگیصی اظث و فصایٍسُای ذٍُی پط از رػس ىحٍاظب ظیعحو خصکحی و ظیعحو ادراکی و ُيچٍیً پیٌّسُای ارجتالی
ىیان یادگیصی خصکحی و ادراکی ةَ وجّد ىی آیس(ٌصاكی و ٌادری.)1381،
کپارت ىًحلس اظث کَ رػس ذٍُی کّدك ةا کٍحصل خصکات ػصوع ىی ػّد و ىصاخهی چّن کؼف ىٍوو ،ادراك
ىعائم  ،جکيیم و جصکیب دریافحِای خعی و در پایان جؼکیم ىفاُیو را لی ىی کٍس  .او ىی گّیس ُص ىصخهَ از ىصخهَ
پیؼیً کاىم جص و پیچیسه جص اظث و کّدکان يادی ایً ىصاخم را ةَ ظادگی و ةا جصجیب درظث لی ىی کٍٍس  .اىا در
ىّرد داٌغ آىّزان ةا ٌارظایی ُای ویژه ىيکً اظث در ىصاخم رػس اٌلمايی رخ دُس .در روش چٍس خعی فصٌانس ،کَ
«روش جًلیب فصٌانس» ٌاىیسه ىی ػّد ،زیصا جًلیب ةا اٌگؼحان ةًُسی جسیس ةص روش ىًيّل آىّزش رّاٌسن یا جؼزیؽ
کهيات اظث در ایً روش کّدك ُيضىان کهيَ را «اخعاس ىی کٍس»« ،ىی ةیٍس»« ،جهفن ىی کٍس»و«ىی ػٍّد» ،ةَ
ُيیً ىٍاظتث آن را «روش چٍسخعی»ىی ٌاىٍس (ٌصاكی و ٌادری.)1381 ،
ُص پژوُ ؼی در کٍار ةسیى ةّدن و داػحً ٌلاط كّّت ،دارای ةصری ىدسودیثُای روشػٍارحی ٌیض ىیةاػس .یکی از
ىدسویث ُای پژوُغ خافص خجو پاییً ٌيٌَّ و کاُغ كسرت جًيیو دُی ةَ جاىًَ اظث .در پژوُغ ُای ةًسی
پیؼٍِاد ىی ػّد از خجو ٌيٌَّ ةیؼحصی اظحفاده ػّد.
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