
Semnan University of Medical Sciences 
 
 

 

Journal of Semnan University of Medical Sciences

Volume 20, Issue 4 (Autumn 2018), 603-807 

 
ISSN: 1608-7046

Full text of all articles indexed in: 
Scopus, Index Copernicus, SID, CABI (UK), EMRO, Iranmedex, Magiran, ISC, Embase 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4031-en.html


  9312 پائيز(، 20)پياپی  4، شماره 02جلد  -كومش

 

 

 

 

 *(M.D) 2 ايديآنژال حم، (M.D)3 ينظر هيمرض، (M.D)1 ناصر نوبخت ،(M.D)2 يصالح نيحس ،(M.D)1 يشوشتر ميحک ترايم

 

 ده يچك



AB

AC



PP



CD 

 

 مقدمه
 ياست که نظام آموزش ياز جمله مشکالت يريادگياختالل 
و  تيا باا آ  مواجاه اسات و موجام مافم مو        يهر کشور

شود. کودکا  مبتال به اختالل خوانف   يم يليتحص يمانفگ م م
درک و  ليا از قب يشاناخت  روا  ياساسا  نفيچنف  رآ اي کيدر 

 نيا . ا[1] دارنف يناتوان ينوشتار اي هم، استفاده از زبا  گفتار 
 يو گردآور ا تيدر يبا کودکا  بهنجار برا سهيکودکا  در م ا

 يتار  کم يياز حواس مختلف از توانا فهيزما  اطالمات رس هم
در باه وجاود    يکيولاو  يو ب يکا يزي. موامل  [2] برخوردارنف

موامال   نيا آمف  اختالل خوانف  دخالات دارناف. از جملاه ا   
اشااره   کيو  نت ييناياختالالت ب ،يتوا  به مفم تعادل مغز يم

صاورت گر تاه    ناه يزم نيا در ا ياري. مطالعات بس[1،3] نمود
جهات حال    يکاار  راه جااد ياست و تمام توجهات به سامت ا 

مشکالت مرتبط با اختالل خوانف  معطوف شفه است. اماروزه  
راه درماا  اخاتالل    نيپزشکا  اتفاق نظر دارنف کاه بهتار   روا 

و  Reynoldsال . به طاور م ا  ]3[است يخوانف ، آموزش کمک
Nicolson  ناات يمااه تمر  6گزارش کردنف که  2002در سال 

موجم بهباود مهاارت    يدار يدر خانه به طور معن يبخش توا 
 .]4[است در کودکا  با اختالل خوانف  شفه يو شناخت يحرکت

 ياتيا ح ازيا ن کيا  ياماروز  يايکه خوانف  در دن يياز آ  جا
مشکل داشته باشف، در  يمهارت اساس نيکه در ا ياست و  رد
زودهنگاام و   صيلذا تشاخ  رديگ يقرار م ينامطلوب اريوضع بس

 يزنافگ  تيا فيبهباود ک  يشانس را بارا  نيمفاخله کارساز بهتر
 نيا مشاکالت ا  يابيا  شهيمفم ر لي. به دلدهف يکودکا  ارائه م

 نيا درماا ، ا  يريا گيپ يمنسجم بارا  يا کودکا  و نبود برنامه
 تار  شيب يريادگيمشکالت  ،يليتحص هيکودکا  با باال ر تن پا

 يبود  کودک در مفرساه زماا  بارا    ريدرگ يشود. از طر  يم
را از کاودک سالم    يو آموزشا  يبخشا  توا  يها انجام درما 

از مالئم اختالل و  نيوالف يدليل مفم آگاه هب نيچن کنف. هم يم
کاه   ميگر ت ميکودکا ، ما تصم نيدر ا جيرا يينبود درما  دارو

*angela_7633@yahoo.com  
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و  يمشااکالت شااناخت يباارا يآموزشاا بسااته کمااک هياابااا ته
کارد   کتي باا قصاف نهاائي بهباود ممال     حر–هاي درکي مهارت

کاودک،   نيباه والاف   ناات يتمر نيتحصيلي کودک و آموزش ا
 نااهيتااا در زمااا  و هز ميکناا جااادياسااتمرار در درمااا  را ا

کاربرد آ  توساط   وزشيشود. ويژگي اين بسته آم ييجو هصر 
ز طر اي موجام مشاارکت و    بوده کاه ا توا   والفين کودک کم

کودکا  نياز   ها در امور  رزنفا  خود شفه و تر آ  نظارت  عال
ري تا  بستگي بايش  واسطه اين حمايت احساس نزديکي و دل هب

ها تاثير م بت داشاته   توانف بر يادگيري آ  را تجربه کرده که مي
 باشف.

 
 هامواد و روش

بااا طاار   ينيبااال ييپااژوهش حاضاار از نااوز کارآزمااا 
آزمو  با گاروه کنتارل اسات.  کاف ثبات در       پس-آزمو  شيپ

و کاف   IRCT:2017041412053N2 :ينيبال ييسامانه کارآزما
جامعه پاژوهش  (  IR.IUMS.REC.1395.927118002اخالق
 هساتنف  ييآموزا  دختر و پسر م طع اول تا چهارم ابتافا  دانش

به مرکاز آماوزش و    يليو تحص يآموزش کالتمش ليکه به دل
 وابسته به اداره آماوزش   کوشا يريادگياختالالت  يبخش توا 

 يريادگيا و پرورش شهرستا  بابل( مراجعه نمودنف و اخاتالل  
نوجوا  و به کمک مصااحبه   پزشک کودک و ها توسط روا  آ 

 DSM5 يارهاا يبار اسااس مع   يپزشاک  روا  ا تاه ي سااختار 

آماوز در محافوده    نشدا 33 تي. در نهاودتشخيص داده شفه ب
 ايا  يساال کاه سااب ه تشانج، مشاکل ارتوپاف       10تا  2 يسن

 يهاا ارينبودناف، مع  سام ينفاشاته و مباتال باه اوت    کينورولو 
اخاتالل خواناف  دارا بودناف و     يرا بارا  DSM-5 يصا يتشخ
در دسترس وارد مطالعه داشتنف به روش  يعيطب يهوش ميضر

 3باه   Block Randomization روشآماوزا  باا    شفنف. دانش
 .شفنف مينفره ت س 11گروه 

 تيا مطالعاه و اهم  ياو رونف کار نيو والف ماريب يبرا ابتفا
و  اريداده شف و در حضور درمانگر و دست حيتوض ناتيتمر نيا
 يرهاا يرا پار نمودناف. متغ   ينامه کتبا  تياو رضا نيوالف مار،يب

 کلماات   اختالل خوانف  يها مورد از شاخص 3 يمورد بررس
( هيا ثان بهخوانفه شفه، درک مطلم و زما  صرف شفه  حيصح

 نيا حاول محاور ا   زيا ن ناتيبوده است که تمر يو حا ظه کار
کاه در  صال تابساتا  مطالعاه      ييجا شفنف. از آ  نييموارد تع

 يمشاکل  ناات يانجام تمر يآموزا  برا رت گر ت لذا دانشصو
 .فيبرگزار گرد گا ياصورت ر هجلسات ب نينفاشتنف. ا

ا ازار را   نارم  A آزمو  گر ته شف. گروه شيگروه پ 3هر  از
 شانبه، دوشانبه و    باار  3 يا را هفتاه  ناتيکرده و تمر ا تيدر

مااه   3 يتوسط مادر بارا   هيدق 30-43ها( به مفت  چهارشنبه

باا   يولا  A را مانناف گاروه   ناات يکه تمر B انجام دادنف. گروه
 C . گروهادنفحضور در مرکز مورد نظر توسط درمانگر انجام د

ها انجام نشف. و بعاف   آ  يبر رو يا مفاخله چيگروه کنترل که ه
ها آغااز   که سه ماه بود رونف درما  آ  قياز اتمام مراحل تح 

هفته با تماس باا ماادر خاانواده     يها هم در انتها شف. پيگيري
از سه  ا  پروتکل آموزشي مجفداً. پس از پاير تيپذ يانجام م

 .فگروه آزمو  گر ته ش
نفر درمانگر که کارشناس ارشف  1آموزش کودکا  از  يبرا

خاص بود، کمک گر ته شف که  يازهايکودکا  با ن يروانشناس
 .بود فهيچنف جلسه آموز به طور کامل آموزش د يدر ط

اختالل  ژهياستانفارد و ناتيانجام گر ته شامل تمر مفاخله
 :بوده است رينوز خوانف  و به شر  ز يريادگي
 نوز حرکات چشام   3که شامل  يحرکات چشم ناتيتمر 

 ناات يشف ، دنبال کرد  و جهش( است. م ال تمر  رهي خ
 .يابي جهت ناتيتمر ايچراغ قوه 

 ها و  امانف يکه شامل هماهنگ يحرکت يزير برنامه ناتيتمر
پا و چشام( اسات.    دست،  زما  از چنف انفام استفاده هم
 .پوسچر فيت ل ناتيم ل تمر

 ييناا يحا ظاه ب  ناتيکه شامل تمر يينايدرک ب ناتيتمر، 
  ناات يو ... است. م ل تمر يينايب صيتشخ ،يينايبنفش ب
taping  حذف  اءياش ييشناسا اء،ياز اش يکي، پنها  کرد
ها، تکارار   چهره يادآوريشفه،  فهيد اءياش يورآاديشفه، 

 .ها الگوها و مفل
 تکرار چنف  کيکه به دو شکل  نولو  يا حا ظه ناتيتمر 

 .پازل( است ايم ل کار با لگو   يادراک-يينايکلمه( و ب
 و  کياادر تفک يفارينشاا زيااو تم صيتشااخ ناااتيتمر

منباع صافا اسات. مانناف      يابيا  صفا و جهات  يساز مجزا
 ايا کوتاه  اريدستورات، به خاطر سپرد  اشعار بس يريگيپ

 .لغت ساده ايمفد 
 و  يانتخااب  فار،يا خصاوص توجاه پا   هبا  يتوجه ناتيتمر

سطح تحمل کودک مورد استفاده  شيا زا يمتناوب که برا
 .است

 شاف  در   ريا درگ يحل مسااله و اساتفالل بارا    ناتيتمر
کل به  قيکرد  راه حل از طر فايو پ يآموزش يها تي عال
 .امفاد يجز به کل ماننف باز ايجز 

 CD 

آماوز   داناش  کيا توسط درماانگر و   ناتيتمر نيا يتمام
و  يباردار  لمي. پس از  ا فيچهار جلسه ضبط گرد يداوطلم ط

مطالعاه ماورد نظار آغااز      نات،يمختلف تمر يها بخش نيتفو
صورت بود که در  نيدر منزل بف ناتيانجام تمر مي. ترتفيگرد

اول و دوم اساتفاده شاود و ساپس در هار      يها ابتفا از بخش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4031-en.html


  1332 پائيز(، 22 ي پياپ 4، شماره 20جلف                                     کومش

 

 

 ايا سه، چهار، پانج   يها بخش ناتيا تمرب متناوب مادرجلسه 
در  ميا ترت نيو باه هما   شش را با  رزنفا  خود انجام دهناف. 

 .هم اجرا شف يمورد گروه حضور
 :لميبخش اول و دوم   در
و  يحرکات چشام  ناتيتمر ،يحرکت يزير برنامه ناتيتمر

 .استفاده از چنف انفام
 :لميبخش سوم و چهارم   در
 ي، انتخابفاريو توجه پا ينائي، بکيحا ظه  نولو  ناتيتمر

 .و متناوب
 :لميبخش پنجم و ششم   در
 يکرد  راه حل و بااز  فاي، پحل مسئله، استفالل ناتيتمر
 .امفاد

 داستاني بوده  آزمو  سياهه خوانف  شفيعي شامل پنج متن
بستگي بين نمرات  آ  با توجه به ميزا  هم يياست که روا

( و امتبار 13/0  ( و سرمت خوانف 12/0دقت خوانف   
ماورد   22/0آزمو  با استفاده از معيار آلفااي کرونباا    

  .]3[گر ت قرار فيتائ
  ب . آزموn-back : کرد شناختي مرتبط  يک آزمو  ممل

. بااراي نخسااتين بااار  اساات يياابااا کارکردهاااي اجرا
بار   n معر ي شف و باا ا ازايش ميازا      Kirchnerتوسط

 نيا جاا کاه ا   شود. از آ  دشواري ميزا  تکليف اضا ه مي
اطالماات   يکاار  و هم دسات  يهم شامل نگهفار فيتکل

 يحا ظاه کاار   کارد  سنجش ممل يشود، برا يم يشناخت
در  عيطور وس هب رياخ يها مناسم شناخته شفه و در سال

 نيا ا ييايا و پا ياي کار گر ته شفه است. روا هحوزه ب نيا
قابال قباول اسات     يآزمو  به منوا  سنجش حا ظه کار

  .]6[ گر ت
وارد  يآور ها پس از جمع داده

نرماال   K-Sشف و با اساتفاده از آزماو     SPSS v.22ا زار  نرم
 يهاا  آزماو   رار گر ت. ازمورد سنجش ق رهايمتغ عيبود  توز
 يهاااا و آزماااو  kruskal wallis،Wilcoxonکياااناپارامتر
جهاات  One-way ANOVAو  Paired t-test کيااپارامتر
 .فيگرد دهها استفا داده ليو تحل هيتجز

 
 نتايج
 31ز وارد مطالعاه شافنف.   آماو  داناش  33پژوهش  نيدر ا

 نيانگيا %( دختار بودناف. م  3/41  نفر 22%( پسر و 3/31نفر 
ساال   2-10 ي باازه  باا  32/1±01/1کننفه  ا راد شرکت يسن

آماوزا  از انجاام    از دانش يکيگزارش شف. در اواسط مطالعه 
کاه در   ييجا زده و از مطالعه خارج شف. از آ  سرباز ناتيتمر

نبوده است. سان و جانس    ينيگزيکار بوده لذا امکا  جا انهيم
 شفه بودنف.  يساز مختلف همسا  يها در گروه
کارد خواناف  از ساه     بهباود ممال   سهيو م ا يبررس يبرا

و « درک مطلام »، «خوانافه شافه   حيکلماات صاح  »شاخص 
 استفاده شف. « زما  صرف شفه»

 CDکاه از   يخوانفه شفه: در گروه حيکلمات صح يبررس
نمارات باه    نيانگيا استفاده نمودنف، م ناتيجهت تمر يآموزش

مفاخلاه باوده    از قبال از  تر شيبعف از مفاخله ب يطور معنادار
(. در گروه کنترل متوساط نمارات از قبال از    >001/0p  است

روناف باه    نيا داشته که ا يمفاخله به بعف از مفاخله رونف نزول
( اماا در گاروه   p =021/0  دار بوده اسات  يمعن يلحاظ آمار

ها قبال از   گروه نيب يدار نبود. در بررس يتفاوت معن يحضور
 3 نيبا  ير ت اختالف معنادار يطور که انتظار م مفاخله هما 

 3 نيکه با  ي(. در حالp=113/0  نشف فهيگروه مورد مطالعه د
 نيا شاف. باه ا   همشاهف يگروه پس از مفاخله اختالف معنادار

 نيانگياستفاده نمودنف م يآموزش CD که از يصورت که گروه
(. >001/0pانف   داشته ينسبت به گروه حضور يتر شينمره ب

 ( 1 جفول 
و هام در   يآموزش CDدرک مطلم: هم در گروه  شاخص
 يمعنادار شيمتوسط نمرات بعف از مفاخله ا زا يگروه حضور

 ي(. بررسااp=023/0و  006/0 مياا بااه ترت را داشااته اساات
گاروه بعاف از مفاخلاه اخاتالف      3 نيشاخص درک مطلم با 

 CDنمره در گروه  نيانگيکه م يرا نشا  داد. به طور يمعنادار
(. p=006/0  هاا باوده اسات    گاروه  رياز سا تر شيب يآموزش

 (1 جفول 
گروه کاهش داشاته اسات اماا     3صرف شفه: در هر  زما 

 نيتمار  يآموزشا  CDکه با  يرونف رو به کاهش در گروه نيا
 ي(. در بررسا p=001/0  نمودنف، معنادار گزارش شافه اسات  

گاروه قبال و بعاف از     3 نيبا  ياخاتالف معناادار   يگروه نيب
 (.1 جفول  مفاخله مشاهفه نشف

بعاف از   يآموزش CDگروه  يکرد حا ظه کار ممل شاخص
 ياز نظار آماار   شيا ازا  نيا ا کنيداشات ولا   شيمفاخله ا زا

و  يحضاور  يهاا  (. در گاروه p=213/0  معنادار نبوده اسات 
داشته که اختالف به لحااظ   يکنترل متوسط نمرات کاهش انفک

(. در p=303و  343/0 ميا  به ترت معنادار نبوده است يآمار
گروه قبل از مفاخله مشخص شف که  3 نيگر ته ب امانج يبررس

متوساط نمارات را قبال از مفاخلاه      نيتر شيب يگروه حضور
(. بعف p=612/0  اختالف معنادار نبوده است نيا کنيداشته ول

متوسط نماره را از آ    نيتر شيب يآموزش CDاز مفاخله گروه 
 باشاف  يدار نما  يمعنا  زيا اخاتالف ن  نيا خود نماوده باود کاه ا   

 300/0=p)  2 جفول.) 
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چاه قبال و چاه بعاف از      گار يد کيا ها با  گروه سهيم ا در
 انف.  روه با هم اختالف معنادار نفاشتهگ 3مفاخله 
 CDگاروه   نيبا  ياخاتالف معناادار   چياز مفاخله ها  قبل
( و باا گاروه کنتارل    P=441/0  يبا گاروه حضاور   يآموزش

 161/0=Pباا گاروه    يگاوه حضاور   نيچنا  ( نفاشته است هم

( پاس از مفاخلاه   P=332/0نفاشته است   ياختال  زيکنترل ن
( و با گاروه  P=633/0  يبا گروه حضور يآموزش CDگروه 
 ينفاشته و گروه حضور ي( اختالف معنادارP=244/0کنترل  

 نفاشته است. ياختال  زين (P=433/0با گروه کنترل  

 

P value* 

 

CD±± 

 ±±  

± ±  

P value**

CD± ±  

± ±  

± ±  

P value**

CD± ±  

± ±  

± ±  

P value**

*Wilcoxon**Kruskal wallis

 

P value* 

 

CD±± 

 ±±  

± ±  

P value**

*Paired t-test**One-way ANOVA

 گيريبحث و نتيجه
 نهيزم 3آموزا  در  نشکرد خوانف  دا پژوهش ممل نيدر ا

 حيکاه باه طاور صاح     يقرار گر ت: تعفاد کلمات يمورد بررس
خوانفه شفنف، درک مطلام و زماا  صارف شافه. باا انجاام       

که به منوا  مفاخله در نظار گر تاه شافنف     يآموزش ناتيتمر
 ناه يزم 3اساتفاده نمودناف در هار     يآموزش CDکه از  يگروه

که توسط درمانگر  يداشتنف. در مورد گروه يبه رشف ورونف ر
 کرد تنها در مبحا  درک مطلام   بهبود ممل فنف،يد يآموزش م

 شف. فهيد
خوانفه شافه و درک مطلام    حيتعفاد کلمات صح نيانگيم

نمودناف نسابت باه     نيتمر CDکه توسط مادر و با  يدر گروه
 يريبه طور چشامگ  فنف،يکه توسط درمانگر آموزش د يگروه

بعاف   زيا ن يبوده است. درست است که در گروه حضور تر شيب
 کهنبوده  يا داشته است اما به انفازه شيا زا نيانگياز مفاخله م
توا  گفات کاه مفاخلاه     يصورت م نيشود. در ا يمعنادار تل 

خوانافه   حيمتوسط کلماات صاح   شيصورت گر ته سبم ا زا
 نيباه تمار   ازيا ن فيشا يدر گروه حضور کنيگردد. ول يشفه م

کرد که اگار   ا يب تيتوا  با قاطع يبوده است. البته نم يتر شيب
 خواهناف  يتر شيب ريشود، تاث تر شيب ناتيزما  و د عات تمر

 لياز قب يصيمربوط به اختالل خوانف  ن ا  اتيداشت. در تح 
 ايا ن ص در تکلام و   ،يفارين ص درک شن ،ييناين ص درک ب

 نيا . در ا]2[ شفه اسات  فهيد يکرد در حا ظه ممل يمشکالت
آموزا  با اختالل خوانف  بفو  در نظار گار تن    پژوهش دانش

و تحات درماا     يبررسا  وردهاا ما   غالام آ   صين ا اين ص 
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 ناات يباود کاه تمر   نيا بر ا يسع که نيقرار گر تنف. با ا کسا ي
ابعاد اختالل خوانف  را پوشش دهف. از طرف  يمورد نظر تمام

کاه حالات مفرساه باه خاود       يفيتکال اي ناتيتمر فيشا گريد
کننفه و کسل بوده اسات و   آموزا  خسته از نظر دانش ،رديگ يم

توسط ماادر موجام تناوز شافه و      زشو آمو CDاستفاده از 
و  يبااه باااز  کنواخااتيو آمااوزش را از حالاات   يريادگياا

تفااوت   نيا ا گار يکنف. از ملل د يم ليبا مادر تبف يگذران وقت
تمرکز کودکا  اشاره  زا يو م ي عال شيب يتوا  به مفم بررس يم

وجود داشتنف  يآموزان گروه دانش نيممکن است در ا رايکرد. ز
بهاره الزم   ناتيبوده و نتوانستنف از تمر نييپا کزکه از نظر تمر

جنبه آموزش  تر شيکه ب يدر گروه حضور را ببرنف، مخصوصاً
و مفرسه داشته است. حضور درمانگر و تکرار سابک معلام و   

 زهيا ام مطالعاه کاه در تابساتا  باوده انگ    مفرسه و زماا  انجا  
 يآموزا  را به شافت کااهش داده و در کااهش باازده     دانش
ن ش داشته است. در دساترس باود ، محافود     يحضورگروه 

و آموزش توسط  CD ياينبود  به زما  و مکا  خاص از مزا
امار نسابت باه حضاور در مرکاز خااص و        نيمادر است و ا

آماوزا    اضطراب به دانش ه احساسآموزش توسط درمانگر ک
 گار يشاود. از طارف د   يمحساوب ما   يبرتر کي کنف، يال ا م

آزماو  باه    پاس  زيو ن يحضور ساتجل ياحتمال اضطراب ط
بااالتر اسات    فنفيد يکه با مادر خود آموزش م ينسبت گروه

آماوز جنباه    داناش  فيا از د يآزمو  در گروه حضور پس رايز
 امتحا  و پرسش و پاسخ دارد. 

از  ياريآ  اسات کاه بسا    انگريا ب  اات يتح  جينتا يبررس
 فيضاع  يهاا  ودکا  با اختالل خوانف  باه مهاارت  مشکالت ک
 شاااود يآناااا  مرباااوط مااا   يو  راشاااناخت يشاااناخت

پيچياافه شااناختي بااوده و شااامل  و خوانااف ، يااک  راينااف  
هاي مختلفاي اسات از جملاه درک مطلام، شاناخت،       مهارت

ثمر خواهف تي م مرکه در صور ي راشناخت هاي هارتدانش و م
ها  کالس نيدر ا في. شا]1[ ها تعادل برقرار باشف بود که بين آ 

قابال   زيا نکتاه ن  نيتعادل برقرار نشفه باشف. ا نيا يليبه هر دل
 راتياز تااث  يبا يتوجه است کاه اخاتالل خواناف  در اثار ترک    

مانناف پاردازش    يمغز و امصاب، شناخت ک،يماننف  نت يستيز
م ال خواناف  و    هيا اول يهاا  يژگيماننف و ياطالمات و ر تار

 ريجهات مافم تااث    نيبه هم. ]3[ کنف يم فايکرد  بروز پ يهج
 يبا يو ترک فهيچيپ ي هيتوانف  رض يم يمفاخله در گروه حضور

دچار  وهگر ني اکتور در ا نيممکن است چنف رايداشته باشف. ز
ضاعف در داناش و    ليا باه دل  فيشاا  اصالً ].10[ مشکل باشف

 يآموزا  در گاروه حضاور   دانش -هما   راشناخت- مهارت
بار   ياري. بسا نفيايکلمات برب حينتوانستنف از پس خوانف  صح

آماوزش   يرا بارا  ريتااث  نيتار  شيباورنف که  راشناخت ب نيا

 راشاناخت   ي. باه مباارت  ]11[خوانف  به کودکا  داشته است
تفکارات خاود    ي است کاه ا اراد باه تفکار دربااره      ينفي را
 دهنف يحل مسئله گسترش م يرا برا ييپردازنف و راهبردها يم
 يارائاه خافمت باا ارزش بارا     کيمنوا   هب ي. کاردرمان]12[

و کاام  يريادگيااآمااوزا  بااا اخااتالل  از دانااش ياديااتعاافاد ز
هاا شاناخته    آ  يليتحصا  اجاتيدر ر ع احت گريد يها يتوانائ

نگارش خاانواده    کيا  تيا بار اهم  نيچن . هم]13 [ شفه است
 شفه اسات  هيتک يارائه خفمات در متو  کاردرمان يمحور برا

گوناه   در مشاارکت در هار   يفيا هاا ن اش کل   و خانواده ]14[
و 13[  رزنفانشاا  دارناف   يهاا  در مورد آموزش يريگ ميتصم
در اماور   نيباود  والاف   ريا دو موضاوز درگ  نيا تي. اهم]16
ما به شکل  قيتح ( در يکاردرمان ناتي رزنفا  و تمر يليتحص

 يبارا  يکاردرمان يا زار آموزش  از نرم نيوالف ارياستفاده خود
 است. ا تهي تح ق   رزنفانشا
گاروه بعاف از    3مطالعاه در هار    نيصرف شفه در ا زما 

کاه از   يکااهش در گروها   نيمفاخله کاهش داشته است. اما ا
CD و معناادار باوده اسات.     تر شياستفاده نمودنف، به مراتم ب
باه اطالماات    يشود بستگ يکه جهت خوانف  استفاده م يزمان

. اردد ييو معناا  يشناخت واج نيچن خواننفه و هم يآگاه ،يينايب
 يو معنا يحروف چاپ ايمتن  نيب يپل جاديا يآموزا  برا دانش
ادراک  ييتواناا  ژهيبه و نفها،ياز  را يا مجمومه ستيبا يآ ، م

مانناف حا ظاه، توجاه،     يشاناخت  يهاا  ييتواناا  ريو سا يينايب
. ]12[ و تجارب گذشته را  عال کناف  يدانش زبان ،يسازمانفه

رونف دچار اخاتالل گاردد  ارد در خواناف       نيهر قسمت از ا
 شيکنف، ا زا يکه صرف خوانف  م يدچار مشکل و به تبع زمان

کردناف،   ياساتفاده ما   يآموزشا  CDکه از  ي. در گروهابفي يم
بااوده و  فيااجهاات کاااهش اخااتالل خوانااف  مف   ناااتيتمر

نسبت به قبل آزماو  را   يتر آموزا  در مفت زما  کوتاه دانش
توانساتنف زماا  را    ناات يتمر يگروه حضور درکردنف.  يسپر

 ا يکه در قسمت باال ب ييها هيکاهش بفهنف اما با توجه به  رض
امار باه مساائل     نيا که قابل توجه باشاف. ا  يشفه، نه در حف

تر در امر اختالل خوانف  اشاره دارد. در واقاع خواناف     يئجز
و کسام   يداناش قبلا   ،يزباان  ،يشناخت يها ييمحصول توانا

 نيا . در ا]11[خااص خواناف  اسات    يهاا  ييدر توانا رتمها
از ماوارد   يکيدر  يآموزا  گروه حضور دانش مطالعه احتماالً

 ناات يکه نتواسته بودنف با وجود تمر رايانف. ز  وق ضعف داشته
 آزمو  را کاهش دهنف.  صورت گر ته زما  انجام پس

کرد حا ظه  مطالعه ممل نيدر ا يمورد بررس گريد موضوز
 ريبوده که مشخص شف که مفاخلاه صاورت گر تاه تااث     يکار

 ياديامر به موامل ز نيآموزا  نفاشته است. ا بر دانش يچنفان
ها به تواتر  يريگيغم پر يمل ناتيدارد. ممکن است تمر يبستگ
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باشاف   گر تهانجام ن يبهبود حا ظه کار يبرا ازيو مفت مورد ن
باه   يکودکاا  و مافم توجاه کاا      يگوشا يبتوا  باه باز  فيشا
کاه سابم بهباود     ناتيراز تم يبخش اياشاره داشت.  ناتيتمر

فاشته کودک ن يالزم را برا تيشفه است جذاب يم يحا ظه کار
حا ظاه   ناات يباه تمر آخار   يها در بخش که نيبه ملت ا ايو 
 مفم تمرکاز موامال   و ياختصاص داده شفه بود خستگ يکار

 يکا يانف.  بوده ناتياز تمر يور و بهره يريادگيگر در  مخفوش
اسات کاه    نيا ا يحا ظاه کاار   ناات ينبود  تمر فيمف لياز دال
 يمختلفا  يهاا  تيآموزا  با اخاتالل خواناف  از شخصا    دانش

و قفرت غلبه بار   يطلب حس مبارزه يباشنف. برخ يبرخوردار م
 نيا غلبه بر ا ياست و برا تر شيها ب در آ  نفياحساس ناخوشا
احسااس   گار يد يکاه برخا   يکننف. در حاال  يمشکل تالش م

در موضع ضعف  داشته و کامالً يجرات و کم ياقتيل يو ب يفيناام
 ناات يتمر مخصوصااً  ناات يتمر ليا دل ني. به همرنفيگ يقرار م

نگر تاه و   يتر هم هستنف، را جف فهيچيپ يکه کم يحا ظه کار
 . رنفيپذ يسرنوشت خود را م

از موضومات مطار  شافه در    يکي
 يدر گروها  نيوالف التيتحص زا يم يپژوهش مفم بررس نيا

کاار را باه مهافه     تياستفاده نمودنف و مسائول  CDاست که از 
بار بهباود    نيوالاف  التيتحصا  رساف  يداشتنف. گرچه به نظر م

 نفاشته است. ييبسزا ريکرد  رزنفا  تاث ممل

باا در نظار    يا وضاوز انجاام مطالعاه   م تيتوجه به اهم با
در اخاتالل خواناف  و ارائاه     ليا گر تن موامال مختلاف دخ  

 ياجازا  يبررسا  ناه، يتار در آ  زم  يو جزئ  يتخصص ناتيتمر
هاا،   از آ  کيبر هر  يبخش اثرات توا  يو بررس يحا ظه کار

 نيچنا  و ملل اختالل خوانف  در دخترا  و پسرا  و هم وزيش
در  يتوانف اطالماات ارزشامنف   يم يليمختلف تحص اطعدر م 
 قرار دهف.  ريجامعه درگ ارياخت

موجم  تينشا  داد که مفاخله صورت گر ته در نها جينتا
اساتفاده از   نيچن است. هم فهيآموزا  گرد کرد دانش بهبود ممل

در ارت اااء  يتاار شيباا ري، تاااثCDآمااوزش توسااط مااادر و 
 زيا باا حضاور درماانگر ن    ناات يآموزا  داشته است. تمر دانش

آماوزا  در قسامت درک مطلام شافه      دانش شر تيموجم پ
حاصال نشافه اسات.     يبهباود  گار يد يهاا  سمتاست و در ق

 يکرد حا ظاه کاار   در ممل يرييتغ يآموزش ناتيتمر نيچن هم
 .نکردنف جاديمورد مطالعه ا يها آموزا  در گروه دانش

 
 تشكر و قدردانی

آماوزش و پارورش    يريادگيا با تشکر از مرکز اختالالت 
 . شهرستا  بابل

 

 منابع
[1] Cohen A, Fiorello CA, Farley FH. The cylindrical structure 

of the Wechsler Intelligence Scale for Children—IV: A retest of 
the Guttman model of intelligence. Intelligence 2006; 34: 587-591. 

[2] Goulandris NE. Dyslexia in different languages: Cross-

linguistic comparisons. Am Psychol Assoc 2003. 
 [3] Vellutino FR, Fletcher JM, Snowling MJ, Scanlon DM. 

Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the 

past four decades? J Child Psychol Psychiatry 2004; 45: 2-40. 
 [4] Reynolds D, Nicolson RI. Follow up of an exercise based 

treatment for children with reading difficulties. Dyslexia 2007; 13: 

78-96. 
[5] SHafiei B, Tavakol S, Alinia L, Maracy MR, Sedaghati L, 

Foroughi R. Developing a screening inventory reading test (IRT) 

for the Isfahanian students of the first to fifth grade. Bimonthly 
Audiol Tehran Univ Med Sci 2009; 17: 53-60. (Persian). 

 [6] Owen AM, McMillan KM, Laird AR, Bullmore E. N‐
back working memory paradigm: A meta‐ analysis of normative 
functional neuroimaging studies. Hum Brain Mapp 2005; 25: 46-

59. 

[7] Cappa C, Giulivi S, Schilirò A, Bastiani L, Muzio C, 
Meloni F. A screening on Specific Learning Disorders in an Italian 

speaking high genetic homogeneity area. Res Dev Disabil 2015; 

45-46: 329-342. 
 [8] Narimani M, Jalalinejad R, SHerbfzadeh A, Ajdari Z. The 

effectiveness of training of jager's knowledge and metacognitive 

skill program on reading performance of students with reading 
learning disability. J Learn Disabil 2014; 4: 121-128. (Persian). 

 [9] Vatandoost N, Yarmohammadian A, Abedi A, 

GHaziasgar N, Moghtadaie M. The effect of auditory perception 

training on reading performance of the 8-9-year old female 

students with dyslexia: A preliminary study. Bimonth Audiol 

Tehran Univ Med Sci 2014; 22: 60-68. (Persian). 
 [10] Siah Kalroodi S, Alizadeh H, Koushesh M. The impact 

of visual perception skills training on reading performance in 

students with dyslexia. Advanc Cogn Sci 2009; 11: 63-72. 
 [11] De Jager B, Jansen M, Reezigt G. The development of 

metacognition in primary school learning environments. Sch Effect 
Sch Improv 2005; 16: 179-196. 

[12] Borkowski JG, THorpe PK. Self-regulation and 

motivation: A life-span perspective on underachievement. Am 
Psychol Assoc 1994. 

 [13] Bundy AC. Assessment and intervention in school-based 

practice: Answering questions and minimizing discrepancies. Phys 
Occup Ther Pediatr 1995; 15: 69-88. 

 [14] Mcewen I, SHelden ML. Pediatric therapy in the 1990s: 

The demise of the educational versus medical dichotomy. Phys 
Occup Ther Pediatr 1995; 15: 33-46. 

[15] Conn-Powers MC, Ross-Allen J, Holburn S. Transition of 

young children into the elementary education mainstream. Top 

Early Childhood Spec Educ 1990; 9: 91-105. 

 [16] Fowler SA, Schwartz I, Atwater J. Perspectives on the 

transition from preschool to kindergarten for children with 
disabilities and their families. Except Child 1991; 58: 136-145. 

[17] Stanovich KE, West RF. Exposure to print and 

orthographic processing. Read Res Quarterly 1989; 24: 402-433. 
[18] Vellutino FR, Fletcher JM, Snowling MJ, Scanlon DM. 

Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the 

past four decades? J Child Psychol Psychiatry 2004; 45: 2-40. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4031-en.html


 Koomesh                                                                    Autumn  2018, 20 (4):   

104 

Effectiveness of parent educational assistance package on 

improving reading performance in students with reading 

learning disorder 

 
Mitra Hakim Shooshtari (M.D)

1
, Hosein Salehi (M.D)

 2
, Naser Nobakht (M.D)

 1
, Marzieh Nazari (M.D)

3
 , Angela 

Hamidia (M.D)
*2

 
1 - Iran Hospital, Iran Medical University, Tehran, Iran 

2 - Yahya Negad Hospital, Babol Medical University, Babol, Mazandaran, Iran 
3 - Babol Educational Learning and Behavioral Disorders Center, Babol, Mazandaran, Iran  

 

 
 

Introduction: The educational system of each country encounters the problem of “Learning disorder", which leads 

to academic underachievement and backwardness of student. Importanly, The aim of this study was to provide a self-

help eductional software for parents of these students trying to improve their academic performance. 

Materials and Methods: This clinical trial study was conducted using pretest and posttest with control group. The 

study population consisted of elementary school students whose "Learning disorder, reading type" was diagnosed by 

pediatric and adolescent psychologist using diagnostic tests and clinicl interview. Grop A carried out the exercises of 

self-help software for parents.Group B practiced the same exercises through instructions of occupational therapist. 

Group C had no intervention and was considered as control group.  

Results: The mean scores of "correct read words" as one indicator of reading performance was significantly higher 

in Group A after intervention than before intervention (p<0.001). The mean score of "reading comprehension "was 

significantly higher in both groups (A and B) after the intervention (p = 0.006 and 0.025, respectively). 

Conclusion: The results showed that the educational package for parents improved the performance of the students 

more effectively than the presence group. 

 

Keywords: Students, Learning Disorders, Exercises, Self-Help Educational Software 
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