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مقدمه
اختالل يادگيري از جمله مشکالتي است که نظام آموزشي
هر کشوري باا آ مواجاه اسات و موجام مافم مو يات و
م ممانفگي تحصيلي ميشود .کودکا مبتال به اختالل خوانف
در يک يا چنف رآينف اساساي روا شاناختي از قبيال درک و
هم ،استفاده از زبا گفتار يا نوشتاري ناتواني دارنف [ .]1ايان
کودکا در م ايسه با کودکا بهنجار براي دريا ت و گردآوري
همزما اطالمات رسيفه از حواس مختلف از توانايي کمتاري
برخوردارنف [ .]2موامل يزيکاي و بيولاو يکي در باه وجاود
آمف اختالل خوانف دخالات دارناف .از جملاه ايان موامال
ميتوا به مفم تعادل مغزي ،اختالالت بينايي و نتيک اشااره
نمود [ .]3،1مطالعات بسياري در ايان زميناه صاورت گر تاه
است و تمام توجهات به سامت ايجااد راهکااري جهات حال
مشکالت مرتبط با اختالل خوانف معطوف شفه است .اماروزه
روا پزشکا اتفاق نظر دارنف کاه بهتارين راه درماا اخاتالل

CD

خوانف  ،آموزش کمکي است] .[3به طاور م اال  Reynoldsو
 Nicolsonدر سال  2002گزارش کردنف که  6مااه تمريناات
توا بخشي در خانه به طور معنيداري موجم بهباود مهاارت
حرکتي و شناختي در کودکا با اختالل خوانف شفه است].[4
از آ جايي که خوانف در دنياي اماروزي ياک نيااز حيااتي
است و ردي که در اين مهارت اساسي مشکل داشته باشف ،در
وضع بسيار نامطلوبي قرار ميگيرد لذا تشاخيص زودهنگاام و
مفاخله کارساز بهترين شانس را باراي بهباود کيفيات زنافگي
کودکا ارائه ميدهف .به دليل مفم ريشهياابي مشاکالت ايان
کودکا و نبود برنامهاي منسجم باراي پيگياري درماا  ،ايان
کودکا با باال ر تن پايه تحصيلي ،مشکالت يادگيري بيشتار
ميشود .از طر ي درگير بود کودک در مفرساه زماا باراي
انجام درما هاي توا بخشاي و آموزشاي را از کاودک سالم
ميکنف .همچنين بهدليل مفم آگاهي والفين از مالئم اختالل و
نبود درما دارويي رايج در اين کودکا  ،ما تصميم گر تيم کاه
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مواد و روشها
پااژوهش حاضاار از نااوز کارآزمااايي باااليني بااا طاار
پيشآزمو -پسآزمو با گاروه کنتارل اسات .کاف ثبات در
سامانه کارآزمايي باليني IRCT:2017041412053N2 :و کاف
اخالق  )IR.IUMS.REC.1395.927118002جامعه پاژوهش
دانشآموزا دختر و پسر م طع اول تا چهارم ابتافايي هساتنف
که به دليل مشکالت آموزشي و تحصيلي به مرکاز آماوزش و
توا بخشي اختالالت يادگيري کوشا وابسته به اداره آماوزش
و پرورش شهرستا بابل) مراجعه نمودنف و اخاتالل ياادگيري
آ ها توسط روا پزشک کودک و نوجوا و به کمک مصااحبه
سااختاريا تاه روا پزشاکي بار اسااس معيارهااي DSM5
تشخيص داده شفه بود .در نهايت  33دانشآماوز در محافوده
سني  2تا  10ساال کاه سااب ه تشانج ،مشاکل ارتوپافي ياا
نورولو يک نفاشاته و مباتال باه اوتيسام نبودناف ،معيارهااي
تشخيصاي  DSM-5را باراي اخاتالل خواناف دارا بودناف و
ضريم هوشي طبيعي داشتنف به روش در دسترس وارد مطالعه
شفنف .دانشآماوزا باا روش  Block Randomizationباه 3
گروه  11نفره ت سيم شفنف.
ابتفا براي بيمار و والفين او رونف کاري مطالعاه و اهميات
اين تمرينات توضيح داده شف و در حضور درمانگر و دستيار و
بيمار ،والفين او رضايتنامه کتباي را پار نمودناف .متغيرهااي
مورد بررسي  3مورد از شاخصهاي اختالل خوانف کلماات
صحيح خوانفه شفه ،درک مطلم و زما صرف شفه به ثانياه)
و حا ظه کاري بوده است که تمرينات نياز حاول محاور ايان
موارد تعيين شفنف .از آ جايي کاه در صال تابساتا مطالعاه
صورت گر ت لذا دانشآموزا براي انجام تمريناات مشاکلي
نفاشتنف .اين جلسات بهصورت رايگا برگزار گرديف.
از هر  3گروه پيشآزمو گر ته شف .گروه  Aنارما ازار را
دريا ت کرده و تمرينات را هفتاهاي  3باار شانبه ،دوشانبه و
چهارشنبهها) به مفت  30-43دقي ه توسط مادر باراي  3مااه

انجام دادنف .گروه  Bکه تمريناات را مانناف گاروه  Aولاي باا
حضور در مرکز مورد نظر توسط درمانگر انجام دادنف .گروه C
گروه کنترل که هيچ مفاخلهاي بر روي آ ها انجام نشف .و بعاف
از اتمام مراحل تح يق که سه ماه بود رونف درما آ ها آغااز
شف .پيگيريها هم در انتهاي هفته با تماس باا ماادر خاانواده
انجام ميپذير ت .پس از پايا پروتکل آموزشي مجفداً از سه
گروه آزمو گر ته شف.
براي آموزش کودکا از  1نفر درمانگر که کارشناس ارشف
روانشناسي کودکا با نيازهاي خاص بود ،کمک گر ته شف که
در طي چنف جلسه آموز به طور کامل آموزش ديفه بود.
مفاخله انجام گر ته شامل تمرينات استانفارد ويژه اختالل
يادگيري نوز خوانف و به شر زير بوده است:
 تمرينات حرکات چشمي که شامل  3نوز حرکات چشام
خيره شف  ،دنبال کرد و جهش) است .م ال تمريناات
چراغ قوه يا تمرينات جهتيابي.
 تمرينات برنامهريزي حرکتي که شامل هماهنگي انفامها و
استفاده همزما از چنف انفام دست ،پا و چشام) اسات.
م ل تمرينات ت ليف پوسچر.
 تمرينات درک بينايي که شامل تمرينات حا ظاه بيناايي،
بنفش بينايي ،تشخيص بينايي و  ...است .م ل تمريناات
 ،tapingپنها کرد يکي از اشياء ،شناسايي اشياء حذف
شفه ،يادآوري اشياء ديفهشفه ،يادآوري چهرهها ،تکارار
الگوها و مفلها.
 تمرينات حا ظهاي که به دو شکل نولو يک تکرار چنف
کلمه) و بينايي-ادراکي م ل کار با لگو يا پازل) است.
 تمرينااات تشااخيص و تميااز شاانيفاري در تفکيااک و
مجزاسازي صفا و جهاتياابي منباع صافا اسات .مانناف
پيگيري دستورات ،به خاطر سپرد اشعار بسيار کوتاه ياا
مفد يا لغت ساده.
 تمرينات توجهي باهخصاوص توجاه پايافار ،انتخاابي و
متناوب که براي ا زايش سطح تحمل کودک مورد استفاده
است.
 تمرينات حل مسااله و اساتفالل باراي درگيار شاف در
عاليتهاي آموزشي و پيفا کرد راه حل از طريق کل به
جز يا جز به کل ماننف بازي امفاد.
CD

تمامي اين تمرينات توسط درماانگر و ياک داناشآماوز
داوطلم طي چهار جلسه ضبط گرديف .پس از ايلمبارداري و
تفوين بخشهاي مختلف تمرينات ،مطالعاه ماورد نظار آغااز
گرديف .ترتيم انجام تمرينات در منزل بفين صورت بود که در
ابتفا از بخشهاي اول و دوم اساتفاده شاود و ساپس در هار
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بااا تهياه بسااته کمااکآموزشاي بااراي مشااکالت شااناختي و
مهارتهاي درکي–حرکتي باا قصاف نهاائي بهباود ممالکارد
تحصيلي کودک و آموزش اين تمريناات باه والافين کاودک،
اسااتمرار در درمااا را ايجاااد کناايم تااا در زمااا و هزينااه
صر هجويي شود .ويژگي اين بسته آموزشي کاربرد آ توساط
والفين کودک کمتوا بوده کاه از طر اي موجام مشاارکت و
نظارت عالتر آ ها در امور رزنفا خود شفه و کودکا نياز
بهواسطه اين حمايت احساس نزديکي و دلبستگي بايشتاري
را تجربه کرده که ميتوانف بر يادگيري آ ها تاثير م بت داشاته
باشف.

ميترا حکيم شوشتري و همکارا

کومش

 آزمو سياهه خوانف شفيعي شامل پنج متن داستاني بوده
است که روايي آ با توجه به ميزا همبستگي بين نمرات
دقت خوانف  )0/12و سرمت خوانف  )0/13و امتبار
آزمو با استفاده از معيار آلفااي کرونباا  0/22ماورد
تائيف قرارگر ت ].[3
 ب  .آزمو  :n-backيک آزمو مملکرد شناختي مرتبط
بااا کارکردهاااي اجرايااي اساات .بااراي نخسااتين بااار
توسط  Kirchnerمعر ي شف و باا ا ازايش ميازا  nبار
دشواري ميزا تکليف اضا ه ميشود .از آ جاا کاه ايان
تکليف هم شامل نگهفاري و هم دساتکااري اطالماات
شناختي ميشود ،براي سنجش مملکارد حا ظاه کااري
مناسم شناخته شفه و در سالهاي اخير بهطور وسيع در
اين حوزه بهکار گر ته شفه است .رواياي و پاياايي ايان
آزمو به منوا سنجش حا ظه کاري قابال قباول اسات
گر ت ].[6
دادهها پس از جمعآوري وارد
نرما زار  SPSS v.22شف و با اساتفاده از آزماو  K-Sنرماال
بود توزيع متغيرها مورد سنجش قرار گر ت .از آزماو هااي
ناپارامتريااک Wilcoxon،kruskal wallisو آزماااو هااااي
پارامتريااک  Paired t-testو  One-way ANOVAجهاات
تجزيه و تحليل دادهها استفاده گرديف.
نتايج
در اين پژوهش  33داناشآماوز وارد مطالعاه شافنف31 .
نفر  )%31/3پسر و  22نفر  )%41/3دختار بودناف .مياانگين
سني ا راد شرکتکننفه  1/32±1/01باا باازهي  2-10ساال
گزارش شف .در اواسط مطالعه يکي از دانشآماوزا از انجاام
تمرينات سرباز زده و از مطالعه خارج شف .از آ جايي کاه در

ميانه کار بوده لذا امکا جايگزيني نبوده است .سان و جانس
در گروههاي مختلف همسا سازي شفه بودنف.
براي بررسي و م ايسه بهباود ممالکارد خواناف از ساه
شاخص «کلماات صاحيح خوانافه شافه»« ،درک مطلام» و
«زما صرف شفه» استفاده شف.
بررسي کلمات صحيح خوانفه شفه :در گروهي کاه از CD
آموزشي جهت تمرينات استفاده نمودنف ،مياانگين نمارات باه
طور معناداري بعف از مفاخله بيشتر از قبال از مفاخلاه باوده
است  .)p<0/001در گروه کنترل متوساط نمارات از قبال از
مفاخله به بعف از مفاخله رونف نزولي داشته که ايان روناف باه
لحاظ آماري معنيدار بوده اسات  )p =0/021اماا در گاروه
حضوري تفاوت معنيدار نبود .در بررسي بين گروهها قبال از
مفاخله هما طور که انتظار مير ت اختالف معناداري باين 3
گروه مورد مطالعه ديفه نشف  .)p=0/113در حالي که باين 3
گروه پس از مفاخله اختالف معناداري مشاهفه شاف .باه ايان
صورت که گروهي که از  CDآموزشي استفاده نمودنف ميانگين
نمره بيشتري نسبت به گروه حضوري داشتهانف .)p<0/001
جفول )1
شاخص درک مطلم :هم در گروه  CDآموزشي و هام در
گروه حضوري متوسط نمرات بعف از مفاخله ا زايش معناداري
را داشااته اساات بااه ترتي ام  0/006و  .)p=0/023بررس اي
شاخص درک مطلم باين  3گاروه بعاف از مفاخلاه اخاتالف
معناداري را نشا داد .به طوري که ميانگين نمره در گروه CD
آموزشي بيشتر از ساير گاروههاا باوده اسات .)p=0/006
جفول )1
زما صرف شفه :در هر  3گروه کاهش داشاته اسات اماا
اين رونف رو به کاهش در گروهي که با  CDآموزشاي تمارين
نمودنف ،معنادار گزارش شافه اسات  .)p=0/001در بررساي
بين گروهي اخاتالف معنااداري باين  3گاروه قبال و بعاف از
مفاخله مشاهفه نشف جفول .)1
شاخص مملکرد حا ظه کاري گروه  CDآموزشي بعاف از
مفاخله ا زايش داشات ولايکن ايان ا ازايش از نظار آمااري
معنادار نبوده اسات  .)p=0/213در گاروههااي حضاوري و
کنترل متوسط نمرات کاهش انفکي داشته که اختالف به لحااظ
آماري معنادار نبوده است به ترتيام  0/343و  .)p=303در
بررسي انجام گر ته بين  3گروه قبل از مفاخله مشخص شف که
گروه حضوري بيشترين متوساط نمارات را قبال از مفاخلاه
داشته وليکن اين اختالف معنادار نبوده است  .)p=0/612بعف
از مفاخله گروه  CDآموزشي بيشترين متوسط نماره را از آ
خود نماوده باود کاه ايان اخاتالف نياز معنايدار نمايباشاف
 )p=0/300جفول .)2
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جلسه مادر متناوب با تمرينات بخشهاي سه ،چهار ،پانج ياا
شش را با رزنفا خود انجام دهناف .و باه هماين ترتيام در
مورد گروه حضوري هم اجرا شف.
در بخش اول و دوم يلم:
تمرينات برنامهريزي حرکتي ،تمرينات حرکات چشامي و
استفاده از چنف انفام.
در بخش سوم و چهارم يلم:
تمرينات حا ظه نولو يک ،بينائي و توجه پايفار ،انتخابي
و متناوب.
در بخش پنجم و ششم يلم:
تمرينات حل مسئله ،استفالل ،پيفا کرد راه حل و باازي
امفاد.

جلف  ،20شماره  4پياپي  ،)22پائيز 1332

ميترا حکيم شوشتري و همکارا

...
در م ايسه گروهها با ياکديگار چاه قبال و چاه بعاف از
مفاخله  3گروه با هم اختالف معنادار نفاشتهانف.
قبل از مفاخله هايچ اخاتالف معنااداري باين گاروه CD
آموزشي با گاروه حضاوري  )P=0/441و باا گاروه کنتارل
 )P=0/161نفاشته است همچناين گاوه حضاوري باا گاروه
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بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش مملکرد خوانف دانشآموزا در  3زمينه
مورد بررسي قرار گر ت :تعفاد کلماتي کاه باه طاور صاحيح
خوانفه شفنف ،درک مطلام و زماا صارف شافه .باا انجاام
تمرينات آموزشي که به منوا مفاخله در نظار گر تاه شافنف
گروهي که از  CDآموزشي اساتفاده نمودناف در هار  3زميناه
رونف رو به رشفي داشتنف .در مورد گروهي که توسط درمانگر
آموزش ميديفنف ،بهبود مملکرد تنها در مبحا درک مطلام
ديفه شف.
ميانگين تعفاد کلمات صحيح خوانفه شافه و درک مطلام
در گروهي که توسط مادر و با  CDتمرين نمودناف نسابت باه
گروهي که توسط درمانگر آموزش ديفنف ،به طور چشامگيري

One-way ANOVA

بيشتر بوده است .درست است که در گروه حضوري نياز بعاف
از مفاخله ميانگين ا زايش داشته است اما به انفازهاي نبوده که
معنادار تل ي شود .در اين صورت ميتوا گفات کاه مفاخلاه
صورت گر ته سبم ا زايش متوسط کلماات صاحيح خوانافه
شفه ميگردد .وليکن در گروه حضوري شايف نيااز باه تمارين
بيشتري بوده است .البته نميتوا با قاطعيت بيا کرد که اگار
زما و د عات تمرينات بيشتر شود ،تاثير بيشتري خواهناف
داشت .در تح ي ات مربوط به اختالل خوانف ن ايصي از قبيل
ن ص درک بينايي ،ن ص درک شنيفاري ،ن ص در تکلام و ياا
مشکالتي در حا ظه مملکردي ديفه شفه اسات ] .[2در ايان
پژوهش دانشآموزا با اختالل خوانف بفو در نظار گار تن
ن ص يا ن ايص غالام آ هاا ماورد بررساي و تحات درماا
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کنترل نيز اختال ي نفاشته است  )P=0/332پاس از مفاخلاه
گروه  CDآموزشي با گروه حضوري  )P=0/633و با گاروه
کنترل  )P=0/244اختالف معناداري نفاشته و گروه حضوري
با گروه کنترل  )P=0/433نيز اختال ي نفاشته است.

کومش

خوانف به کودکا داشته است] .[11باه مباارتي راشاناخت
راينفي است کاه ا اراد باه تفکار درباارهي تفکارات خاود
ميپردازنف و راهبردهايي را براي حل مسئله گسترش ميدهنف
] .[12کاردرماني بهمنوا يک ارائاه خافمت باا ارزش باراي
تعاافاد زياادي از دانااشآمااوزا بااا اخااتالل ياادگيري و کاام
توانائيهاي ديگر در ر ع احتياجات تحصايلي آ هاا شاناخته
شفه است ]  .[13همچنين بار اهميات ياک نگارش خاانواده
محور براي ارائه خفمات در متو کاردرماني تکيه شفه اسات
] [14و خانوادههاا ن اش کليافي در مشاارکت در هار گوناه
تصميمگيري در مورد آموزشهااي رزنفانشاا دارناف ]13و
 .[16اهميت اين دو موضاوز درگيار باود والافين در اماور
تحصيلي رزنفا و تمرينات کاردرماني) در تح يق ما به شکل
استفاده خوديار والفين از نرم ا زار آموزشي کاردرماني باراي
رزنفانشا تح قيا ته است.
زما صرف شفه در اين مطالعاه در هار  3گاروه بعاف از
مفاخله کاهش داشته است .اما اين کااهش در گروهاي کاه از
 CDاستفاده نمودنف ،به مراتم بيشتر و معناادار باوده اسات.
زماني که جهت خوانف استفاده ميشود بستگي باه اطالماات
بينايي ،آگاهي خواننفه و همچنين واجشناختي و معناايي دارد.
دانشآموزا براي ايجاد پلي بين متن يا حروف چاپي و معناي
آ  ،ميبايست مجمومهاي از راينفها ،به ويژه تواناايي ادراک
بينايي و ساير توانااييهااي شاناختي مانناف حا ظاه ،توجاه،
سازمانفهي ،دانش زباني و تجارب گذشته را عال کناف ].[12
هر قسمت از اين رونف دچار اخاتالل گاردد ارد در خواناف
دچار مشکل و به تبع زماني که صرف خوانف ميکنف ،ا زايش
مييابف .در گروهي که از  CDآموزشاي اساتفاده مايکردناف،
تمرينااات جهاات کاااهش اخااتالل خوانااف مفيااف بااوده و
دانشآموزا در مفت زما کوتاهتري نسبت به قبل آزماو را
سپري کردنف .در گروه حضوري تمريناات توانساتنف زماا را
کاهش بفهنف اما با توجه به رضيههايي که در قسمت باال بيا
شفه ،نه در حفي که قابل توجه باشاف .ايان امار باه مساائل
جزئيتر در امر اختالل خوانف اشاره دارد .در واقاع خواناف
محصول تواناييهاي شناختي ،زبااني ،داناش قبلاي و کسام
مهارت در تواناييهااي خااص خواناف اسات] .[11در ايان
مطالعه احتماالً دانشآموزا گروه حضوري در يکي از ماوارد
وق ضعف داشتهانف .زيرا که نتواسته بودنف با وجود تمريناات
صورت گر ته زما انجام پسآزمو را کاهش دهنف.
موضوز ديگر مورد بررسي در اين مطالعه مملکرد حا ظه
کاري بوده که مشخص شف که مفاخلاه صاورت گر تاه تااثير
چنفاني بر دانشآموزا نفاشته است .اين امر به موامل زيادي
بستگي دارد .ممکن است تمرينات مليرغم پيگيريها به تواتر
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يکسا قرار گر تنف .با اينکه سعي بر ايان باود کاه تمريناات
مورد نظر تمامي ابعاد اختالل خوانف را پوشش دهف .از طرف
ديگر شايف تمرينات يا تکاليفي کاه حالات مفرساه باه خاود
ميگيرد ،از نظر دانشآموزا خستهکننفه و کسل بوده اسات و
استفاده از  CDو آموزش توسط ماادر موجام تناوز شافه و
يااادگيري و آمااوزش را از حالاات يکنواخاات بااه بااازي و
وقتگذراني با مادر تبفيل ميکنف .از ملل ديگار ايان تفااوت
ميتوا به مفم بررسي بيش عالي و ميزا تمرکز کودکا اشاره
کرد .زيرا ممکن است در اين گروه دانشآموزاني وجود داشتنف
که از نظر تمرکز پايين بوده و نتوانستنف از تمرينات بهاره الزم
را ببرنف ،مخصوصاً در گروه حضوري که بيشتر جنبه آموزش
و مفرسه داشته است .حضور درمانگر و تکرار سابک معلام و
مفرسه و زماا انجاام مطالعاه کاه در تابساتا باوده انگيازه
دانشآموزا را به شافت کااهش داده و در کااهش باازدهي
گروه حضوري ن ش داشته است .در دساترس باود  ،محافود
نبود به زما و مکا خاص از مزاياي  CDو آموزش توسط
مادر است و اين امار نسابت باه حضاور در مرکاز خااص و
آموزش توسط درمانگر که احساس اضطراب به دانشآماوزا
ال ا ميکنف ،يک برتري محساوب مايشاود .از طارف ديگار
احتمال اضطراب طي جلسات حضوري و نيز پاسآزماو باه
نسبت گروهي که با مادر خود آموزش ميديفنف بااالتر اسات
زيرا پسآزمو در گروه حضوري از دياف داناشآماوز جنباه
امتحا و پرسش و پاسخ دارد.
بررسي نتايج تح ي اات بياانگر آ اسات کاه بساياري از
مشکالت کودکا با اختالل خوانف باه مهاارتهااي ضاعيف
شاااناختي و راشاااناختي آناااا مرباااوط مااايشاااود
و خوانااف  ،يااک راينااف پيچياافه شااناختي بااوده و شااامل
مهارتهاي مختلفاي اسات از جملاه درک مطلام ،شاناخت،
دانش و مهارتهاي راشناختي که در صورتي م مرثمر خواهف
بود که بين آ ها تعادل برقرار باشف ] .[1شايف در اين کالسها
به هر دليلي اين تعادل برقرار نشفه باشف .اين نکتاه نياز قابال
توجه است کاه اخاتالل خواناف در اثار ترکيباي از تااثيرات
زيستي ماننف نتيک ،مغز و امصاب ،شناختي مانناف پاردازش
اطالمات و ر تاري ماننف ويژگيهااي اولياه م ال خواناف و
هجي کرد بروز پيفا ميکنف ] .[3به همين جهات مافم تااثير
مفاخله در گروه حضوري ميتوانف رضيهي پيچيفه و ترکيباي
داشته باشف .زيرا ممکن است چنفين اکتور در اين گروه دچار
مشکل باشف ] .[10اصالً شاايف باه دليال ضاعف در داناش و
مهارت -هما راشناخت -دانشآموزا در گاروه حضاوري
نتوانستنف از پس خوانف صحيح کلمات بربياينف .بساياري بار
اين باورنف که راشناخت بيشتارين تااثير را باراي آماوزش
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و مفت مورد نياز براي بهبود حا ظه کاري انجام نگر ته باشاف
شايف بتوا باه بازيگوشاي کودکاا و مافم توجاه کاا ي باه
 يا بخشي از تمرينات کاه سابم بهباود.تمرينات اشاره داشت
حا ظه کاري ميشفه است جذابيت الزم را براي کودک نفاشته
و يا به ملت اينکه در بخشهاي آخار باه تمريناات حا ظاه
کاري اختصاص داده شفه بود خستگي و مفم تمرکاز موامال
 يکاي.مخفوشگر در يادگيري و بهرهوري از تمرينات بودهانف
از داليل مفيف نبود تمريناات حا ظاه کااري ايان اسات کاه
دانشآموزا با اخاتالل خواناف از شخصايتهااي مختلفاي
 برخي حس مبارزهطلبي و قفرت غلبه بار.برخوردار ميباشنف
احساس ناخوشاينف در آ ها بيشتر است و براي غلبه بر ايان
 در حاالي کاه برخاي ديگار احسااس.مشکل تالش ميکننف
نااميفي و بيلياقتي و کمجراتي داشته و کامالً در موضع ضعف
 به همين دليال تمريناات مخصوصااً تمريناات.قرار ميگيرنف
 را جفي نگر تاه و،حا ظه کاري که کمي پيچيفهتر هم هستنف
.سرنوشت خود را ميپذيرنف
يکي از موضومات مطار شافه در
اين پژوهش مفم بررسي ميزا تحصيالت والفين در گروهاي
 استفاده نمودنف و مسائوليت کاار را باه مهافهCD است که از
 گرچه به نظر ميرساف تحصايالت والافين بار بهباود.داشتنف
.مملکرد رزنفا تاثير بسزايي نفاشته است
با توجه به اهميت موضاوز انجاام مطالعاهاي باا در نظار
گر تن موامال مختلاف دخيال در اخاتالل خواناف و ارائاه
 بررساي اجازاي،تمرينات تخصصي و جزئيتار در آ زميناه
،حا ظه کاري و بررسي اثرات توا بخشي بر هر يک از آ هاا
شيوز و ملل اختالل خوانف در دخترا و پسرا و همچناين
در م اطع مختلف تحصيلي ميتوانف اطالماات ارزشامنفي در
.اختيار جامعه درگير قرار دهف
نتايج نشا داد که مفاخله صورت گر ته در نهايت موجم
 همچنين اساتفاده از.بهبود مملکرد دانشآموزا گرديفه است
 تاااثير ب ايشتااري در ارت اااء،CD آمااوزش توسااط مااادر و
 تمريناات باا حضاور درماانگر نياز.دانشآموزا داشته است
موجم پيشر ت دانشآماوزا در قسامت درک مطلام شافه
.است و در قسمتهااي ديگار بهباودي حاصال نشافه اسات
همچنين تمرينات آموزشي تغييري در مملکرد حا ظاه کااري
.دانشآموزا در گروههاي مورد مطالعه ايجاد نکردنف
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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 selfhelp 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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