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Abstract

Authors:

Purpose: The aim of the present study was to investigate the effect
of Fernald's multisensory education on dyslexia, dictation disorder
and behavioral adaptations of elementary students with learning
disabilities in Ahvaz.
Methodology: The research method was experimental (pre-testpost-test design with control group). The statistical population in
the present study consisted of all primary school students with
learning disabilities in the first and second grade of elementary
learning centers in Ahvaz in 1398. The sample consisted of 30
students with learning disabilities in the first and second grades of
elementary school (15 in experimental group 1 (Fernald
multisensory education)) and 15 in the control group who were
purposefully selected. After Fernald's multisensory training
sessions, dyslexia, dictation disorder and behavioral adaptations
were performed on the experimental and control groups.The
research instruments included Wechsler (1945) dyslexia
questionnaire, dictation test and Lambert et al. Behavioral
adaptations questionnaire. (1974) for data analysis, repeated
measures analysis of variance and multivariate covariance of
Manqua, ANKWA were used.
Findings: The results of data analysis showed that Fernald's
sensory training reduced dyslexia, dictation disorder and improved
behavioral adaptations of elementary students with learning
disabilities in the experimental group compared to the control
group.
Conclusion: As a result, it can be said that Farnald's multisensory
teaching methods reduce dyslexia, dictation disorder and improve
behavioral adaptations. Is a learning disability.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش چندحسی فرنالد بر مشکل نارساخوانی ،اختالل دیکته و سازش یافتگیهای
رفتاری دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری شهراهواز بود.
روش :روش پژوهش آزمایشی (طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل) بود .جامعه آماری در پژوهشحاضر عبارتاز
کلیه دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل یادگیری کالس اول و دوم ابتدایی مراکز اختالالت یادگیری شهراهواز در سال 1398
بود .نمونه پژوهش شامل  30دانش آموز دارای اختالل یادگیری کالس اول و دوم ابتدایی ( 15نفر گروه آزمایش ( 1آموزش
چندحسی فرنالد) ،و  15نفر گروه کنترل بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند .گروه های آموزش در طی  8جلسه 45
دقیقهایی آموزش دریافت کردند .بعد از جلسات آموزش روش چندحسی فرنالد بر روی گروه آزمایش و گروه کنترل ،پس
آزمون نارساخوانی ،اختالل دیکته و سازش یافتگیهای رفتاری اجرا شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نارساخوانی وکسلر
( ،)1945آزمون دیکتهنویسی و پرسشنامه سازش یافتگیهایرفتاری المبرت و همکاران ( )1974بود .برای تحلیلدادهها از
روش تحلیلواریانس با اندازه گیری مکرر و کوواریانس چندمتغیره مانکوا ،آنکوا استفاده شد.
بافته ها :نتایج نشان داد ،آموزش چندحسی فرنالد باعث کاهش نارساخوانی ،اختالل دیکته و بهبود سازش یافتگیهای رفتاری
دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد.
نتیجهگیری :در نتیجه میتوان گفت روشهای آموزش چندحسی فرنالد موجب کاهش نارساخوانی ،اختالل دیکته و بهبود
سازش یافتگیهای رفتاری دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری میشوند و آموزش چندحسی فرنالد روش موثرتری
بر کاهش خشم نارساخوانی ،اختالل دیکته و بهبود سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری
است.
کلیدواژه ها :آموزش چندحسی فرنالد ،نارساخوانی ،اختالل دیکته ،سازش یافتگیهای رفتاری.
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مقدمه
بسیاری از دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری ،مشکالت حادی در نوشتن ،کاربرد زبان نوشتاری ،نارساخوانی دارند و این
اختالالت در دانشآموزان سبب افزایش اضطراب این دانش آموزان شده و عملکرد آنان را به شدت کاهش میدهد.
دانشآموزانی که دچار اختالل یادگیری میشوند ،چالش های متعددی در ابعاد تحصیلی ،خانواده و نظام آموزشی را تجربه
میکنند که سبب می گردد در خواندن دچار مشکالت فروانی در تحصیل شوند .مهارتهای حرکتی ضعیف ،ادراک نادرست
بینایی از حروف ،کلمات ،مشکل در نگهداری اندوختههای بین ایی و در کل حافظه ضعیف بینایی این دانش آموزان که
اختالالت یادگیری دارند مشکل در آگاهی آوایی ،رمزگردانی آوایی ،رمزگردانی امالیی ،حافظه کوتاه مدت شنیداری ،نام گذاری
سریع را سبب میشود و نارساخوانی را باعث میشود (پیرن.)20171،
نارساخوانی یکی از مسائل حاد آموزشگاهی است .یکی از علل عمده سازش نایافتگی دوره تحصیلی است و عواقبی جدی از نظر
آموزشگاهی بدنبال دارد .از نظر استرانگ مشکالت خواندن مهمترین عامل عدم موفقیت در مدرسه است و این مسئله در واقع
سادهترین نشانهای است که با کمک آن میتوان مشکالت دانشآموزان را در بسیاری از زمینههای تحصیلی دیگر را پیش بینی
کرد (خانجانی ،مهدویان و احمدی.)1396 ،
این اختالل به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت روزانه مستلزم خواندن میشود و محققان شیوع آن در کودکان را
 40درصد برآورد کردهاند .همچنین دانش آموزانی که دچار نارساخوانی باشند در فرایند دیکتهنویسی دچار مشکالتی میشوند.
دانشآموزانی که اختالل یادگیری در دیکتهنویسی دارند ،جنبه مهمی از عملکرد آنان دچار اختالل است که بر سالمت
شناختی ،روانی ،اجتماعی ،رفتاری آنها اثرگذار است .دانشآموزانی که اختالل یادگیری در دیکته نویسی دارند در فرآیند
توسعه تحصیلی ،مشکل اساسی دارند و دچار کشمکشهای شناختی -اجتماعی میشوند .دیکته نویسی به دلیل انتزاعی بودن
آن برای دانش آموزان ابتدایی فعالیتی دشوار است به همین جهت زبان نوشتاری در سلسه مراتب تواناییهای زبانی پس از
گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن یاد گرفته میشود .لذا هر گونه مشکل در سایر زمینهها می تواند در زبان نوشتاری تاثیر
منفی مهمی داشته باشد .به اعتقاد لرنر ( ) 1993فرایند نوشتن پیچیده است و مستلزم درک صحیحی از الگوهای نمادین
نوشتن است (آنتر.)20162،
باید گف ت دانش آموزانی که اختالل در یادگیری دارند ،سازش یافتگی رفتاری3ضعیفی دارند .از جمله دغدغهها در مورد
دانش آموزانی که اختالل یادگیری دارند میزان ناسازش یافتگی رفتاری آنان است .کودکان از طریق تعامل ،درگیری عاطفی با
اطرافیان به صورت ارتباط افقی و به خصوص والدین به توسعه سازگاری رفتار -اجتماعی می پردازند ،زیرا خصوصیات مشترکی
دارند .رشد سازش یافتگی رفتاری باعث افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکالت در محیطهای خانوادگی و آموزشی
میشود .سازش یافتگی رفتاری مجموعهای از تواناییها می باشد که روابط اجتماعی ،مفیدی را باعث میگردد و دوستی و
صمیمیت با همساالن را گسترش می دهد .سازش یافتگی رفتاری روابط رضایت بخشی را در مدرسه ایجاد می کند و به
دانش آموز اجازه می دهد که خود را با شرایط وفق دهند و تقاضای محیط اجتماعی را بپذیرند .سازشیافتگی رفتاری مفهومی
است که به دانشآموزان برای ادراه کردن در موقعیت های گوناگون کمک شایانی می نماید .فرد زمانی که سازش یافتگی
رفتاری کمی داشته باشد با محیط اجتماعی خود رابطه متزلزلی دارد و این روند بر مشکالت یادگیری این کودکان اثرات
مخربی دارد (گرشام4و همکاران.)2017 ،
باید گفت بدون شک توجه به جنبههای آموزشی موثر برای این دانشآموزان از عوامل مهم کاهش مشکالت یادگیری میباشد.
از میان رویکردهای آموزشی برای مشکالت نارسایی یادگیری در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ،رویکرد آموزشی
چندحسی فرنالد میباشد که مختص مشکالت دانشآموزان با استفاده از ترکیب ابعاد حسی دانشآموزان در فرایند آموزشی
است .این رویکرد در تالش است تا مهارتهای خواندن ،دیکتهنویسی و نوشتاری را از طریق انگیزههای شنیداری ،دیداری،
1. Pirn
2. Anter
3. Behaviuor Adjustment
4. Garsham
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حرکتی ،المسه رشد دهد .در روش چندحسی فرنالد تالش می شود با استفاده از هماهنگی روشهای شنیداری ،دیداری،
ال مسه ،جنبشی کلمات جدیدی برای خواندن ،هجی کردن ارائه شود .روش فرنالد که در آن توازن و تعادل برای استفاده از
حس بینایی ،شنوایی و المسه مورد نظر است آموزشی موثر است .فالوین نشان داد که روش چندحسی فرنالد سبب افزایش
حافظه بینایی ،کاهش نارساخوانی دانش آموزان دارای اختالل نارساخوانی شد(فالوین.)2018 ،
با پژوهش در زمینه تاثیر روش چندحسی فرنالد که طبق یافتهها یکی از کامترین روشها است که انسجام خاصی را ادراک
بینایی ،شنوایی ،حرکتی و المسه ایجاد میکند ،می توان روش موثرتر در جهت کاهش مشکالت نارساخوانی ،دیکته نویسی و
سازش یافتگی های رفتاری دانش آموزان دارای اختالل یادگیری را بازخورد داد .خال تحقیق درباره تاثیر آموزش چندحسی
فرنالد بر مشکل نارساخوانی ،اختالل دیکته ،سازش یافتگیهای رفتاری در دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری
احساس می شود و الزم است بررسی شود که چه روش آموزشی می تواند بهترین عملکرد را بر مشکالت دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری داشته باشد .با چنین تحقیقی میتوان کمک شایانی به خانواده ،معلمها و نیز سیستم آموزشی برای درمان با
این مشکل دانشآموزان کرد و راهکار آموزشی را که میتواند این مشکل در دانش آموزان ابتدایی دارای اختالل یادگیری را
بهتر درمان نماید را واضحتر شناسایی نمود .پژوهش در زمینه تاثیر آموزش چندحسی فرنالد بر مشکل نارساخوانی ،اختالل
دیکته ،سازش یافتگیهای رفتاری در دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری صورت نپذیرفته است و شناسایی روش آموزشی
موثرتر بر کاهش مشکالت این دانش آموزان از نظر کاربردی میتواند در بهبود و تعدیل این مشکالت دانشآموزان کمک
شایانی نماید .بنابراین پژوهش در این زمینه میتواند گامی پر اهمیت در زمینه پژوهش کاربردی در سطح کشور باشد و
بازخورد مناسبی را به سازمان آموزش پرورش و متولیان مراکز اختالل یادگیری دهد .نتایج حاصل را میتوان در اختیار
سازمان آموزش -پرورش ،مدارس ،آموزشگاهها قرار داد که زمینه بسترسازی ،افزایش استفاده از روش آموزشی موثرتر در
کاهش مشکالت نارساخوانی ،اختالل دیکته ،سازش یافتگی رفتاری دانشآموزان دارای اختالل یادگیری را در جهت پیشرفت
تحصیلی را فراهم نمایند .بنابراین بررسی در این زمینه مهم و ضروری تلقی میشود.
بایرامی ( )1399در پژوهشی بر روی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری به بررسی تاثیر روش آموزش بازی رایانهای-
شناختی بر عملکرد نوشتاری و تحصیلی پرداخت .پژوهش بر روی  30دانش آموز دارای اختالل یادگیری انجام گرفت .نتایج
نشان داد که بین عملکرد نوشتاری و تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش تفاوت ایجاد شد و عملکرد نوشتاری
و تحصیلی این دانش آموزان به دلیل دریافت مداخله آموزش بازی رایانهای -شناختی بهبود یافته است .در نتیجه بیان نمودند
که اقدامات پروکتل آموزش بازی رایانهای -شناختی بر افزایش عملکرد نوشتاری و تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری اثربخشی دارد.
نولسن ( )2019در پژوهشی که بر روی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی انجام داد به بررسی تاثیر آموزش روش چند
حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پرداخت .نمونه شامل  40دانش آموز دارای اختالل نارساخوانی شد و بصورت مساوی
در دو گرذوه تقسیم کرد .مداخله چندحسی فرنالد در  8جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از اجرا نتایج پس آزمون
نشان از آن داشت که در میزان نارساخوانی دانش آموزان دارای اختالل نارساخوانی تفاوت معناداری ایجاد شده است و تفاوت
نشان داد که نمرات نارساخوانی افت پیدا کرده و نتیجه گرفت که آموزش چندحسی فرنالد تاثیر معناداری بر کاهش
نارساخوانی دارد.
کاستا ( )2019در پژوهشی به بررسی تاثیر روش چندحسی فرنالد بر نارساخوانی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری
پرداخت .دانش آموزان دارای اختالل یادگیری دچار نارساخوانی در دو گروه تقسیم شدند و گروه آزمایش روش چندحسی
فرنالد را دریافت کردند .اجرای روش چندحسی در گروه آزمایش تفاوت معنادری در نارساخوانی گروه آزمایش ایجاد کرد و
تعیین شد که روش چندحسی فرنالد تاثیر معناداری بر کاهش نارساخوانی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی دارد.
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری مقطع ابتدایی دچار مشکالت هیجانی و شناختی متعددی است که مشکل نارساخوانی،
دیکته نویسی که دارند منجر به سازش یافتگی رفتاری ضعیف آنها میشود و در کل فرایند تحصیلی آنان را مختل میسازد.
باید اظهار داشت که ،پژوهش در راستای تاثیر روش آموزشی چندحسی فرنالد بر کاهش نارساخوانی ،دیکتهنویسی و افزایش
سازش یافتگیهای رفتاری در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری می تواند در شناسایی عوامل آموزشی موثرتر و روشهای
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مفید آموزشی ،بازخورد سریعتری برای درمان این دانشآموزان را به دنبال داشته باشد .روش آموزش چندحسی فرنالد
می توانند نرخ مشکالت تحصیلی و رفتاری این دانشآموزان را تعدیل کنند و این دغدغه در این پژوهش مطرح میباشد که چه
روش آموزشی بهترین بازده درمانی را در کوتاه مدت به همراه دارد و کدام نوع از آموزش میتواند به درمانگران در بهبود
وضعیت تحصیلی و رفتاری این دانش آموزان کمک بیشتری نماید.
خال تحقیق درباره مقایسه تاثیر آموزش چندحسی فرنالد  ،اختالل دیکته و سازش یافتگیهای رفتاری در دانشآموزان ابتدایی
مبتال به اختالل یادگیری احساس میشود و الزم است بررسی شود که چه روش آموزشی میتواند بهترین عملکرد را بر
مشکالت دانش آموزان دارای اختالل یادگیری داشته باشد .بنابراین پژوهش در این زمینه میتواند گامی پر اهمیت در زمینه
پژوهش کاربردی در سطح کشور باشد و بازخورد مناسبی را به سازمان آموزش پرورش و متولیان مراکز اختالل یادگیری دهد.
لذا با توجه به مباحث مطرح شده پژوهش حاضر از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است .بنابراین در پژوهش حاضر این
مسئله مدنظر می شود که آیا بین تاثیر آموزش چندحسی فرنالد برمشکل نارساخوانی ،اختالل دیکته و سازش یافتگیهای
رفتاری دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری تفاوتی وجود دارد؟
روش
در این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی (طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل برابر) همراه با مرحله پیگیری (یک
ماه پس از مرحله پس آزمون) استفاده شد .جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت از کلیه دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل
یادگیری کالس اول و دوم ابتدایی مراکز اختالالت یادگیری شهر اهواز در سال  1398بود .برای جمعآوری دادهها به مراکز
اختالل یادگیری شهراهواز مراجعه شد و  30نفر از دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل یادگیری بصورت نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند و از میان نمونه پژوهش ،بطور تصادفی  15دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل یادگیری در گروه آزمایش 1
(آموزش روش چندحسی فرنالد) و  15دانشآموزان ایتدایی دارای اختالل یادگیری در گروه کنترل گماشته شدند .گروه های
آموزش در طی  8جلسه  45دقیقهایی آموزش دریافت کردند .به دلیل این که پژوهش حاضر به دنبال تغییر ایجاد شده ناشی
از اجرای تاثیر آموزش چندحسی فرنالد بر مشکل نارساخوانی ،اختالل دیکته ،سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان مبتال به
اختالل یادگیری می باشد ،از این طرح استفاده شد .در این طرح قبل از اجرای آموزش چندحسی فرنالد ،دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری انتخاب شده کالس اول و دوم در گروه آزمایش و گروه کنترل بوسیله پیشآزمون مشکل نارساخوانی ،اختالل
دیکته و سازش یافتگیهای رفتاری مورد اندازهگیری قرار گرفتند .نقش پیشآزمون در این طرح اعمال کنترل مشکل
نارساخوانی ،اختالل دیکته و سازش یافتگیهای رفتاری گروههای آزمایش و گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون میباشد و
سپس بعد از جلسات آموزش روش چندحسی فرنالد بر روی گروه آزمایش و گروه کنترل ،پس آزمون نارساخوانی ،اختالل
دیکته و سازش یافتگیهای رفتاری اجرا شد .در نتیجه تعیین گردید که آیا در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری تغییرات
ایجاد شده در نارساخوانی ،اختالل دیکته و سازش یافتگی های رفتاری ناشی از جلسات آموزش چندحسی فرنالد بوده است یا
خیر.
پرسشنامه نارساخوانی :این پرسشنامه که توسط وکسلر ( )1945تهیه شده است از خرده آزمون بخش کلمات پربسامد،
متوسط ،کم بسامد ،آزمون زنجیره کلمات ،قافیه ،نام بردن تصاویر ،درک خواندن ،کلمات ،حذف آواها ،خواندن ناکلمات،آزمون
نشانه ها تشکیل شده است و براساس میانگین عملکرد دانش آموزان در آزمون کلمات پربسامد ،متوسط ،کم بسامد ،آزمون
زنجیره کلمات ،قافیه ،نام بردن تصاویر ،درک خواندن ،کلمات ،حذف آواها ،خواندن ناکلمات ،نشانهها است که معلمان
(درمانگر) به پرسشنامه  60سوالی براساس خواندن دانش آموزان نمره کم ( ،)1متوسط ( ،)2زیاد ( )3میدهند که نمرات بین
 85الی  180نشانگر نارساخوانی است (طباطبایی و همکاران .)1390،طباطبایی و همکاران ( )1390روایی پرسشنامه را از
طریق ضریب همبستگی با آزمون اضطراب تحصیلی برای زیر مقیاسها بین  0/57تا  0/76و برای کل پرسشنامه  0/68گزارش
کردند که کلیه ضرایب در سطح  0/001معنادار بود و نشان از روایی باالی پرسشنامه دارد .همچنین بهزادی ( )1399روایی
پرسشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه اضطراب تحصیلی را  0/48بدست آورد که در سطح  0/001معنادار شد و نشان
از روایی باالی پرسشنامه داشت .طباطبایی و همکاران ( )1390پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ بین  0/88و 0/89
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گزارش کرد .بهزادی ( ) 1399پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای و تصنیف به ترتیب  0/84و  0/83بدست آورد .در تحقیق
حاضر نیز پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/82بدست آمد.
آزمون دیکته نویسی :دانشآموزانی که در آزمون دیکته بیش از  25درصد از لغات را غلط نوشته باشد و در شرایط آموزشی
مانند بقیه باشند و به عنوان دانش آموزان دارای اختالل دیکته شناخته میشوند .این آزمون توسط تبریزی در سال 1395
تهیه شد .منظور از غلط امالیی اشتباهاتی هستند که دانش آموزان در موقع نوشتن امال مرتکب میشوند .این اشتباهات شامل
ضعف حافظه بینایی ،حساسیت شنوایی ،دقت ،توالیدیداری ،تمییز دیداری ،حافظه شنوایی ،وارونه نویسی ،قرینهنویسی،
غلطهای آموزشی ،نوع ترکیبی میباشد  .دانش آموزانی که از متن ارائه شده که از کلمات پربسامد پر است  25درصد یا بشتر
کلمات را اشتباه بنویسند به عنوان اختالل دیکته شناسایی می شوند (ناصریان .)1393 ،در پژوهش ناصریان ( )1393روایی
پرسشنامه را از طریق روایی سازه محتوایی  0/41در سطح  0/001بدست آمد و نشان از روایی باالی پرسشنامه داشت .در
پژوهش ناصریان ( )1393پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  0/90گزارش کرد .در تحقیقی دیگر نیز ساالری ()1397
پایایی پرسشنامه را با دو روش آلفای کرونباخ ،تصنیف به ترتیب  0/84و  0/85بدست آورد که نشان داد پرسشنامه پایایی
باالیی دارد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/87بدست آمد.
پرسشنامه سازش یافتگیهای رفتاری :پرسشنامه سازش یافتگیهایرفتاری توسط المبرت و همکاران ( )1974تهیه شد .این
پرسشنامه توسط شهنی در سال  1371ترجمه و هنجاریابی شد .این پرسشنامه توسط معلم تکمیل میشود و شامل 260
سئوال دو گزینه است و  11خرده مقیاس رفتار خشونت آمیز ،رفتار ضداجتماعی ،رفتار طغیانی ،رفتار غیرقابل اعتماد،
کناره گیری ،رفتارقالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب ،عادات صوتی ناپسند ،عادات عجیب ،گرایش فزونکشی،آشتگی روانی.
نمرهگذاری در آن بین  0و  1در سئواالت است (احمدزاده .)1396 ،احمدزاده در سال  1396روایی پرسشنامه را از طریق
همبستگی با پرسشنامه سازگاری برای رفتار خشونت آمیز ،رفتار ضداجتماعی،رفتار طغیانی ،رفتار غیرقابل اعتماد ،کناره
گیری ،رفتارقالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب ،عادات صوتی ناپسند ،عادات عجیب ،گرایش فزون کشی ،آشفتگی روانی بین
 0/41تا  0/52در سطح  0/01گزارش کردند .احمدزاده در سال  1396پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای رفتار
خشونتآمیز  ،0/70رفتار ضداجتماعی  ،0/76رفتارطغیانی  ،0/78رفتار غیرقابل اعتماد  ،0/80کنارهگیری  ،0/84رفتار قالبی
 ،0/77رفتارهای اجتماعی نامناسب  ،0/86عادات صوتی ناپسند  ،0/82عادات عجیب  ،0/81گرایش فزونکشی  ،0/75آشفتگی
روانی  0/81بدست آوردند که نشان از پایایی باالی پرسشنامه داشت .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با روش آلفای
کرونباخ برای رفتار خشونتآمیز  ،0/78رفتار ضداجتماعی  ،0/81رفتارطغیانی  ،0/80رفتار غیرقابل اعتماد  ،0/89کنارهگیری
 ،0/85رفتار قالبی  ،0/79رفتارهای اجتماعی نامناسب  ،0/86عادات صوتی ناپسند  ،0/84عادات عجیب  ،0/73گرایش
فزونکشی  ،0/71آشفتگی روانی 0/74بدست آمد.
باتوجه به مباحث مطرح شده ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نارساخوانی وکسلر ( ،)1945آزمون دیکته نویسی و پرسشنامه
سازش یافتگیهایرفتاری المبرت و همکاران ( )1974بود که هریک بطور کامل شرح داده شد.
یافتهها
قبل از تحلیل دادههای مربوط به فرضیهها ،برای اطمینان از این که دادههای این پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر و کوواریانس چندمتغیره را برآورد میکنند ،به بررسی آنها پرداخته شد .بدین منظور مفروضههای
همگنی واریانسها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در
جامعه و نیز نتایج آزمون بررسی پیشفرض همگنی شیب های رگرسیون ،برای متغیرهای نارساخوانی ،اختالل دیکته ،سازش
یافتگیهای رفتاری در جداول ارائه شده است .همچنین ،برای رعایت پیش فرض تساوی واریانسها متغیرهای تحقیق از آزمون
لوین استفاده شده است و برای نرمال بودن ماتریس در روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر از آزمون کروویت ماخلی
استفاده شد.
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جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات
نرمال بودن توزیع نمرات

نارساخوانی
دیکته نویسی

کلموگروف ـ اسمیرنف

گروهها

آماره

معنیداری

آزمایش

0/17

0/16

کنترل

0/11

0/20

آزمایش

0/14

0/07

کنترل

0/09

0/20

همانگونه که در جدول  1مشاهده میگردد ،فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در
متغیرهای نارساخوانی و دیکته نویسی تأیید می گردد .یعنی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیشآزمون و در گروه
آزمایش و گروه کنترل تأیید شد.
جدول  .2نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات
نرمال بودن توزیع نمرات

رفتار خشونتآمیز
رفتار ضداجتماعی
رفتار طغیانی
رفتار غیرقابل اعتماد
کنارهگیری
رفتارقالبی
رفتارهای اجتماعی نامناسب
عادات صوتی ناپسند
عادات عجیب
گرایش فزونکشی
آشتگی روانی

گروهها

کلموگروف ـ اسمیرنف
آماره

معنیداری

آزمایش

0/20

0/08

کنترل

0/15

0/09

آزمایش

0/08

0/20

کنترل

0/16

0/10

آزمایش

0/09

0/20

کنترل

0/17

0/16

آزمایش

0/16

0/18

کنترل

0/20

0/06

آزمایش

0/09

0/20

کنترل

0/14

0/07

آزمایش

0/16

0/09

کنترل

0/10

0/18

آزمایش

0/11

0/19

کنترل

0/12

0/20

آزمایش

0/10

0/20

کنترل

0/16

0/17

آزمایش

0/09

0/20

کنترل

0/19

0/08

آزمایش

0/11

0/20

کنترل

0/15

0/11

آزمایش

0/12

0/19

کنترل

0/18

0/15
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همانگونه که در جدول 2مشاهده می گردد ،فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در
متغیرهای سازش یافتگیهای رفتاری تأیید می گردد .یعنی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیشآزمون و در گروه
آزمایش و گروه کنترل تأیید شد.
در حالی که این فرض وجود دارد که متغیرها در تحلیل کوواریانس در کل داده ها باید خطی بودن را نشان دهند ،این فرض
نیز باید در نظر گرفته شود که خطوط رگرسیون برای هر گروه در پژوهش باید یکسان باشند .اگر رگرسیون ناهمگن باشد
آنگاه کوواریانس تحلیل مناسبی نخواهد بود .فرض همگنی رگرسیون یک موضوع کلیدی در کوواریانس است .زمانی فرض
همگنی شیب ها برقرار خواهد بود که میان متغیرهای کمکی (در این پژوهش پیش آزمونها) و متغیرهای وابسته (در این
پژوهش پسآزمونها) در همه سطوح عامل (گروه های آزمایش و کنترل) برابری حاکم باشد .آنچه مورد نظر خواهد بود تعاملی
غیر معنی دار بین متغیرهای وابسته ،کمکی (کووایتها) است .در این پژوهش قبل از تحلیل دادهها ،برای بررسی همگنی
شیب های رگرسیون باید میان متغیرهای کمکی (پیشآزمونها) و وابسته (پسآزمونها) در سطوح عامل (گروههای آزمایش و
کنترل) برابری حاکم باشد.
جدول  .3نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیبهای رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
سطح معناداری

متغیر

منبع تغییرات

نارساخوانی

تعامل گروه * پیش آزمون

F
2/97

0/19

دیکته نویسی

تعامل گروه * پیش آزمون

1/57

0/54

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،مقدار  Fتعامل برای متغیرهای نارساخوانی و دیکته نویسی حقیق معنادار نمیباشد.
بنابراین مفروضه همگنی رگرسیون تایید میشود.
جدول  .4نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیبهای رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
سطح معناداری

متغیر

منبع تغییرات

رفتار خشونت آمیز

تعامل گروه * پیش آزمون

F
1/67

0/51

رفتار ضداجتماعی

تعامل گروه * پیش آزمون

1/12

0/61

رفتار طغیانی

تعامل گروه * پیش آزمون

1/24

0/59

رفتار غیرقابل اعتماد

تعامل گروه * پیش آزمون

2/90

0/20

کناره گیری

تعامل گروه * پیش آزمون

1/05

0/42

رفتارقالبی

تعامل گروه * پیش آزمون

1/60

0/50

رفتارهای اجتماعی نامناسب

تعامل گروه * پیش آزمون

1/10

0/60

عادات صوتی ناپسند

تعامل گروه * پیش آزمون

3/24

0/14

عادات عجیب

تعامل گروه * پیش آزمون

2/09

0/22

فزون کشی

تعامل گروه * پیش آزمون

1/55

0/55

آشفتگی روانی

تعامل گروه * پیش آزمون

1/66

0/49

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،مقدار  Fتعامل برای متغیرهای سازش یافتگیهای رفتاری تحقیق معنادار
نمیباشد .بنابراین مفروضه همگنی رگرسیون تایید میشود.
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جدول  .5نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای نمرههای متغیرهای تحقیق در کوواریانس چندمتغیره دو
گروه در جامعه
متغیر

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

28

0/13
0/37

نارساخوانی

F
2/38

1

دیکته نویسی

1/22

1

28

رفتار خشونت آمیز

2/32

1

28

0/13

رفتار ضداجتماعی

3/71

1

28

0/06

رفتار طغیانی

1/12

1

28

0/29

رفتار غیرقابل اعتماد

0/45

1

28

0/50

کنارهگیری

2/59

1

28

0/11

رفتارقالبی

2/63

1

28

0/11

رفتارهای اجتماعی نامناسب

0/18

1

28

0/69

عادات صوتی ناپسند

1/43

1

28

0/24

عادات عجیب

0/11

1

28

0/74

فزون کشی

2/33

1

28

0/13

آشفتگی روانی

0/38

1

28

0/54

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،آزمون لوین در متغیرهای نارساخوانی ،د یکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری
معنادار نمیباشند .بنابراین واریانس گروه آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای
رفتاری معنادار نیست .در نتیجه فرض همگنی واریانسها تایید شد و فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمرهها دو گروه در
کلیه متغیرهای تحقیق در مرحله پسآزمون تأیید گردید .یعنی پیشفرض تساوی واریانس نمرهها در گروههای آزمایش و گروه
کنترل تأیید شدند.
جدول  .6نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای نمرههای متغیرهای تحقیق در تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر دو گروه در جامعه
متغیر

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

28

0/80
0/76

نارساخوانی

F
0/06

1

دیکته نویسی

0/09

1

28

رفتار خشونت آمیز

1/09

1

28

0/16

رفتار ضداجتماعی

1/36

1

28

0/29

رفتار طغیانی

0/16

1

28

0/89

رفتار غیرقابل اعتماد

1/98

1

28

0/15

کناره گیری

3/06

1

28

0/06

رفتارقالبی

0/48

1

28

0/82

رفتارهای اجتماعی نامناسب

0/34

1

28

0/82

عادات صوتی ناپسند

2/90

1

28

0/10

عادات عجیب

0/01

1

28

0/32

فزون کشی

2/63

1

28

0/16

آشفتگی روانی

1/06

1

28

0/31
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همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،آزمون لوین در متغیرهای نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری
معنادار نمیباشند .بنابراین واریانس گروه آزمایش 1و گروه کنترل در متغیرهای نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش
یافتگیهای رفتاری معنادار نیست .در نتیجه فرض همگنی واریانسها تایید شد و فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمرهها
دو گروه در کلیه متغیرهای تحقیق در مرحله پسآزمون تأیید گردید .یعنی پیشفرض تساوی واریانس نمرهها در گروههای
آزمایش و گروه کنترل تأیید شدند.
فرضیه اصلی :آموزش چندحسی فرنالد بر مشکل نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان ابتدایی
مبتال به اختالل یادگیری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :آموزش چندحسی فرنالد بر مشکل نارساخوانی دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :آموزش چندحسی فرنالد بر اختالل دیکته دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم :آموزش چندحسی فرنالد بر سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری تاثیر
دارد.
جدول  .7نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرات پس آزمون نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش
یافتگیهای رفتاری گروههای آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون
نام آزمون

مقدار

درجه
آزادی

درجه آزادی
خطا

F

p

اندازه اثر

توان
آماری

آزمون اثر پیالیی

1/01

13

3

130/31

0/001

0/95

1

آزمون المبدای ویلکز

0/01

13

3

130/31

0/001

0/95

1

آزمون اثر هتلینگ

5/20

13

3

130/31

0/001

0/95

1

آزمون بزرگترین ریشه روی

5/20

13

3

130/31

0/001

0/95

1

همانطوری که در جدول  7مشخص است ،با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش
یافتگیهای رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد ( F=130/31و  . )p>0/001میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/95میباشد .به
عبارت دیگر 95 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری مربوط به تاثیر آموزش چندحسی فرنالد میباشد .توان آماری برابر با  1است ،به عبارت
دیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است .برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین گروه آزمایش و گروه
کنترل تفاوت وجود دارد ،تحلیل کوواریانس یک راهه انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول زیر ارائه شده است.

جدول  . 8نتایج تحلیل کواریانس یک راهه بر روی میانگین نمرات پس آزمون نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای
رفتاری گروههای آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون
متغیرها

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنادار
ی

اندازه
اثر

توان
آماری

نارساخوانی

گروه

357/71

1

357/71

126/61

0/001

0/89

1

دیکته نویسی

گروه

3973/89

1

3973/89

185/88

0/001

0/92

1

رفتار خشونت آمیز

گروه

713/01

1

713/01

135/36

0/001

0/90

1

رفتار ضد اجتماعی

گروه

1468/01

1

1468/01

21/58

0/001

0/59

0/81

رفتار طغیانی

گروه

1873/66

1

1873/66

35/44

0/001

0/70

1
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رفتار غیر قابل اعتماد

گروه

144/26

1

144/26

37/16

0/001

0/71

1

کناره گیری

گروه

99/01

1

99/01

11/43

0/004

0/43

0/71

رفتار قالبی

گروه

246/39

1

246/39

38/46

0/001

0/71

1

رفتار اجتماعی نامناسب

گروه

435/70

1

435/70

91/32

0/001

0/85

1

عادات صوتی ناپسند

گروه

91/32

1

91/32

42/91

0/001

0/74

1

عادات عجیب

گروه

1461/53

1

1461/53

113/71

0/001

0/88

1

گرایش فزون کشی

گروه

109/03

1

109/03

170/08

0/001

0/91

1

آشفتگی روانی

گروه

3163/69

1

3163/69

192/71

0/001

0/92

1

همانطوری که در جدول  8مشخص است ،آموزش چندحسی فرنالد با توجه به میانگین نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش
یافتگیهای رفتاری دانش آموزان مبتال به یادگیری آزمایش نسبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش میزان نارساخوانی،
دیکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان مبتال به یادگیری گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر برای
متغیرهای نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان مبتال به یادگیری نشان داد تفاوتهای فردی
در نمرات پس آزمون نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگی های رفتاری دانش آموزان مبتال به یادگیری گروه آزمایش
مربوط به تاثیر آموزش چندحسی فرنالد میباشد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مشخص شد ،بین دانش آموزان دارای اختالل یادگیری گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نارساخوانی ،دیکته
نویسی ،رفتار خشونت آمیز ،رفتار ضداجتماعی ،رفتار طغیانی ،رفتار غیر قابل اعتماد ،کناره گیری ،رفتار قالبی ،رفتارهای
اجتماعی نامناسب ،عادات صورتی ناپسند ،عادات عجیب ،گرایش فزون کشی و آشفتگی روانی تفاوت معنیداری وجود دارد و
مشخص شد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون نارساخوانی ،دیکته نویسی ،رفتار خشونتآمیز ،رفتار ضداجتماعی ،رفتار
طغیانی ،رفتار غیرقابل اعتماد ،کناره گیری ،رفتارقالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب ،عادات صورتی ناپسند ،عادات عجیب،
گرایش فزون کشی و آشفتگی روانی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری مربوط به تاثیر آموزش چندحسی فرنالد میباشد و
تعیین شد که میانگین اختالفات آموزش چندحسی فرنالد در متغیرهای نارساخوانی ،دیکتهنویسی ،رفتار خشونتآمیز ،رفتار
ضد اجتماعی ،رفتار طغیانی ،رفتار غیر قابل اعتماد ،کنارهگیری ،رفتارقالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب ،عادات صوتی ناپسند،
عادات عجیب ،گرایش فزون کشی و آشفتگی روانی معنادار است و بنابراین مشخص شد که بین اثربخشی آموزش چندحسی
فرنالد در کاهش نارساخوانی ،دیکته نویسی و بهبود سازش یافتگی های رفتاری دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری تفاوت
معناداری وجود دارد  .نتیجه بدست آمده با تحقیق بهزادی ( ) 1399که نشان داد مشکل نارساخوانی دانش آموزان به دلیل
دریافت مداخله روش فرنالد کاهش پیدا کرد ،مرادوند ( ) 1397که در تحقیقی نشان داد آموزش روش چند حسی فرنالد بر
کاهش غلط نویسی امال موثر است ،نوروزی ( )1396که نشان داد آموزش چندحسی فرنالد منجر به بهبود اختالل امال دانش
آموزان مبتال به اختالل خواندن و دیکته نویسی می شود ،رضایی ( )1396که نتیجه گرفت کاهش نارساخوانی به دلیل آموزش
چندحسی فرنالد است ،جعفری ( )1395که نتیجه گرفت آموزش چندحسی فرنالد بر بهبود امال نویسی دانش آموزان دارای
اختالل دیکته نویسی موثر است ،غباری بناب و همکاران ( )1395که نتیجه گیری کردند روش چند حسی فرنالد مهارت
خواندن را بهبود میبخشد ،اصغری و عسگرآبادی ( ) 1395که نشان دادند آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش رفتار
خشونت آمیز ،رفتار ضداجتماعی ،رفتار طغیانی ،رفتار غیرقابل اعتماد ،کناره گیری ،رفتار قالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب،
عادات صوتی ناپسند ،عادات عجیب ،گرایش فزون کشی ،آشغتگی روانی موثر است ،همتی و امیریان ( )1395که نتیجه
گرفتند آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش اختالل دیکته موثر است ،عبدی و همکاران ( )1395که نشان دادند مداخله
آموزش چندحسی فرنالد بر عملکرد دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی تاثیر دارد و موجب بهبود عملکرد
دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی می شود ،نولسن ( )2019که نتیجه گرفت آموزش چندحسی فرنالد
تاثیر معناداری بر کاهش نارساخوانی دارد ،جورج ( ) 2019که نتیجه گرفتند آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش غلط
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های امالیی دانش آموزان اثربخشی دارد ،کاستا ( )2019که تعیین کرد روش چندحسی فرنالد تاثیر معناداری بر کاهش
نارساخوانی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی دارد ،مدلسون و همکاران ( )2018که نشان دادند آموزش روش چند
حسی فرنالد بر کاهش اختالل دیکته نویسی تاثیر مثبتی دارد ،هالتون ( ) 2018که نشان داد روش چند حسی فرنالد بر
افزایش پیشرفت دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختالل دیکته تاثیر معنادار دارد ،کاچن ( )2018که مشخص کرد روش
چندحسی فرن الد تاثیر معناداری بر کاهش نارساخوانی دانش آموران دارای نارساخوانی دارد و با تحقیق دان و همکاران
( ) 2019که در تحقیقی که مشخص کردند آموزش چندحسی فرنالد در دانش آموزان مبتال به اختالل دیکته نویسی میزان
اختالل دیکته نویسی را کاهش داده و میزان سازش رفتاری آنان را افزایش داده و روش بازی درمانی شناختی رفتاری موجب
کاهش اختالل دیکته نویسی و افزایش سازش رفتاری و اینکه بین تاثیر روش چندحسی فرنالد و بازی درمانی شناختی-
رفتاری بر دیکته نویسی و سازش رفتاری در دانش آموزان مبتال اختالل دیکته نویسی تفاوت است .نتایج نشان داد ،بین دانش
آموزان دارای اختالل یادگیری گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ نارساخوانی ،دیکته نویسی ،رفتار خشونتآمیز ،رفتار
ضداجتماعی ،رفتارطغیانی ،رفتار غیر قابل اعتماد ،کنارهگیری ،رفتارقالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب ،عادات صورتی ناپسند،
عاداتعجیب ،گرایشفزونکشی و آشفتگی روانی تفاوت معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش چندحسی فرنالد با
توجه به میانگین نارساخوانی ،دیکته نویسی و سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان مبتال به یادگیری آزمایش نسبت به
میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش میزان نارساخوانی ،دیکته نویسی و بهبود سازش یافتگیهای رفتاری دانش آموزان مبتال
به یادگیری گروه آزمایش شد .نتایج در دوره پیگیری نشان داد ،اثربخشی آموزش چندحسی فرنالد بر کاهش نارساخوانی،
دیکته نویسی و بهبود سازش یافتگی های رفتاری دانش آموزان مبتال به یادگیری آزمایش نسبت به میانگین گروه کنترل،
تداوم داشته است .نتیجه بدست آمده با تحقیق بهزادی ( ) 1399که نشان داد مشکل نارساخوانی دانش آموزان به دلیل
دریافت مداخله روش فرنالد کاهش پیدا کرد ،ساالری ( ) 1397نشان داد آموزش چندحسی فرنالد بر کاهش اختالل دیکته
نویسی موثری است ،مرادوند ( )1397که در تحقیقی نشان داد آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش غلط نویسی امال موثر
است ،نوروزی ( )1396که نشان داد آموزش چندحسی فرنالد منجر به بهبود اختالل امال دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
و دیکته نویسی می شود ،رضایی ( )1396که نتیجه گرفت کاهش نارساخوانی به دلیل آموزش چندحسی فرنالد است ،جعفری
( )1395که نتیجه گرفت آموزش چندحسی فرنالد بر بهبود امال نویسی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی موثر است،
غباری بناب و همکاران ( )1395که نتیجه گیری کردند روش چند حسی فرنالد مهارت خواندن را بهبود میبخشد ،اصغری و
عسگرآبادی ( ) 1395که نشان دادند آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش رفتار خشونت آمیز ،رفتار ضداجتماعی ،رفتار
طغیانی ،رفتار غیرقابل اعتماد ،کناره گیری ،رفتار قالبی ،رفتارهای اجتماعی نامناسب ،عادات صوتی ناپسند ،عادات عجیب،
گرایش فزون کشی ،آشغتگی روانی موثر است ،همتی و امیریان ( )1395که نتیجه گرفتند آموزش روش چند حسی فرنالد بر
کاهش اختالل دیکته موثر است ،عبدی و همکاران ( ) 1395که نشان دادند مداخله آموزش چندحسی فرنالد بر عملکرد دیکته
نویسی دانش آموزان دارای اختالل دیکته نویسی تاثیر داردذ و موجب بهبود عملکرد دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختالل
دیکته نویسی می شود ،نولسن ( ) 2019که نتیجه گرفت آموزش چندحسی فرنالد تاثیر معناداری بر کاهش نارساخوانی دارد،
جورج ( ) 2019که نتیجه گرفتند آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش غلط های امالیی دانش آموزان اثربخشی دارد،
کاستا ( )2019که تعیین کرد روش چندحسی فرنالد تاثیر معناداری بر کاهش نارساخوانی دانش آموزان دارای اختالل دیکته
نویسی دارد ،مدلسون و همکاران ( )2018که نشان دادند آموزش روش چند حسی فرنالد بر کاهش اختالل دیکته نویسی تاثیر
مثبتی دارد ،هالتون ( )2018که نشان داد روش چند حسی فرنالد بر افزایش پیشرفت دیکته نویسی دانش آموزان دارای
اختالل دیکته تاثیر معنادار دارد ،فالوین ( ) 2018که نتیجه گرفتند روش چندحسی فرنالد بر کاهش نارساخوانی دانش آموزان
دارای اختالل نارساخوانی موثر است ،کاچن ( ) 2018که مشخص کرد روش چندحسی فرنالد تاثیر معناداری بر کاهش
نارساخوانی دانش آموران دارای نارساخوانی دارد ،آنتر ( ) 2016که نشان داد روش چندحسی فرنالد موجب کاهش اختالل
دیکته نویسی و نارساخوانی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری می شود و تیل ( )2015که نشان داد روش چندحسی فرنالد
بر کاهش نارساخوانی موثر است ،همسویی دارد.
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از آنجا که در تحقیق حاضر مشخص شد آموزش چندحسی فرنالد بر کاهش نارساخوانی ،اختالل دیکته و بهبود سازش یافتگی
رفتاری دانش آموزان دارای اختالل یادگیری اثربخشی مثبت دارد ،به سیستم آموزش-پرورش و معلمان توصیه میشود از
آموزش چندحسی فرنالد در کاهش مشکالت دیکته نویسی و نارساخوانی و بهبود سازش یافتگی رفتاری استفاده بهینهای
کنند .همچنین توصیه می شود متولیان و مراکز اختالالت یادگیری با توجه به اثربخشی بیشتر روش فرنالد توجه شایانی به
آموزش چندحسی فرنالد بر کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان دارای اختالل یادگیری نمایند .پیشنهاد میگردد عالوه بر
مراکز اختالالت ،سایر مراکز از جمله رسانه ها تصویری توجه شایانی با توجه به اثربخشی بیشتر آموزش چندحسی فرنالد در
جامعه دانش آموزان دارای اختالل یادگیری نمایند و آموزش این نوع مهارت را در قالب کارگاهها و دعوت از مشاورین
متخصص برای دانش آموزان دارای اختالل یادگیری تسهیل نمایند .پیشنهاد میشود ،در مدارس نتیجه تاثیر باالی روش
چندحسی فرنالد بر بهبود نارساخوانی ،اختالل دیکته و سازش یافتگی های رفتاری ترسیم شود و نتایج انجام روش چند حسی
فرنالد در جهت کاهش مشکالت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان ارائه شود تا متولیان اعم از مدیران ،معلمان ،آموزش-
پرورش ،خانواده ،مراکز اختالالت یادگیری دانشآموزان در جهت کاهش میزان مشکالت تحصیلی و رفتاری آگاهی الزم را
بدست آورند .پیشنهاد میگردد ،با همکار ی مراکز ،بسته آموزشی چندحسی فرنالد به شکل پکیج آموزشی برای والدین و مراکز
مربوطه ارائه گردد ،تا والدین و مراکز استفاده مناسبی از تاثیر این روش بر کاهش نارساخوانی ،اختالل دیکتهنویسی و سازش
یافتگیهای رفتاری داشته باشند.
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