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Abstract

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي سه شیوه آموزش
 آگاهي واجشناسي و آموزش ترکیبي بر کاهش تعداد،مستقیم
 روش پژوهش.خطاهاي خواندن دانش آموزان دبستاني است
 جامعه آماري تمام دانشآموزان دختر و پسر.نیمه آزمایشي است
. چهارم و پنجم دبستان داراي اختالل یادگیري بودند،پایه سوم
 نفر به عنوان نمونه آماري پس از مشخص شدن این که20
 به صورت در،داراي اختالل یادگیري در خواندن هستند
5  گروه1  سپس به نحو تصادفي در.دسترس انتخاب شدند
 از دو آزمون هوش وکسلر مقیاس.نفري جایگزین شدند
 سه گروه آزمایشي به.کودکان و سیاهه خواندن استفاده شد
 و گروه، آموزش خاص خود را دریافت کردند، جلسه20 مدت
کنترل غیر از آموزش مرسوم مدرسه اي آموزش دیگري دریافت
 آگاهي واج شناسي و، نتایج نشان داد که آموزش مستقیم.نکرد
 در کاهش مشکالتp<0/05 آموزش ترکیبي در سطح
خواندن دانشآموزان دبستاني داراي اختالل یادگیري موثر بوده
 هر سه شیوه آموزشي در رفع مشکالت خواندن، بنابراین.است
.دانشآموزان دبستاني کامال اثربخش و سودمند هستند
، آموزش مستقیم، اختالل یادگیري خواندن:واژههای کلیدی
آگاهي واج شناسي و آموزش ترکیبي

The purpose of this study was to compare the
Effectiveness of direct instruction, phonological
awareness and combind method on the
reduction of elementary students, reading
problems. The target population in the present
experimental study included male and female
third, fourth and fifth grade elementary students,
in Kermanshah in 2012. The study sample
consisted of 20 subject, both male and female,
who were selected from the population after it
was determind that they had learning disorders
in their reading. Thus, there were four equal –
sized group of 5 in the study. Measuring
instruments such as WISC-R and achievement
test for reading were used. The 40 minutes
special treatment was given to experimental
groups three for 20 sessions but the control
received no special treatment except for the
traditional school instruction. The results
revealed that direct instruction, phonological
awareness and combind metod at p<0/05 were
effective in the reduction of elementary
students` reading problems who had learning
disorders. Accordingly, it is concluded that all
the three instructionl methods are quite effective
and helpful in reduction of elementary students`
reading problems.
Keywords: reading learning disorder, direct
instruction, phonological awareness and
combind metod
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مقدمه
در جوامع مدرن ،کمتر مهارتي است که به اندازه خواندن براي موفقیت در زندگي اهمیت داشته باشد (آنـا
لیند و همکاران .)2003 ،با این حال ،یکي از شایعترین انواع اختالل یـادگیري ،1اخـتالل در خوانـدن یـا
نارساخواني 2است (کانن برگر و مایر 5 .)2007 ،تا  70درصد ،بـه ویـژه پسـران ،داراي اخـتالل خوانـدن
هستند (استین .)2007 ،در اصفهان میزان شیوع اختالل خواندن برابر با  70درصد کـه از ایـن میـزان 66
درصد مربوط به دانشآموزان پسر و  91درصد مربوط بـه دانـشآمـوزان دختـر بـوده اسـت (صـدا تي و
همکاران .)7983 ،متخصصان حوزه اختاللهاي یادگیري ویژه در خصوص این که چرا دانش آمـوزان در
یادگیري خواندن دچار اختالل هستند ،دالیل گوناگوني از جملـه ضـعد در مهـارتهـاي رمزگشـایي واج
شناختي ،3دشواري در بازشناسي واژه (جان ،ناتالي و جنیفر ،)2001 ،حرکـات چشـمي نادرسـت در زمـان
4
تثبیت و ضعد آگاهي واج شناختي (ادین ،استین ،وود و وود ،)7331 ،اختالل در پـردازش واج شـناختي
(جان ،ناتالي و جنیفر ،2001 ،گاتورم ،لپانن و پیکوس2005 ،؛ رابـرت2001 ،؛ کـارن و رزمـاري،)2000 ،
اختاللهاي دستگاه عصبي (ادین و زفرو7338 ،؛ پـا و همکـاران 2007a,b؛ سـیموس ،بریـر ،فلت،ـر،
فورمن ،موزاکي و پاپانیکولو2007 ،؛ سانداك ،منکل ،فراست و پـا  ،)2001 ،اخـتالل گفتـاري در سـنین
کودکي (اسکار بورگ ،)2005 ،اختالل توجه و تمرکز (سولن ،شیلي ،فیکرا ،سیلورمن و الرسـون،)2009 ،
نقص پردازش دیداري (استین ،)2007 ،سرعت نامیدن خودکار (وولد ،بورز و بیدل ،)2000 ،ضعد نامیدن
حرف (فولین2005 ،؛ تریمن ،)2005 ،و مشکالت توجه و مو عیت ا تصادي – اجتماعي (منگوین ،لـوبر و
لمهاي )7339 ،ذکر کردهاند .نتایج بررسـيهـاي دنتـون و مـاتیس ( ،)2009فـورمن ( )2009و تورگسـن
( )2001 ،2002نشان داده است که ترکیب آموزش اثربخش کالسي بـا آمـوزش مناسـب در گـروههـاي
کوچک ميتواند تا  90درصد به بهبود عملکرد دانش آموزان نارساخوان کمک نماید .از جملـه روشهـاي
موثر در بهبود اختالل خواندن دانشآمـوزان داراي اخـتالل یـادگیري آمـوزش مسـتقیم اسـت .آمـوزش
مستقیم ،5راهبردي آموزشي مبتني بر تحقیق است که از سـال  7360بـراي دانـش آمـوزان بـا عملکـرد
متوسط و دانشآموزان داراي اختالل یادگیري به کار گرفتـه شـده اسـت .ایـن راهبـرد آموزشـي زمـاني
بیشترین اثربخشي را خواهد داشت که تکالید با توالي منظم و دم به دم طراحي شده باشند (مهرینگ،
 .)2070نتایج مطالعات استوکارد ( )2070فلورس و گانز ( ،)2001سوزان ،مگلیارو و لوکي ( ،)2005آدامز و
کارنین ( )2009حاکي از آن است که برنامههاي آموزش مستقیم بر اساس ادبیات تحقیق نسبت به سـایر
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برنامههاي آموزشي ،در پیشرفت تحصیلي دانشآموزان داراي اختاللهاي یادگیري ویژه اثربخشتر بوده-
اند .بر اساس یافتههاي فراتحلیل دیان ،ری،ارد و نانسي ( )2005از نتـایج  91مطالعـه ،از سـال  7310تـا
سال  ،2005فقط  9مورد بیان نمودهاند که روشهاي دیگر نسبت به آموزش مستقیم نتـایج بهتـري بـه
دست آوردهاند .آنها هم،نین با بررسي  8مطالعه دیگر ،گزارش کردهاند که  30درصد دانشآموزاني کـه
از برنامههاي آموزش مستقیم استفاده کرده بودند ،بهبود عملکرد نشان دادهانـد .کینـدر ،کابینـا و مارکنـد
( )2005و آلبرتین ،ماینزر و زیگلر ( )2001نیز بـا مـرور  15مطالعـه دربـاره اثربخشـي آمـوزش مسـتقیم،
دریافتند که برنامه آموزش مستقیم تا  30درصد موجـب بهبـود عملکـرد تحصـیلي دانـش آمـوزان داراي
اختاللهاي یادگیري ویژه مي شود .آموزش مستقیم به نحو موفقیت آمیزي براي کودکان با توانایي هـاي
مختلد ،کودکان در خود مانده (جنیفر و مارگارت2008 ،؛ فلـورس و جـانز ،)2001 ،دانـشآمـوزان داراي
صرع (هامفریز ،نیوفیلد ،جانسون ،انگلز و مک کـي )2005 ،و دانـشآمـوزان در معـرخ خطـر شکسـت
تحصیلي (گروسین )2001 ،به کار گرفته شده است .استفاده از شیوه آموزش مستقیم براي دانشآمـوزاني
که در مراحل اولیه یادگیري هستند ،موجب بهبود عملکـرد آنهـا در خوانـدن ،ریاضـي و زبـان مـيشـود
(کروس ،رباربر و ویلسون .)2002 ،کارلسون ،رباربر و ویلسون ( )2002و گروسین ( )2001گزارش کرده-
اند ،برنامههاي آموزش مستقیم موجب بهبود درك خواندن دانشآموزان در معرخ خطـر افـت تحصـیلي
ميشود.
1
جنیفر ،جان ،کلودیا و رابرت ( )2003در بررسي تاثیر آموزش مهارتهاي هجایي (الگوهاي هجـایي،
واعد و مراحل تقطیع هجا و الگوهاي تاکیدي) بر پیشرفت خواندن (درك خواندن ،شروع واژه و شـناخت
واژه) دانش آموزان دوره راهنمایي که داراي اختالل خواندن و بیش فعالي بودهاند ،دریافتنـد کـه آمـوزش
مهارتهاي هجایي موجب پیشرفت مطلوب در هر سه جنبـه خوانـدن ایـن دانـش آمـوزان شـده اسـت.
شیویتز ( )2009و کاتلدو و الیز ( )2005به بررسي تعامل خواندن ،امال و آگاهي واج شـناختي 2پرداختنـد.
آنها بیان ميکنند که آگاهي واج شناختي به طور صریح و ضمني بر خواندن و امال تاثیر مثبتـي دارد .بـه
اعتقاد مارتي نت ،والدویس و فایول ( )2001کودکان در آغاز اکتساب خواندن و نوشتن ،بیشترین اولویـت
را به استراتژيهاي واج شناختي ميدهند .نتایج بررسي اسکار بورگ ( )2005نشان داد که شناخت حـرف
 %21از واریانس خواندن را تبیین ميکند ،در حالي که آگاهي واج شناختي  %27از آن را تبیین مينمایـد.
رابا ( ،)2009دال ( ،)2007پترا و همکاران ( ،)2002و لیون و همکاران ( )2007بیان ميکنند مهارتهـاي
آگاهي واج شناختي ،پایهاي اجتناب ناپذیر و اساسي براي کسب مهارت هاي خواندن و امال هستند.

1
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در دیدگاه جانیس ،ویلیام و کیث ( ،)2001نگي ( ،)2006ایورسن ،تانمر و کاپمن ( ،)2005و تانمر و کاپمن
( )2009دانشآموزاني که در خواندن با مشکالتي روبرو هستند ،زماني از آموزش بهترین نتیجه را خواهند
گرفت که شیوههاي گوناگون آموزش ،آموزش مستقیم مهارتهاي رمز گرداني الفبایي ،فرصت زیاد براي
تمرین ،دریافت بازخورد و رشد مهارتها و استراتژيهاي شناسایي واژه در هنگام خواندن با هـم ترکیـب
شوند .گري ( )2001کیث ( )2002آگاهي واجي عمیـقتـرین سـطح آگـاهي واج شـناختي اسـت و بـراي
موفقیت در امال و خواندن نقش حیاتي و اساسي دارد و ترکیب آموزش مسـتقیم بـا آگـاهي واج شـناختي
براي دانش آموزان داراي اختاللهاي یادگیري و بدون اخـتالل یـادگیري ویـژه کـامال سـودمند اسـت.
النیگان ( )2009مک نا تن ( )2002بلکمن ( )2000معتقدند که ترکیب آموزش آگـاهي واج شـناختي بـا
آموزش روابط حروف الفبایي عملکرد دانش آموزان را در بازشناسي واژه به نحو معنادار تري بهبـود مـي-
بخشد .کریمي ،علیـزاده ،فرخـي و سـعدي پـور ( )7983آمـوزش مسـتقیم و آمـوزش ترکیبـي در سـطح
( )p>0/07و آموزش آگاهي واج شناسي در سطح ( )p>0/05در کاهش مشکالت امالي دانـشآمـوزان
دبستاني داراي اختاللهاي یادگیري ویژه موثر بودهاند .اندازه اثر محاسبه شده برابر با  0/63بـوده اسـت.
آموزش ترکیبي به صورت متناوب تنظیم شده است ،یعني یک جلسه فنون آموزش مستقیم و جلسه بعـد
فنون آگاهي واج شناختي تدریس شد .تحقیقات انجام شده در کشورهاي مختلد دنیا که در باال بـه آنهـا
اشاره گردید ،بر اثربخشي آموزش مستقیم ،آگـاهي واج شـناختي و آمـوزش ترکیبـي بـر بهبـود عملکـرد
خواندن دانشآموزان دبستاني داراي اختاللهاي یادگیري ویژه تاکیـد دارنـد .دربـاره ضـرورت و اهمیـت
پژوهش حاضر مي توان بیان نمود که هر سه شیوه آموزش توسط محققین این پژوهش طراحي شدهاند از
این رو ،اولین بار است در کشور ایران اثربخشي آنها بررسي ميشود .نکته ابل توجه این که براي ساخت
برنامه آموزش مستقیم از الگوي انگلمن و براي ساخت برنامه آموزش آگاهي واج شناسي از الگوي آزمون
واج شناسي دستجردي و سلیماني ( ،)7982و براي شـیوه آمـوزش ترکیبـي ،محققـین دو شـیوه فـو را
ترکیب نمودهاند و برنامه سوم را طراحي کردند ،به همین دلیل هیچ تحقیق داخلي که اثربخشي این سـه
شیوه را بررسي کرده باشد ،یافت نشد .در نهایت ،فرضیههاي تحقیق چنین بیان ميشوند کـه سـه شـیوه
آموزش مستقیم ،آگاهي واج شناختي و آموزش ترکیبي ،در رفع مشـکالت خوانـدن دانـشآمـوزان داراي
اختاللهاي یادگیري کامال موثر و مفیدند.
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روش
روش پژوهش با توجه به انتخاب تصادفي نمونه و اجراي متغیر مستقل آزمایشي؛ و با طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل است.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماري این پژوهش شامل دانشآموز دختر و پسر پایه سـوم ،چهـارم و پـنجم دبسـتان شهرسـتان
کرمانشاه است که داراي اختاللهاي یادگیري ویژه بودند .نمونه آماري 20نفر (چهـار گـروه  5نفـري) از
دانشآموزان پایههاي سوم ،چهارم و پنجم دبستاني بودند که در آزمون پیشرفت تحصیلي خواندن محقق
ساخته نمره کمتر از  71گرفتند و ضمنا هوشبهر برابر یا باالتر از  85داشتهاند .شیوه کار به ایـن صـورت
بود که از بین تمام دانشآموزاني که به دلیل اختالل یادگیري خواندن به چهار مرکز توانبخشي اخـتالل-
هاي یادگیري ویژه در شهرستان کرمانشاه ،ارجاع داده شده بودند ،به تصادف  75نفر انتخاب شدند .سپس
در این مرحله نیز به شکل تصادفي در سه گروه  5نفري جایگزین شدند .با توجه به این که  5نفـر گـروه
کنترل نباید هیچ آموزش خاصي به استثناء آموزش مرسوم مدرسهاي دریافت ميکرد ،از ایـن رو اعضـاي
گروه کنترل (با استفاده از آزمون هوش وکسلر و آزمون پیشـرفت تحصـیلي امـال) در مـدارس شناسـایي
شدند.
ابزار
آزمون هوش وکسلر مقیاس کودکان :این آزمون از  77خرده آزمون تشکیل شده است که خرده
مقیاسهاي کالمي آن عبارتند از :اطالعات عمومي ،فراخناي ار ام ،گنجینه لغات ،محاسبات ،درك و فهم
و شباهتها و خرده مقیاسهاي غیر کالمي عبارتند از :تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،طراحي مکعبها،
الحا طعات و نماد ار ام .در روش بازآزمایي میانه ضرایب پایایي 0/19است .ضرایب پایایي هوشبهر
کل در گروههاي سني مختلد از  0/13تا  0/36متغیر بوده است .در روش تنصیفي میانه ضرایب  0/63و
ضرایب پایایي تنصیفي آزمونها از  0/12تا  0/38متغیر بوده است .در بررسي روایي همزمان مقیاس
( )WISC-Rبا مقیاس ( )WPPSIدر مقطع سني مشترك دو مقیاس یعني  6تا  6سال و نیم10 ،
دانشآموز کالس اول و دوره آمادگي بر اساس همان متغیرهایي که در انتخاب نمونه هنجاریابي مورد
نظر بود ،انتخاب شدند .ضرایب همبستگي هوشبهرهاي کالمي ،عملي و کلي  0/11 ،0/81و  0/85است
که با ضرایب گزارش شده توسط وکسلر که به ترتیب  0/80 ،0/80و  0/82مي باشد ،بسیار نزدیک و در
دو مورد از آنها باالتر است (شهیم.)7917 ،
سیاهه خواندن :این آزمون شامل پنج تکلید (متن) داستاني ناآشنا و محقق ساخته با استفاده از
واژگان کتابهاي فارسي پایههاي اول تا پنجم دبستاني آموزش و پرورش ایران است .نتیجه انجام
بازآزمایي بر روي دانشآموزان مورد بررسي نشان داد که پایایي آزمون با استفاده از معیار آلفاي کرونباخ
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 ./11بود .بنابراین ،ميتواند به عنوان یک ابزار ابل اعتماد و سریع در تشخیص اختالل در خواندن دانش
آموزان پایههاي اول تا پنجم دبستان به کار برود .مقایسه بین دو گروه دانشآموزان عادي و نارسا خوان
(دانشآموزاني که در نتیجه اجراي آزمون داراي اختالل تشخیص داده شده بودند و در این پژوهش
حضور نداشتند) ،در نمونه  15نفري ( از هر پایه  75نفر) نشان داد که تفاوت بین میانگینهاي دو گروه
معنيدار است ( ،)p=0/07و این آزمون توانسته این دو گروه را از همدیگر متمایز نماید .براي بررسي
روایي آزمون با توجه به میزان همبستگي بین نمرات د ت خواندنپ( 81درصد) و نمره سرعت خواندن
( 85درصد) با نمرات کل آزمون ،به نظر ميرسد این آزمون از ضریب روایي خوبي برخوردار است (شفیعي
و همکاران.)7981 ،
یافتهها
در این پژوهش از تحلیل واریانس یک طرفه ( )ANOVAاستفاده شد و چون بین میانگین پیش
آزمون آزمودنيها در چهار گروه تفاوت وجود داشته است ،تفاوت پیشآزمون و پسآزمون ( )Dسه گروه
آزمایشي و یک گروه کنترل مورد تحلیل رار گرفت که به بررسي تحلیل دادههاي این فرضیهها مي-
پردازیم.
جدول  .1تحلیل واریانس یک طرفه ( )Dهای چهار گروه مورد بررسی
منابع تغییر
بین گروهي
درون گروهي
کل

مجموع مجذورات
7816/75
2386/8
2384/59

درجه آزادی میانگین مجذورات
675/1
9
786/1
76
15

نسبت F

سطح معناداری

9/9

0/05

بر اساس مندرجات جدول  7مشاهده مي شود که  F=9/9بدست آمده با درجه آزادي  73براي چهار گروه
تحقیق در سطح  P>0/05معنادار است .به این معنا که بین چهار گروه تحقیقي از نظر آماري تفاوت
معنادار وجود دارد .اندازه اثر (نسبت همبستگي) محاسبه شده برابر با  0/98ست.
جدول  .4آزمون شفه برای مقایسه سه گروه آزمایشی با گروه کنترل
گروه آزمایشی
7
2
9

گروه کنترل
1
1
1

تفاوت میانگین
26
76
73/8

خطای معیار اندازه گیری سطح معناداری
0/05
70/05
0/05
1/07
0/05
6/9

در جدول شماره  2منظور از عدد یک ( ،)7گروه آزمایشي آموزش مستقیم؛ عـدد دو ( ،)2گـروه آزمایشـي
واج شناسي و عدد سه ( ،)9گروه آزمایشي آموزش ترکیبي و عدد چهار ( )1گروه کنترل است .با توجه بـه
732

مقایسه اثربخشي سه شیوه آموزش مستقیم ،آگاهي واج شناختي و ترکیبي ...

نتایج تحلیل دادهها در جدول  2بین میانگین ديها درگروه آموزش مستقیم و گروه کنترل از لحاظ آماري
در سطح  P >0/05تفاوت معنادار وجود دارد و بین میانگین ديها درگروه آمـوزش واج شناسـي و گـروه
کنترل از لحاظ آماري در سطح  P >0/05تفاوت معنادار وجود دارد و بین میانگین ديها درگروه آموزش
ترکیبي و گروه کنترل از لحاظ آماري در سطح  P >0/05تفاوت معنادار وجود دارد.
سوال :7آیا بین میزان اثربخشي سه برنامه آموزشي (آموزش مستقیم ،آگاهي واج شناختي و ترکیبـي) در
کاهش تعداد خطاهاي خواندن دانش آموزان دبستاني تفاوت وجود دارد؟
جدول .8آزمون شفه جهت بررسی تفاوت اثر بخشی سه شیوه آموزشی
گروه آزمایشي
2
9
7

گروه کنترل
9
7
2

تفاوت میانگین
9/8
6/2
70

خطاي معیار اندازه گیري
6/3
77/51
70/15

سطح معناداري
0/533
0/606
0/961

در جدول شماره  9منظور از عدد  7گروه آزمایشي آموزش مستقیم ،عـدد  2گـروه آزمایشـي آمـوزش واج
شناسي و عدد  9گروه آزمایشي شیوه ترکیبي است .بر اساس تحلیل آزمـون شـفه بـین میـانگین ديهـا
(تفاوت پیشآزمون و پسآزمون) در هر سه گروه آموزشي از لحاظ آماري تفاوت معناداري مشاهده نمـي-
شود .بنابراین ،در پاسخ به سوال باال باید گفته شود که در میزان اثربخشـي هـر سـه شـیوه آموزشـي در
کاهش تعداد خطاهاي خواندن دانشآموزان داراي اختاللهاي یادگیري ویژه در خواندن از لحـاظ آمـاري
تفاوت معناداري وجود ندارد.
بحث
فرضیه اول این پژوهش به بررسي اثربخشي برنامه آموزش مستقیم بر کاهش تعـداد خطاهـاي خوانـدن
دانشآموزان دبستاني ميپردازد .در آزمون این فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس یـک طرفـه و آزمـون
تعقیبي شفه مشخص گردید که آموزش مستقیم در سطح  p<0/05بر کاهش تعـداد خطاهـاي خوانـدن
دانشآموزان دبستاني موثر است .این یافته با بسیاري از یافتههاي دیگر )ماننـد کینـدر ،کابینـا و مارکنـد،
2005؛ کارلسون و فرانسیس2002 ،؛ گروسین2001 ،؛ جنیفـر و مارگـارت2008 ،؛ آلبـرتین و همکـاران،
2001؛ شانون و همکاران2001 ،؛ فلورس و جانز2001 ،؛ هامفریز و همکـاران2005 ،؛ گروسـین2001 ،؛
سوزان ،لیارو و لوك2005 ،؛ آدامز و کارنین2009 ،؛ مارتال و سولر2005 ،؛ دیان ،ری،ارد و نانسي)2005 ،
همسویي دارد .همگي بر این امر صحه گذاشتهاند که آمـوزش مسـتقیم در تـرمیم و رفـع اخـتاللهـاي
یادگیري ویژه شیوه موفقي بوده است .در تبیین این یافته ميتوان چنین بیان نمود که ویژگيهاي برنامـه
آموزش مستقیم موجب ميشود تا این راهبرد آموزشي شیوه بسیار مطلوب و اثربخشي براي دانشآمـوزان
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داراي اختاللهاي یادگیري ویژه باشد و آنها را در یـادگیري مهـارتهـاي اولیـه کمـک نمایـد .آمـوزش
مستقیم به نحو ویژهاي براي آموزش به همین دانشآموزان طراحي شده است .بنـابراین ،شـیوه آمـوزش
مستقیم با توجه به ویژگيهاي خاصي (آموزش گام به گام ،ارائه تقویتهـاي فـوري بعـد از ارائـه پاسـخ
صحیح یا اصالح پاسخ غلط ،ارزیابيهاي مکرر ،ارائه تقویت بـازخوردي ،هم،نـین تعیـین تکلیـد بـراي
منزل و جلب همکاري و نظارت والدین) که دارد ،بهترین شیوه آموزشي براي دانشآموزان داراي اخـتالل
هاي یادگیري ویژه است.
فرضیه دوم به بررسي اثربخشي برنامه آگاهي واج شناسي بر کاهش تعداد خطاهاي خوانـدن دانـش
آموزان دبستاني ميپردازد .در آزمون این فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبـي
شفه مشخص گردید که آموزش آگاهي واج شناسي در سطح  p<0/05بر کاهش تعداد خطاهاي خواندن
دانشآموزان دبستاني موثر است .این یافته با نتایج تحقیقات متعدد (ویکتوریا و مایکل2003 ،؛ ننق ،پاریل
و کربي2008 ،؛ اپل ،ولتر و ماسترسون2006 ،؛ جانیس ،ویلیـام و کیـث2001 ،؛ هـاپر ،واکلـي و کـراف،
2006؛ برنینگر2001 ،؛ کاتلدو و الیز2005 ،؛ روماني و همکاران2005 ،؛ مارتي نـت ،والـدویس و فـایول،
2001؛ کارین و هاینز2001 ،؛ مارکتا ،جان و چارلز )2005 ،همسویي دارد که نشـان دادهانـد ،آگـاهي واج
شناختي یک عامل کلیدي و مهم در حل اشکاالت خواندن و امال است .در تبیین این یافتـه چنـین بیـان
ميشود که برنامه آموزش آگاهي واج شناسي در دمهاي بسیار کوچک به دانش آموزان کمک ميکند تا
یک مهارت اساسي براي نوشتن امال یعني آگاهي از ساختار گفتاري واژههـا و تجزیـه واژه بـه واجهـاي
تشکیلدهنده آن را کسب نمایند .در هنگام نوشتن امال از این مهارت استفاده ميکنند و واژه خوانده شده
توسط معلم را به واجهاي آن تجزیه مينمایند .با این کار آنها یک واژه دشوار را بـه یـک فعالیـت بسـیار
ساده تبدیل ميکنند و همین امر به بهبود عملکرد امالي آنان کمک ميکند.
فرضیه سوم این پژوهش به بررسي اثربخشي برنامه آمـوزش ترکیبـي بـر کـاهش تعـداد خطاهـاي
خواندن دانشآموزان دبستاني ميپردازد .در آزمون این فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس یـک طرفـه و
آزمون تعقیبي شفه مشخص گردید که آموزش ترکیبي در سـطح  p<0/05بـر کـاهش تعـداد خطاهـاي
خواندن دانشآموزان دبستاني موثر است .این یافته با یافتههـاي جـانیس و همکـاران ( )2001ایورسـن و
همکاران ( ،)2005تانمر و همکاران ( ،)2009کریمي ،علیزاده ،فرخي و سـعدي پـور ( )7983مـک نـا تن
( )2002بلکمن ( )2000گري ( )2001کیث ( )2002اسنو و همکاران( )7338گرینـي و همکـاران ()7331
همسویي دارد .اگر چه آموزش آگاهي واج شناختي براي دانشآموزان دبستاني بسیار اساسي است ،اما باید
با آموزش خواندن و نوشتن همراه گردد و دانشآموز به طور مستقیم به خوانـدن و نوشـتن نیـز مبـادرت
بورزد.
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آیا بین میزان اثربخشي سه شیوه آموزشي (آموزش مستقیم ،آگاهي واج شـناختي و ترکیبـي) در کـاهش
تعداد خطاهاي خواندن دانشآموزان دبستاني تفاوت وجود دارد؟
به منظور پاسخ دادن به این سوال از آزمون تعقیبي شفه استفاده گردید که در جدول  9شرح کامل تحلیل
دادهها نشان داده شده است .در جدول  9منظور از عدد  7گروه آزمایشي آموزش مسـتقیم ،عـدد  2گـروه
آزمایشي آموزش واج شناسي و عدد  9گروه آزمایشي شیوه ترکیبي است .تحلیل نتایج نشان داد که بـین
میانگین ديها در هر سه گروه از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد .بنابراین ،در پاسـخ بـه سـوال
باال باید گفته شود که در میزان اثربخشي هر سه شیوه آموزش در کاهش تعداد خطاهاي خوانـدن دانـش
آموزان داراي اختاللهاي یادگیري ویژه در زمینه خواندن از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد .بـا
وجود این ،میانگین ديها در گروه آموزش مستقیم ( )21از میانگین ديها در گروه واج شناسي ( )71و از
میانگین ديها در گروه آموزش ترکیبي ( )20باالتر است .در ادامه به منظور تبیین نتـایج فـو بـه چنـد
مزیت و نکته مهم اشاره ميشود؛ از جمله این که ميتوان به شیوه اجرایي این سه شیوه آموزشـي اشـاره
نمود ،که در گروههاي  2تا  5نفري ابل استفاده ميباشند .در حالي که ،هم اکنون در مراکـز توانبخشـي
اختاللهاي یادگیري ویژه در کشور از شیوه آموزش انفرادي استفاده ميشود .آمـوزش انفـرادي بـه ایـن
دانشآموزان عليرغم داشتن مزایایي که دارد ،یکي از ایرادهاي مهم آن ضعد انگیزه و نبود ر ابت مثبت
در حین یادگیري است که اکثر مربیان مراکز توانبخشي اختاللهاي یادگیري ویژه از بـي انگیزگـي ایـن
دانشآموزان در حین آموزش شکایت دارند .اما آموزش در کالسهاي دو یا سه نفري (از ویژگي منحصـر
به فرد شیوههاي آموزشي آموزش مستقیم ،آگاهي واج شناسي و ترکیبي است) ،تا حـد بسـیار زیـادي بـه
ایجاد انگیزه و یادگیري مشارکتي کمک مينماید .ضمن داشتن این جنبه بسیار مهم ،هم،نین این نکتـه
از لحاظ صرفه جویي در و ت و هزینههاي ا تصادي کامال سودمند به نظر ميرسد .چـرا کـه بسـیاري از
مدیران مدارس دبستاني اظهار مينمایند که چون مراکز توانبخشي اختاللهاي یـادگیري ویـژه ظرفیـت
پذیرش محدود دارند ،به بسیاري از دانشآموزاني که به این مراکز ارجاع داده ميشوند ،گفته ميشود کـه
تا سال بعد جایي براي پذیرش آنها ندارند .ارائه تقویتهاي فوري بعد از ارائـه پاسـخ صـحیح یـا اصـالح
پاسخ غلط و ارزیابيهایي که بعد از پایان هر جلسه آموزش به عمل مـيآیـد (ارائـه تقویـت بـازخوردي)،
جهت کمک به جبران عزت نفس تضعید شده این دانـشآمـوزان بسـیار ارزشمنـد بـه نظـر مـيرسـد.
هم،نین تعیین تکلید براي منزل و جلب همکاري و نظارت والدین نیز ميتواند از جنبـههـاي سـودمند
این شیوههاي آموزشي باشد .با توجه به اثربخشي هر سه شیوه آموزشي ميتوانیم آنها را به عنوان شیوه-
هاي کارساز و بسیار موثر در حل مشکالت امال به جامعه علمي حوزه اختاللهاي یادگیري ویژه و مراکز
توانبخشي اختاللهاي یادگیري ویژه پیشنهاد دهیم .با این امید که این شیوهها جایگزین بهتر و موثرتري
براي شیوههاي کنوني باشد .از جمله محدودیتهاي پروژه حاضر اختاللهاي همـراه بـا مشـکالت امـال
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(بیش فعالي و نقص توجه ،افسردگي و مسائل خانوادگي) است .محدودیت دوم مشکل دو زبانـه (در ایـن
تحقیق زبان ترکي) بودن دانشآموزان مورد بررسي بوده است .پیشنهاد ميشود که تحقیـق مشـابهي در
دوره راهنمایي و متوسطه به منظور مقایسه بین دورههاي مختلد تحصـیلي و در شهرسـتانهـاي دیگـر
کشور انجام شود .تحقیق حاضر به بررسي اثربخشي سه شـیوه آموزشـي (آمـوزش مسـتقیم ،آگـاهي واج
شناسي و شیوه ترکیبي) بر عملکرد امال پرداخته است .پیشنهاد ميشود ،اثربخشي این سه شیوه آموزشـي
بر دیگر اختاللهاي یادگیري ویژه از یبل اختالل خواندن ،زبان و انشا نیز مـورد بررسـي ـرار گیرنـد و
اثربخشي آموزش مستقیم بر اختالل یادگیري ریاضي نیز مورد بررسي رار گیرد .با توجه به اثربخشي این
شیوههاي آموزشي (آموزش مستقیم و آگاهي واج شـناختي ،شـیوه ترکیبـي) در کـاهش تعـداد خطاهـاي
خواندن دانشآموزان دبستاني و مزایاي اجرایي که در باال به آنها اشاره گردید ،ميتوانیم آنها را به عنـوان
شیوههاي کارساز و بسیار موثر در حل مشکالت خواندن به جامعه علمي حوزه اختاللهاي یادگیري ویژه
و مراکز توانبخشي اختال هاي یادگیري ویژه پیشنهاد دهیم .با این امید که این شیوهها جـایگزین بهتـر و
موثرتري براي شیوههاي کنوني باشد .هم،نین امیدواریم که این پژوهش آغاز گر حرکت در جهت تدوین
برنامههاي آموزشي جدیدتري بر اساس سه شیوه آموزشي ،آموزش مستقیم و آگاهي واج شناختي ،شـیوه
ترکیبي باشد.
Reference
Adams, G., & Carnine, D., (2003). Direct Instruction. In H. L. Swanson, K. R.
Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of Learning Disabilities, 403–416.
Allbritten, D., Mainzer, R., & Ziegler, D. (2004). Will students with disabilities be
scapegoats for school failures? Educational Horizons, 82, 153–60.
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: Author.
Anna-Lind P., Kristen M.M., Jennifer J. M., Tracy B., Viveca B., Julie Koch-McD.,
Roxana R., & Haley, S., (2009) Brief experimental analysis of early reading
interventions. Journal of School Psychology, 47, 215–243.
Bates, T. C., Castles, A., Coltheart, M., Gillespie, N., Wright, M., & Martin, N. G.
(2004). Behaviour genetic analyses of reading and spelling: A component
processes approach. Australian Journal of Psychology, 56, 115–126.
Blachman, B. A., (2000). Phonological awareness. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal,
P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research, 3, 483-502.
Bereiter, C., & Engelmann, S. (1966). Teaching disadvantaged children in the
preschool. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Brennan, F., & Ireson, J., (1997). Training phonological awareness: A study
evaluate the effectes of a program of metalhnguistic games in kindergarten.
Reading and writing. An Interdisciplinary Journal, 9, 241-263.

736

...  آگاهي واج شناختي و ترکیبي،مقایسه اثربخشي سه شیوه آموزش مستقیم

Brigham R., & Brigham, M. (2001). Current practice alerts: Mnemonic instruction.
Reston, VA: Division for Learning disabilities and Division for Research of the
Council for Exceptional Children.
Bulgren, J. A., Deshler, D. D., Schumaker, J. B., & Lenz, B. K. (2000). The use and
effectiveness of analogical instruction in diverse secondary content classrooms.
Journal of Educational Psychology, 16, 426–441.
Carlson, C. D., Francis, D. J., (2002). Increasing The Reading Achievement Of AtRisk Children Throguh Direct Instruction: Evaluation Of The Rodeo Institute
For Teacher Excellence (Rite). Journal of Education for Studentplaced at Risk.7,
141-166.
Cataldo, S., and Ellis, N., (2005). Interactions in the development of spelling,
reading and phonological skills. 11( 2), 86 – 109.
Christiana, M. L., (2001). Imaging brain structure in children: differentiating
language disability and reading disability. Learning Disability Quarterly, 24,
158-176.
Cross, R, W., Rebarber, T., & Wilson, S. F. (2002). Student gains in a privately
managed network of charter schools using direct instruction. Journal of Direct
Instruction, 2, 3 – 21.
Dastjerdi Kazemi M., & Solaimani, Z., (2004). Phonological awareness test.
Journal of Institute of Exceptional Children. (In Persian).
Dale, Carpenter., (2001). Spelling error profiles of able and disabled readers. Journal
of Learning Disabelitis, 16(2), 1983.
Denton, C. A., & Mathes, P. G., (2003). Intervention for struggling readers:
Possibilities and challenges. In B. Foorman (Ed.), Preventing and remediating
reading difficulties. Baltimore: York Press.
Dian, K., Richard, K., & Nancy, M., (2005). Special Education and Direct
Instruction: An Effective Combination. Journal of Direct Instruction, 5, 1–36
Dye, G. A., (2000). Graphic organizers to the rescue! Helping students link- and
remember information. Teaching Exceptional Children, 32(3), 72–76.
Eden, G. F., & Zefiro, T. A., (1998). Neural systems affected in developmental
dyslexia revealed by functional neuroimaging, Neuron, 21, 279- 282.
Eleanor, L. H., & Marshall H. R., (2004). Speech recognition-based and
Automaticity programs to help students with sever reading and spelling
problems. Annals of Dyslexia , 54,no.2.
Engelmann, S., Phyllis, H., & Elaine, b., (1966). Teach your child to read in 100
easy lessons. New York: Simon and Schuster.
Flores, M. M., & Ganz, J. B., (2009). Effects of direct instruction on the reading
comprehension of students with autism and developmental disabilities.
Education and Training in Developmental Disabilities, 44, 29‐53.
Flores, M. M., & Ganz, J. B., (2007). Effectiveness of direct instruction for teaching
statement inference, use of facts, and analogies to students with developmental
disabilities and reading delays. Focus on Autism and Other Developmental
Disabilities, 22, 244 - 251.
731

 سال ششم،5  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Foulin, J. N., (2005). Why is letter-name knowledge such a good predictor of
learning to read? Reading and Writing, 18(2), 129–155.
Gary, A. T., (2004). Instruction and Assissment for struggling writers: Evidencebased practice. University of washangton Alert Issue 10.
Grossen, B., (2004). Success of a direct instruction model at a secondary level
school with high risk students. Reading and Writing Qurterly, 20, 161-178.
Guttorm, T. K., Leppänen, P. H. T., & Poikkeus, A., (2005). Brain Event-Related
Potentials (ERPs) measured at birth predict later language development in
children with and without familial risk for dyslexia. Cortex, 41, 291−303.
Humphries, T., Neufeld, M., Johnson, C., Engels, K., & McKay, R., (2005). A pilot
study of the effect of Direct Instruction programming on the academic
performance of students with intractable epilepsy. Epilepsy & Behavior, 6, 405–
412.
Iversen, S., Tunmer, W. E., & Chapman, J. W., (2005). The effects of varying group
size on the Reading Recovery approach to preventative early intervention.
Journal of Learning Disabilities, 38, 456– 472.
Karen, L.P., Rosemary, T., (2000). Phonological Processing, Not Inhibitory Control,
Differentiates ADHD and Reading Disability. Journal of the American Academy
of Child & Adolescent Psychiatry, 39, 4, 485-494.
Karimi, B., Alizadeh, H., Frokhi, N., & Saadipoor, A., (2011). Comparison of three
methods of direct instruction, phonemic awareness and spelling problems
combination of schoolchildren, and the program. PhD thesis, Department of
Psychology, University of Allameh Tabataba’i. (In Persian).
Keith, M., (2002). Picking up the pace: A summary. Auckland, New Zealand:
Ministry of Education.
Kinder, D., Kubina, R., & Marchand, L. N., (2005). Special education and direct
instruction: An effective combination. Journal of Direct instruction, 5, 1 – 36.
Kronenberger, W.G., & Meyer, R.G., (2001). The child clinicians’ handbook
(2ndEd.). Boston: AllynandBacon.
Lonigan, C. J., (2003). Development and promotion of emergent literacy skills in
children at- risk of reading difficulties. In B. R. Foorman (Ed.), Preventing and
Remediating Reading Difficulties (pp.23-50). Baltimore, MD.
Lyon, G. R., Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., Wood, F. B., &
Schulte, A., et al., (2001). Rethinking learning disabilities. In C. E. Finn, Jr., A.
J. Rotherham, & C. R. Hokanson, Jr. (Eds.). Rethinking special education for a
new century (pp. 259–287). Washington, DC: Thomas B. Fordham Foundation
and Progressive Policy Institute.
Janice, F. R., William, E. T., & Keith, T. G., (2007). Explicit instruction in
phonemic awareness and phonemically based decoding skills as an intervention
strategy for struggling readers in whole language classrooms. Reading and
Writing, 21, 349–369.

738

...  آگاهي واج شناختي و ترکیبي،مقایسه اثربخشي سه شیوه آموزش مستقیم

Jennifer, A. D., John, R. B., Claudia, P. F., & Robert, F.A., (2009). Effects of
teaching syllable skills instruction on reading achievement in struggling middle
school readers. Literacy Research and Instruction; 48, 14-27.
Jennifer, B., & Margaret, M., (2008).The Effectiveness of Direct Instruction for
Teaching Language to Children with Autism Spectrum Disorders: Identifying
Materials. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 75–83.
John, S.T., Natali, O. B., & Jennifer, L. R., (2007). Reading disability in adjudicated
youth: prevalence rates, current models, tradational and innovative treatments.
Journal of Aggression and Violent Behavior, 12, 376- 392.
Johnson, W., Bouchard, T. J., Segal, N. L., & Samuels, J., (2005). General
intelligence and reading performance in adults: Is the genetic factor structure the
same as for children? Personality and Individual Differences, 38, 1413–1428.
Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E., (2000). Models of teaching. (6th ed.). Boston:
Allyn & Bacon.
Manis, F., Doi, L. & Bhadha, B., (2000). Naming speed, phonological awareness
and orthographic knowledge in second graders. Journal of Learning Disabilities,
33, 325–333.
Marcy, S., Douglas, C., & Robert, D., (1998). Direct instruction: Integrating
curriculum design and effective teaching practice Intervention in School and
Clinic; Mar 1998; 33, 4; ProQuest Education Journals. 227.
Marlow, A. J., Fisher, S. E., Richardson, A. J., Talcott, J. B., Monaco, A. P., &
Stein, J. F., et al., (2001). Investigation of quantitative measures related to
reading disability in a large sample of sib-pairs from the UK. Behavior Genetics,
31, 219–230.
Martinet, C., Valdois, S., & Fayol, M., (2004). Lexical orthographic knowledge
develops from the beginning of literacy acquisition. Journal of Cognition, 91,
11–22.
Miartella, R.C. & Soler, K.M., (2005). Language for writing program evaluation.
Journal of Direct Insruction, 5(1),81-96.
Mehring, T., (2010). Direct Instruction and the Education of Children with Special
Needs, International Encyclopedia of Education, 2010, 584-587.
McNaughton, S., (2002). Meeting of minds. Wellington, New Zealand: Learning
Media.
Monique, P., & Henri, C., (2005). Influence of auditory–verbal, visual–verbal,
visual, and visual–visual processing speed on reading and spelling at the end of
Grade 1. Brain and Cognition 57, 189–194.
Nagy, W., (2006). Why vocabulary instruction needs to belong termand
comprehensive. Chap. 2. In: Hiebert, E.H., Kamil, M. L. (Eds.), Teaching and
Learning Vocabulary: Bringing Research to Practice. Erlbaum, Mahwah, NJ.
Nothen, M. M., Schulte-Korne, G., Grimm, T., Cichon, S., Vogt, I. R., Muller-&
Myhsok, B., et al., (1999). Genetic linkage analysis with dyslexia: Evidence for
linkage of spelling disability to chromosome 15. European Child and Adolescent
Psychiatry, 3, 56–59.
733

 سال ششم،5  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Paulesu, E., Demonet J.F., Fazio, F, McCrory, E., Chanoine, V., Brunswick S.F.,
Cappa, S.F., Cossu, G., Habib, M., Frith, C.D., & Frith, U., (2001) Dyslexia:
cultural diversity and biological unity. Science, 291:2165–7.
Petra, G., Reinhard, R., Christian, G., Uwe-Jens, G., Uta V., Daniela, F., HansJoachim., Werner, A. & Bernhard, B., (2002). Phonological processing in
dyslexi children: a study combining functional imaging and event related
potentials. Neuroscience Letters, 318, 1, 5-8.
Pugh, K.R., Mencl, W.E, Jenner, A.R., Lee, J.R., Katz, L., & Frost, S.J., et al.
(2001a). Neuroimaging studies of reading developmenti in dreadin disability.
Learning Disabilities Research and Practice, 16, 240-340.
Pugh, K.R., Mencl, W.E., Jenner, A.R., Lee, J.R., Katz, L., Frost, S.J.,et al. (2001b).
Neurobiological Studies of Reading and Reading Disability. Journal of
Communication Disorders, 34, 479-492.
Robert, S., (2004). Motor skills, automaticity and developmental dyslexia: A review
of the research literature. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 17:
301–324.
Rubba, J., (2003). Phonological awareness skills and spelling skills English.
Department (linguistics) Cal poly state university sanluis Obispo.
Rutherford, Jr., Bullis, M., Anderson, C., & Griller, Clark, H. M., (2002).Youth with
disabilities in the correctional system: Prevalence rates and identificationissues.
CollegePark, MD: Center for Collaboration and Practice, American Institutes for
Research.
Sandak, R., Mencl, W.E., Frost, S.J., & Pugh, K.R., (2004). The neurobiological
basis of skilled and dimpaired reading: Recent findings and new directions.
Scientific Studies of Reading, 8, 273-393.
Sedaghati L, Foroghi, R., Shafieay B, Meraati, M., (2011). Prevalence of Dyslexia
in normal first grade to fifth grade students in the. Journal of Audiology; 19 (1),
(In Persian).
Schulte, Korne, G., Deimel, W., Bartling, J., & Remschmidt, H., (1999). The role of
phonological awareness, speech perception, and auditory temporal processing for
dyslexia. Eur Child Adolesc Psychiatry; 3, 28–34.
Shafieay B, Vakol S, Meraati M, Sedaghati, L., & Foroghi, R., (2009). Design and
Development of a screening test for the diagnosis of reading in first to fifth
Payh¬Hay elementary students in Isfahan. Tehran University of Medical
Sciences; 17 (2): 53-60, (In Persian).
Shahim, S., (1993). Application Wechsler Intelligence Scale for Children (WISCR) in Iran. Journal of Psychology; 3, 4 (1), (In Persian).
Shaywitz, S., (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based
program for reading problems at any level. New York: Knopf.
Scarborough, H. S., (2005). Developmental relationships between language and
reading: Reconciling a beautiful hypothesis with some ugly facts. In H. W. Catts,
& A. G. Kamhi (Eds.), The connections between language and reading
200

...  آگاهي واج شناختي و ترکیبي،مقایسه اثربخشي سه شیوه آموزش مستقیم

disabilities (pp. 3−24). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates,
Publishers.
Schulte, G., (2001). Genetics of reading and spelling disorder. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 42, 985–997.
Simos, P. G., Breier, J. I., Fletcher, J. M., Foorman, B. R., Mouzaki, A., &
Papanicolaou, A. C., (2001). Age-related changes in regional brain activation
during phonological decoding and printed word recognition. Developmental
Neuropsychology, 19, 191−204.
Solan, H. A., Shelley-Tremblay, J., Ficarra, A., Silverman, M., & Larson, S., (2003).
Effect of attention therapy on reading comprehension. Journal of Learning
Disabilities, 16, 556−563.
Stein, J. (2001). The magnocellular theory of developmental dyslexia. Dyslexia,
7(1), 12-36.
Stevenson, J., Graham, P., Fredman, G., & McLoughlin, V., (1987). A twin study of
ge- netic influences on reading and spelling ability and disability. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 28, 229–247.
Stokard, J., (2010) Promoting Reading Achievement and Countering the "FourthGrade Slump": The Impact of Direct Instruction on Reading Achievement in
Fifth Grade. Journal of Education for Students Placed at Risk,15, Iss. 3; 218.
Susan, G., Magliaro, B. B., & Lockee, K. B., (2005). Direct Instruction Revisited: A
Key Model for Instructional Technology, ETR&D, 53,4. 41–55.
Swanson, H. L., Harris, K. R., & Graham, S., (2003). Overview of foundations,
causes, instruction, and methodology in the filed of learning disabilities. In H. L.
Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities
(pp. 3–15). New York: Guilford Press.
Temple, E., Poldrack, R.A., Salidis, J., Deutsch, G.K., Tallal, P., Merzenich, M.M.,
& Gabrieli, D.E., (2001) Disrupted neural responses to phonological and
orthographic processing in dyslexic children: an fMRI study. NeuroReport,
12:299–307.
Torgesen, J. K., (2002). The prevention of reading difficulties. Journal of School
Psychology, 40(1), 7–26.
Torgesen, J. K., (2004). Lessons learned from research on interventions for students
who have difficulty learning to read. In P. McCardle & V. Chhabra (Eds.), The
voice of evidence in reading research. Baltimore: Brookes.
Torgeson, J. K., & Burgess, S. R., (1998). Consistency of reading-related
phonological processes throughout early childhood: Evidence from longitudinalcorrelational and instructional studies. In J. L. Metsala & L.C. Ehri (Eds.), Word
recognition in beginning literacy (pp. 161–188). Mahwah, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.
Treiman, R., (2005). Knowledge about letters as a foundation for reading and
spelling. In: P. G. Aaron & R. M. Joshi, (Eds.), Handbook of orthography and
literacy. Mahwah, NJ: Erlbaum.
207

 سال ششم،5  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Tunmer, W. E., & Chapman, J. W., (2003). The Reading Recovery approach to
preventive early intervention: As good as it gets? Reading Psychology, 24, 337–
360.
Tunmer, W. E., (1989). The role of language-related factors in reading disability. In:
D. Shankweiler & I.Y. Liberman (eds.), Phonology and reading disability (pp.
175–214). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Victoria, D., & Michael, F., (2009). Spelling development: Fine-tuning strategy-use
and capitalising on the connections between words. Department of Psychology,
University of Portsmouth, King Henry 1st Street, Hampshire PO1 2DY, United
Kingdom.
Wagner, R., Torgesen, J., & Rashotte, C., (1994). Development of reading-related
phonological processing abilities: New evidence of bidirectional causality from a
latent variable longitudinal study. Developmental Psychology, 30, 73–87.
Warnke, A. (1999). Reading and spelling disorders: Clinical features and causes.
European child & Adolescent Psychiatry, 8(3), S2-S12.Suppl.): 2–12.
Watkins, c. L., (2003). The components of direct instruction. Jurnal of Direct
Instruction, 3(2), 75-110.
Wendy, H., (2001). Current understanding of the genetic basis of reading and
spelling disability. Learning Disability Quarterly, 24, 141- 157.
Wolf, M., Bowers, P.G. & Biddle, K., (2000a). Naming speed processes. Timing,
and reading: A conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33(4), 387–
407.
Wolf, M., & O’Brien, B., (2001). On issues of time, fluency and intervention. In A.
Fawcett (Ed.), Dyslexia: Theory and good practic, 124–140.
Wolf, M., O’Rourke, G.A., Gidney, C., Lovett, M., Cirino, P. & Morris, R.
(2002).The second deficit: An investigation of the independence of phonological
and naming speed deficitsin developmental dyslexia. Reading and Writing: An
Interdisciplinary Journal, 15, 43–72.
Wolf, M., Bowers, P.G. & Biddle, K., (2000a). Naming speed processes. Timing,
and reading: A conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33(4), 387–
407.
Wolf, M., & Bowers, P., (1999). The double deficit hypothesis for the
developmental dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91, 1–24.

202

