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Abstract
Introduction: Reading is one of the most important skills in elementary school so that its
disorder affects learning of other subjects.
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Aim: This study aimed to compare the effect of Davis educational strategy with traditional
education in improving the reading of dyslexic male students in the second grade of elementary
school.
Method: The research type was quasi-experimental. The population of this study included all
boys in grade 2 of elementary school from Rashtkhar city in the academic year 2015-2016 that
10 of them who were dignosed with dyslexia, were randomly selected based on a checklist of 27
items for dyslexia symptoms, report card and health assessment card of the first year of
elementary school. Then these students were randomly divided in experimental group with davis
method intervention and the other group with traditional instruction. After Davis instructional
intervention, post-test was performed on both groups and obtained data from pre-test and posttest were analyzed using SPSS version 19 with Kolmogorov-Smirnov test and dependent t-test.
Results: The results of dependent t-test and difference between scores of the two groups showed
that improvement mean in Davis group (8.15) compared to the traditional group (2.67) was
significantly different, which indicates the effect of Davis treatment intervention on improving
students' reading (P<0.01).
Conclusion: It can be concluded that Davis method has improved students reading skills by
increasing the range of precision and attention, improving visual memory and comprehension.
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال هفتم ،شماره 9311 ،6
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مقایسه تأثیر راهبرد آموزشی داویس و آموزش سنتی بر پیشرفت مهارتهای خواندن
دانشآموزان پسر نارساخوان در پایه دوم دبستان شهرستان رشتخوار
محسن خوشرو ،1علی محمد رضایی ،2سیاوش طالع پسند
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 .9کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،گروه روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .5دانشیار ،گروه روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلrezaei_am@semnan.ac.ir :
 .3دانشیار ،گروه روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله9311/70/96 :

تاریخ پذیرش مقاله9311/71/37 :

چکیده
مقدمه :مهارت خواندن یکی از مهمترین مهارتها در دوره ابتدایی است به طوری که اختالل در آن بر یادگیری سایر دروس تأثیر
میگذارد.

دوم ابتدایی بود.
روش :نوع پژوهش ،نیمه آزمایشی بود .جامعه این پژوهش کل دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهر رشتخوار در سال تحصیلی -12
 9313بودند که با نمونهگیری تصادفی  97نفر از آنها که بر اساس چکلیست  50گویه بررسی نشانگان نارساخوانی ،کارنامه و کارت
سنجش سالمت سال اول ابتدایی ،دارای اختالل خواندن تشخیص داده شده بودند ،انتخاب شدند و ســپس ایــن دانشآموزان به
صورت تصادفی به دو گروه ،آزمایشی با مداخله روش داویس و گروه با آموزش سنتی تقسیم شدند .پس از اجرای مداخله آموزشی
داویس پسآزمون روی هر دو گروه اجرا شد و دادههای حاصل از پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از  spssنسخه  91و با آزمون
کلموگروف– اسمیرنوف و آزمون  tوابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج آزمون  tوابسته و نمرات اختالفی دو گروه نشان داد ،که میانگین بهبود در گروه داویس ( )8/92در مقایسه با گروه
سنتی ( )5/60تفاوت قابل توجهی دارد که این حاکی از تاثیر مداخله درمانی داویس بر بهبود خواندن دانشآموزان است (.)p>7/79
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هدف :هدف پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر راهبرد آموزشی داویس با آموزش سنتی در بهبود خواندن دانشآموزان پسر نارسا خوان پایه

نتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت که روش داویس با افزایش دامنه دقت و توجه  ،بهبود حافظه دیداری و درک مطلب ،باعث

کلیدواژهها :خواندن ،نارساخوانی ،روش داویس ،روش سنتی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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پیشرفت در مهارت خواندن دانشآموزان شده است.
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انسان در طول زندگی یاد میگیرد (قرهگوز و سیف

خواندن میشود که در اصطالح نارساخوانی میگویند که

نراقی )9380 ،و در میان مهارتها و اکتسابهای

 02درصد کودکان و نوجوانان با ناتوانایی یادگیری دچار

آموزشگاهی در سالهای اول مدرسه ،از اهمیت ویژهای

نارساخوانی هستند (محمد زاده و فرامرزی.)9318 ،

برخوردار است؛ اما علیرغم اهمیت آن ،کم نیستند

اختالل خواندن در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و

کودکانی که پیشرفت خواندن آنها در مقایسه با سن

آماری اختاللهای روانی با عالئمی همچون کند ،اشتباه،

تقویمی ،هوش اندازهگیری شده و میزان آموزش فرد به

به سخنی خواندن کلمات ،مشکل در درک مطلب آنچه

طور قابل مالحظهای پائین تر از سطح مورد انتظار است

خوانده است و مشکالت در هجی کردن کلمات شناخته

(اهرمی ،شوشتری ،گلشنی و کمرزین.)9317 ،

میشود (انجمن روان پزشکی آمریکا .)5793 ،3عوامل

ناتوانیهای یادگیری را به عنوان یک عامل روانشناختی

متعددی در شکلگیری اختالل خواندن نقش دارد که از

که مانع پیشرفت تحصیلی کودک در مدرسه میشود

آن جمله میتوان به عوامل ژنتیکی ،عصبشناختی،

تعریف کردهاند (کاربااللمارینو ،گاگو آژیتوس ،آرس

شناختی و محیطی اشاره کرد (بیات مختاری ،یوسفی،

آلوارز ،دل ریو گارما ،گارسیا کندون ،گویکوئه کاستانو،

زارع ،نجاتی .)9316 ،نارساخوانی به مشکالتی در صحت

پنا نیتو  .)5798 ،ناتوانیهای یادگیری به دو دسته اصلی

و روانی خواندن و هجی کردن کلمات برمیگردد و در

تقسیم میشوند :ناتوانیهای یادگیری تحولی و ناتوانی-

بیشـتر مـوارد ،نارسـاخوانی بـه وسیله نقـص دیـداری

های یادگیری تحصیلی (اهرمی و همکاران.)9317 ،

مشخص میشـود (سـیاهکلرودی ،علیزاده ،کوشش،

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی ممکن است خود را به

 .)9388برخی پژوهشگران معتقدند توانایی حرکات

صورت اختالل در خواندن ،نوشتن ،ریاضی ،سخن

چشمی به مهارت درست خواندن دانشآموزان کمک

گفتن ،گوش دادن و فکر کردن نشان دهد (پترز ،اسمیت،

میکند ،در حالی که دانشآموزان نارساخوان در سامانه

کاسل ،هاگان ،مکی ،ون متر ،بریسنو ،رایان ،ولدون،

دیداری مشکالتی دارند .بیشتر آنها تثبیت دوچشمی

وایزنبک ،استارکمن ،النگنکر  .)5798 ،شیوع اختالل-

ناپایداری دارند و همین باعث میشود تمرکز کمتری

های یادگیری خاص حدود  2-92درصد کودکان ابتدایی

روی واژگان داشته باشند و حروف را درهم ببینند.

را در بر میگیرد .این افراد دارای مشکالتی در زمینههای،

همچنین عملکرد توجه انتخابی شنیداری گوش راست و

حافظه دیداری و شنیداری ،هماهنگی دیداری-حرکتی،

گوش چپ در دانشآموزان نارساخوان در سطح

سبک یادگیری ،بیشفعالی و بیقراری هستند که پیشرفت

معناداری پایینتر از کودکان عادی است (مؤمنی ،ملک-

تحصیلی آنها کمتر از سطح هوشی و سن آنهاست

پور ،عابدی.)9318 ،

1

- Carballal Marino, Gago Ageitos, Ares Alvarez, Del Rio Garma,
Garcia Cendon, Goicoechea Castano, Pena Nieto
2
- Peters, Smith, Kassel, Hagan, Maki, Van Meter, Briceno, Ryan,
Weldon, Weisenbach, Starkman, Langenecker
American Psychiatric Association
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خواندن یکی از فعالیتهای بسیار هوشمندانهای است که

مهارتهای شناختی باعث ضعف در مهارتهایی مثل
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مقدمه

(تیموری ،رضایی ،محمدزاده .)9318 ،این ضعف در

علی محمد رضایی و همکاران

36

میکنند و این امر به ادراک تحریف شده و اشتباههایی در

روشهای سـنتی دارد .مارشـال ،اسـمیت و بورگرـ-

خواندن و هجی کردن منجر میشود .او آستانه گم-

اســمیت )5771( 6در مرکــز تصــحیح نارســاخوانی

گشتگی را عامل اصلی در این سردرگمیها میدانست

دیویس در کانادا بیش از  367درمانجو را تحت بررسـی

(داویس .)5775 ،3داویس به دو دلیل دیدگاه خود را

قـرار دادند .نتایج نشان داد که این افـراد پیشـرفتهـایی

متفاوت میداند؛ نخست اینکه بر ادراک تأکید داشته

را در همه چهار سطوح خواندن (خواندن کلمات ،قافیه-

است و دوم اینکه چون خود فردی نارساخوان بوده،

هـا ،درک کلمـه و درک مـتن) بـه دسـت آوردهانـد.

تجارب مستقیم و بیواسطهای از این حالت داشته است.

همچنـین در بررسـی سـطح پیشرفت افراد با توجه به سن،

داویس بیان کرد کلماتی که عینی تلقی میشوند ،مشکل

کودکان  8تا  95سـاله پیشـرفت باالتری را نسبت به سایر

کودکان نارساخوان نیست ،بلکه مشکل در کلمات راه-

گروههای سنی داشتند .واه )5797( 0مطالعه موردی از

انداز است؛ زیرا کودکان نمیتوانند معانی آن را تصور

روش تصحیح نارساخوانی داویس را بر روی کودکی

کنند .داویس سه مؤلفه را به وجودآورندة نشانههای

انجام داد .او گزارش داد کـه ایـن کـودک توانسـت بـا

نارساخوانی میداند :شیوه خاص تفکر (تفکر تصویری)،

موفقیت نقطه موقعیتیابی داویس را برای کنترل

توانایی طبیعی برای تحریف ادراکی (جابهجایی چشم

کـارکرد ذهـنش به کار ببرد .همچنین تسلط بر نشانههای

ذهن) و شیوه خاص واکنش به این تحریفها (داویس،

داویس به او در معکـوس کردن حروف کمک کرد،

.)5776

تمرینهای خواندن داویس نیـز بـه او کمک کرد تا

کاالهان )5779( 2در مقایسه تأثیر روش داویس با آموزش

عادتش را از جهیدن در حین خواندن تغییر دهد.

آموزش سنتی مدارس دریافت کودکانی که بـا روش

از آنجا که در خصوص تأثیر روش داویس بر بهبود

داویس آمـوزش دیده بودند ،در برنامـة خوانـدن

خواندن دانشآموزان ،پژوهشهای داخلی اندکی انجام

پیشـرفت بـاالتری نسـبت بـه کودکـان بـا برنامـة سـنتی

شده بود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر

داشـتند و بـا مداخله روش داویس مهـارتهـای تحصـیلی

راهبرد آموزشی داویس با آموزش سنتی در بهبود

ایـن کودکـان رشـد مناسـبی یافـت و گمگشتگی و

خواندن دانشآموزان پسر نارساخوان پایه دوم ابتدایی

تحریف در ادراک خواندن و نوشتن آنـان نیـز از بین

بود.
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داویس بیان کرد افراد نارساخوان گمگشتگی را تجربه

تحصیلی کودکان بـه مراتـب تـأثیر بیشتری نسبت به

رفت .نتایج پژوهش فیضی پور و اخـوانتفتـی ( )9383بـر
مقایسه تطبیقی سطح اثربخشی روش داویس با شیوههای

طرح پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی شامل پیش

سنتی مرسوم به ویژه روش فرنالد دریافت که روش

آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعهی آماری

داویس در افزایش سطح مهارت خواندن و پیشرفت

را کلیه دانشآموزان پسر پایهی دوم دبستان شهرستان

- Davis
- Callahan

4
5
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- Marshall –Smith & Borger-Smith
- Wah

6
7
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روی  3دانشآموز پایه چهـارم شهرسـتان ارومیـه در

روش
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رشتخوار در سال تحصیلی  9313 -9312تشکیل دادند .از

سپس گروه آزمایشی به مدت 97جلسه و در هر هفته یک

بین پایههای دوم دبستان به طور تصادفی سه کالس 37

تا دو جلسه  37دقیقهای آموزش خاص خود را دریافت

نفره انتخاب شد و از بین  92نفر از دانشآموزانی که بر

نمود که خالصهی جلسات آموزش به روش داویس در

اساس روخوانی کتاب درسی ،کارنامه ،کارت سنجش

جدول شماره 9آمده است و گروه کنترل(سنتی) غیر از

سالمت سال اول ابتدایی و چکلیست بررسی نشانگان

آموزش مرسـوم مدرسـهای آموزش خاص دیگری

نارساخوانی ،دارای اختالل خواندن تشخیص داده شده

دریافت نکرد .بعد از اتمام مداخالت گروه آزمایشی،

بودند ،بهطور تصادفی  97نفر را انتخاب کردیم ســپس

پسآزمون روی هر دو گروه اجرا شد و دادههای حاصل

ایــن دانشآموزان به صورت تصادفی به دو گروه،

از پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از  spssنسخه  91و

آزمایشی(با مداخله روش داویس) و گروه کنترل(سنتی)

با آزمون کلموگروف–اسمیرنوف و آزمون  tوابسته

تقسیم شدند .هـر گـروه شـامل  2دانـشآمـوز پسـر بـود.

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

جدول  1خالصهی جلسات آموزشی به روش داویس
محتوای جلسات

جلسه

جلسه دوم

رهاسازی :بستن چشم و تصویرسازی بر خالف آنچه در اطراف رخ می دهد.

جلسه سوم

تمرینات موقعیتیابی یا جهت یابی :با چشم بسته مکان اشیا را پیدا میکرد و تمرینات مشابه.

جلسه چهارم

تمرکز روی نقطهای و تعادل روی یک پا و تمرینات مشابه

جلسه پنجم

جهتیابی :دانشآموز توپهای همزمانی که به طرفش پرتاب میشد را یکی در یک دست و
دیگری را در دست دیگر میگیرد.

جلسه ششم

تسلط بر حروف الفبا :به این صورت که دانشآموز حروف الفبا را با خمیر مدل سازی میساخت،
سپس حروف موردنظر را در متنهای مختلف پیدا میکرد و دور آن خط کشید.

جلسه هفتم

تسلط بر نمادها :از دانشآموز خواسته میشد عالئمی مانند عالمت سؤال ،دو نقطه ،ویرگول و غیره
را با خمیر بسازد و روی کاغذی که نام عالمت موردنظر روی آن نوشته شده است ،قرار دهد ،سپس
همین عالئم را در متنهای مختلف پیدا کرد.

جلسه هشتم

دانشآموز حروف یک کلمه را تشخیص داده و آنها را بدون صداکشی میخواند ،درصورت
اشکال کلمه را پس از درمانگر تکرار میکرد .پس از این تمرین اگر دانشآموز کل کلمه را برانداز
کرد و نمیتوانست آن را درست بخواند ،دوباره آن را نگاه و سپس هجی میکرد.

جلسه نهم
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جلسه اول

تمرینات تمرکز ،پرت کردن حواس و دوباره تمرکز روی محرک مدنظر.

دانشآموز کاغذ را جهت آشکارکردن تکواژهها و خطوط متن حرکت میداد .بعد از این تمرین
کاغذ از سمت راست به چپ حذف میشد و فقط برای آشکار ساختن خط موردنظر سایر سطرها را

جلسه دهم

در این جلسه هدف خواندن ،درک و فهم متن خوانده شده بود .به این صورت که دانشآموز متنی را
میخواند و معنی چند کلمه از او پرسیده میشد (مثالً کاشف ،قضاوت ،ناهموار ،غلظت) اگر معنی
کلمه را نمیدانست معنی آن را از فرهنگ لغت پیدا میکرد (مثالً از فرهنگ لغت معنی کاشف که
آشکارکننده است را پیدا کند و همخانوادههای آن را نیز یاد بگیرد).
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ابزار

متخصــص شــاغل در مراکــز نــاتوانیهــای یــادگیری

چک لیست بررســی نشــانگان نارســاخوانی :برای

کــه در رابطــه بــا شناســایی و درمــان نارساخوانها

شناسایی دانشآموزان نارساخوان از چکلیست بررســی

فعالیت داشتند تائید شد (میکاییلی و فراهانی.)9383 ،

نشــانگان نارســاخوانی  50گویــه کــه توســط

همچنین روایی محتوایی پرسشـنامه توسـط اسـاتید

ســلیمیتیمــوری ( )9386با هدف شناسایی و تشــخیص

دانشـگاه تربیتمعلم تائید شـده اسـت و پایایی آن از

دانشآموزان مقطع ابتدایی که در معرض خطر ابتال بـه

طریق آلفای کرونباخ باالی  %07ذکر شده است (سلیمی-

نـاتوانی و مشـکالت خوانـدن هسـتند ،استفاده شد .ایـن

تیموری.)9386 ،

پرسشـنامه فـرم معلـم بوده که باید توسط معلم بـا توجـه
یافتهها

بـه شـناختی کـه از دانشآموز دارد در پـیشآزمـون و

مطالعه حاضر را  97نفر از دانشآموزان پسر نازساخوان

پـسآزمون تکمیل و ارزیابی شود .نمرهگذاری پرسشنامه

پایه دوم دبستان در سال تحصیلی  12-16تشکیل داده

به صورت بلی و خیر است .جهت بررسـی پایـایی ایـن

بودند .یافتههای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار

چکلیست از آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد و ضـریب به

بهبود خواندن گروه داویس و سنتی ،در مرحله پیش-

دست آمـده  7/85بود که نشان میدهـد چـک لیسـت
فـوق ابـزاری پایاسـت .روایـی ایـن چـک لیسـت را 2

جدول 2آمارههای توصیفی
بهبود خواندن

زمان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه آموزش به

پیشآزمون

2

2/38

5/67

روش داویس

پسآزمون

2

93/63

9/86

پیشآزمون

2

8/92

3/53

پسآزمون

2

97/85

3/2

گروه سنتی

نتایج آمارههای توصیفی نشان میدهد میانگین پسآزمون

گروه سنتی تفاوت قابل مالحظهای با هم ندارند .برای

( )93/63و پیشآزمون ( )2/38در گروه آموزش به روش

بررسی نرمال بودن مفروضه از آزمون کلموگروف–

داویس تفاوت قابل مالحظهای با هم دارد .در حالی که

اسمیرنوف استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول 3

میانگین پسآزمون ( )97/85و پیشآزمون ( )8/92در

گزارش شده است.

بهبود خواندن
گروه سنتی
گروه آموزش به روش

زمان

آماره

سطح معناداری

پیشآزمون

7/368

7/189

پسآزمون

7/212

7/807

پیشآزمون

7/291

7/129

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال هفتم ،شماره 33- 25 ،9311 ،6

] [ DOI: 10.52547/shenakht.7.6.43

جدول  3بررسی وضعیت نرمال بودن متغیر بهبود خواندن
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آزمون ،پسآزمون در جدول شماره  5آورده شده است.
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داویس

پسآزمون

7/135

7/251

نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که توزیع نمرات در

دانشآموزان نارساخوان پایه دوم دبستان ،از آزمون t

دو گروه داویس و سنتی نرمال است .برای بررسی تأثیر

استفاده شد و نتایج در جدول شماره  3ارائه شده است.

آموزش به روش داویس و روش سنتی بر بهبود خواندن
جدول  4نتایج آزمون  tوابسته برای دو گروه

پیشآزمون -پسآزمون
گروه داویس
پیشآزمون -پسآزمون
گروه آموزش سنتی

میانگین

انحراف معیار

آزمون تی

درجه آزادی

سطح معناداری

8/92

5/05

6/61

3

7/79

5/06

7/66

1

3

7/79

آموزان پایه دوم دبستان مؤثر است؛ بنابراین ،نتایج حاکی

خواندن و درک مطلب دانشآموزان نارساخوان بود.

از این است که آموزش به روش داویس موجب بهبود

یافتـههـای پـژوهش حاصل از آزمون  Tوابسته نشـان داد

خواندن در دانشآموزان پسر نارساخوان پایه دوم دبستان

که آموزش داویس در افزایش مهـارت خوانـدن دانش-

شده است .نتایج جدول  3همچنین نشان میدهد که

آموزان نارساخوان پسر پایهی دوم ابتدایی تأثیر

آموزش سنتی در سطح معناداری ( )p< 7/79نیز بر بهبود

قابلتوجهی نسبت به آموزش سنتی دارد که این با یافته-

خواندن دانشآموزان پایه دوم دبستان مؤثر است؛

های مختلفی همسو است .به عنوان مثال؛ نتایج

بنابراین ،نتایج حاکی از این است که آموزش سنتی نیز

پژوهشهای کاالهان ( ،)5779مارشـال ،اسـمیت و

موجب بهبود خواندن در دانشآموزان نارساخوان پایه

بورگرـ اسـمیت ( ،)5771امبروس و چانگ)5799( 8

دوم دبستان شده است .همچنین مقایسه میانگینهای

حاکی از اثربخش بودن روش داویس در درمان

اختالفی دو گروه ،گواه بر این است که بین گروه

نارساخوانی دانشآموزان است .واه ( )5797مطالعه

آموزش به روش داویس ( )8/92در مقایسه با گروه

موردی از روش تصحیح نارساخوانی داویس را بر روی

آموزش سنتی ( )5/60تفاوت معناداری وجود دارد که با

کودکی انجام داد .او گزارش داد کـه تسلط بر نشانههای

مقایسه میانگین نمرات دو گروه مشخص میشود که

داویس به او در معکوس کردن حروف کمک کرد و

گروه آموزش به روش داویس در بهبود خواندن دانش-

عادتش را از جهیدن در حین خواندن تغییر داد .الیوال

1

آموزان نارساخوان مؤثرتر بوده است.

( )5797با استفاده از راهبردهای داویس جهت تصحیح

بحث

- Ambrose & Chong,
- Lay Wahl
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نشانههای نارساخوانی نشان داد مشاوره موقعیتیابی

اغتشاش ادراک تأکید دارد و در بهتر خواندن دانش-

داویس در اصالح مشکالت ادراک دیداری و بهبود

آموزان نارساخوان مؤثر واقع شده است .این شیوه به دلیل

مهارتهای خواندن و نوشتن و تسلط نمادین در

به کارگیری قوه خالقیت فراگیر ،استفاده از راهبردهای

بازشناسی و تصحیح وارونه سازی واژهها به کودکان

تصویرسازی از جذابیت باالیی برخوردار است و با

نارساخوان کمک میکند و همچنین نتایج پژوهش فیضی

استفاده از این روش ،یادگیری همراه با درک و فهم،

پور و اخوان تفتی ( )9383بـر روی  3دانشآموز پایه

جایگزین یادگیری مبتنی بر محفوظات میگردد .میتوان

چهـارم شهرسـتان ارومیـه در مقایسه تطبیقی سطح

نتیجه گرفت که روش داویس به درک این موضوع که

اثربخشی روش داویس با شیوههای سنتی مرسوم به ویژه

نارساخوانی به علت آسیب یا ضایعه مغزی نیست ،بلکه

روش فرنالد دریافت که روش داویس در افزایش سطح

یک نارسایی ادراکی است کمک میکند .کودکان

مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی کودکان بـه مراتـب

نارساخوان میتوانند ادراکهای حسی خود را به صورت

تـأثیر بیشتری نسبت به روشهـای سـنتی دارد .نتایج

ناخودآگاه تغییر دهند و این توانایی اغلب در رشد

پژوهشهای شایان ،اخوانتفتی و عشایری ( ،)9381نشان

مهارتهای تحصیلی مناسب ،تأثیر زیادی دارد.

میدهد آموزش تصحیح نارساخوانی داویس باعث بهبود
میوه اصفهانی ،عابدی و بهرامیپور ( )9319نشان میدهد

با توجه به دادههای به دست آمده میتوان نتیجه گرفت

که تمرینهای داویس با تأکید بر جنبههای اساسی

که روش داویس با افزایش دامنه دقت و توجه ،بهبود

خواندن که شامل حرکت چشم در سطح واژه ،دیدن واژه

حافظه دیداری ،کلنگری و درک مطلب ،باعث پیشرفت

به صورت کل ،شناسایی حروف مجزا به دنبال هم به

در مهارت خواندن دانشآموزان شده است .از جمله

صورت یکپارچه ،موجب بهبودی دانشآموزان در خرده

محدودیتهای پژوهش حاضر ،اجرای آن روی دانش-

مقیاسهای خواندن واژهها و زنجیره واژهها شده است.

آموزان پسر بوده و در تعمیم نتایج روی دانشآموزان

همچنین پژوهشهای خدا مهری و همکاران (،)9312

دختر باید احتیاط کرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای

اعظمی و صادقی ( ،)9316ریاحی و تجربه کار (،)9316

آتی از حجم نمونه بزرگتری استفاده شود.

شیدایی و همکاران ( ،)9310مؤمنی و همکاران (،)9318
نشان میدهند که روش آموزش داویس بر بهبود خواندن

مقاله حاضر بخشی از پایاننامه دوره ارشد به شماره کد

دانشآموزان نارساخوان مؤثر بوده است که نتایج این

تصویب پایاننامه  3597379در دانشکده علوم تربیتی و

پژوهشها با یافتههای پژوهش حاضر همسو است.

روانشناسی دانشگاه سمنان است .بدینوسیله از استاد

در کل روش داویس بر شناخت و خواندن کلمات به

راهنما و مشاور ،ریاست آموزش و پرورش رشتخوار و

صورت کلی ،حفظ توجه ،جلوگیری از حواسپرتی و

مدیر مدرسه شهید هاشمی و معلمان پایه دوم این مدرسه
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