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 Background and Purpose: Weakness of students with dyslexia–dysorthographia in encoding, 

storage, and retrieval of phonetic writing system leads to the high importance of creating and 

implementing effective interventional programs in the field of specific learning disabilities. So, the 

aim of the present study was designing COROOR (Cognitive Rehabilitation of Orthography & 

Reading) computer-based cognitive rehabilitation program and investigating its effect on spelling 

efficacy and visual-phonological processing in the students with dyslexia – dysorthographia. 

Method: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design 

and a three-month follow-up period. The population consisted of all third grade primary school boy 

students with dyslexia-dysorthographia who had referred to learning disabilities centers in Kashan 

city in the academic year 2018-2019. Among them, 20 students with dyslexia-dysorthographia based 

on diagnostic tests (Dyslexia syndromes checklist based on DSM-5 criteria, Wechsler Intelligence 

Scale for Children (WISC), and Conners Rating Scale) were selected by purposive sampling and 

then, randomly assigned to either the experimental or the control group (10 per group). After 

implementing the pretests of writing expression disorder (spelling component) (Baezzat, 2010) and 

visual-phonological processing (Hosaini, Moradi, Kormi Nouri, Hassani, & Parhoon, 2016), the 

experimental group received the COROOR computer-based cognitive rehabilitation program, while 

the control group underwent no intervention.  Immediately after the intervention, post-tests were 

performed on both groups. After three months, follow-up tests were performed on the groups. The 

data were analyzed using repeated measures multiple-analysis of variance.  

Results: Findings showed that 20 sessions of cognitive rehabilitation for orthographic and color 

detection tasks by COROOR software reduced spelling errors and improved visual-phonological 

processing in the experimental group at post-test and follow-up stages (p< 0.01) 

Conclusion: According to the results, it can be said that the use of orthographic and color detection 

tasks by COROOR computer-based cognitive rehabilitation is effective for the spelling and visual-

phonological processing of students with dyslexia and dysorthographia. As a result, it can be 

recommended as a useful rehabilitation method to specialists and therapists in the field of specific 

learning disabilities. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Dyslexia-Dysorthographia is among the most 

essential problems faced by children with specific 

learning disabilities. It is mainly characterized by a 

lack of progress in reading accuracy, speed and 

comprehension, difficulty in spelling, recognition, 

and poor decoding (2). People with dyslexia-

dysorthographia have difficulty in remembering the 

word dictation and word manipulation which 

requires the maintenance of changing phonological 

information (7). 

Another neuropsychological characteristic related 

to the high percentage of visio- auditory learning is 

visual-phonological processing. Delays in visio-

auditory perception will cause certain cognitive 

impairment (5). Researchers such as De Luca, 

Burani, Paizi, Spinelli and Zoccolotti (9) and 

Romani, Tsouknida, di Betta and Olson (10) in the 

diagnosis of dyslexia–dysorthographia emphasized 

the multi-element (i.e. visual-spatial, phonological, 

and other) processing deficits. 

The idea of phonological processing is based on this 

fact that during the acquisition and comprehension 

of spoken and written codes, language sounds are 

stored and retrieved in the form of three skills: 

phonological awareness, phonological working 

memory, and quick automatic naming (13). In this 

regard, the studies showed that the reading and 

spelling in students with dyslexia are affected by 

poor phonological awareness (15). Furthermore, 

people with impaired phonological working memory 

cannot remember or visualize the letters and letter 

order of words (16). Besides, based on the results, 
word recognition process in the people with dyslexia-

dysorthographia is weak. Incomplete lexical 

representations and low processing speed reflect the 

lack of automatic word recognition (12, 18, 19). 

Cognitive rehabilitation is a therapeutic approach 

that involves producing educational software as new 

learning opportunities for students with dyslexia-

dysorthographia. Based on Thurman and Takala (23) 

and Mahler, Joerns, and  Schuchardt (24), cognitive 

rehabilitation exercises reduce the symptoms of 

dyslexia and dysorthographia in students. In a study 

with the phonological awareness exercises, Baezzat,  

Moradi and Motaghedifard (15) enhanced the 

auditory memory in children with dysorthographia. 
According to Dahlin (26), Perbuma, Peeters, 

Overvelde, Nijhuis-van der Sanden and Steenbergen 
(27), and Chaco, Uderman, Feirsen, Bedard and 

Marks (28), working memory training increases 

memory capacity by targeting the storage and 

manipulating the verbal and non-verbal components 

of the working memory. 
No study has yet aimed to reinforce the three skills of 

phonological awareness, phonological working 

memory, and rapid automatized naming based on the 

phonological processing in individuals with a disorder; 

hence, the present study was conducted to design 

COROOR computer-based cognitive rehabilitation 

program and to investigate its effect on the efficiency 

of spelling and visual-phonological processing in 

students with dyslexia- dysorthographia.  

Method  
This research was a quasi-experimental study with 

pretest-posttest control group design and follow-up 

period. The population consisted of all third grade 

primary school boy students with dyslexia-

dysorthographia who had referred to learning 
disabilities clinics in Kashan city in the academic 

year 2018-2019. Dyslexia-dysorthographia was 

diagnosed by Screening Inventory Reading Test of 

Shafiei etal. (31), Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC) (standardized by Shahim) (32), and 

Conners Rating Scale (Parent Short Form) (33). The 

sample individuals were selected by purposive 

sampling and then, randomly assigned to either the 

experimental or the control group (10 per group). 

Then, both groups underwent the pretest, including 

Baezzat's writing expression disorder (spelling 

components) (35) and visual-phonological processing 

of Hosaini etal. (36).After that, the experimental 

group received 20 group training sessions on 

COROOR rehabilitation software (60 min per 

session). COROOR rehabilitation software was 

designed by Motaghedifard under the supervision of 

Baezzat and Nejati in cooperation with the 

Neuroscience Research Center of Shahid Beheshti 

University of Tehran in 2019, modeled on Dybuster 

software (30). This software is based on three parts, 

of which the spelling task and color detection task 
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were used in this research. COROOR computer-

based cognitive rehabilitation consists of three parts: 

graph task, orthographic task and color detection 

task. The orthography task is related to strengthening 

phonological awareness and improving orthography 

through phonological and visual working memory. 

Exercises of the color detection task strengthen the 

ability of rapid automatized naming by rapidly 

naming the visual stimulus of letters and colors as 

part of the variance of the ability to recognize the 

words. Intervention sessions were held three times a 

week in one of the centers of learning disabilities in 

Kashan. Immediately after the intervention period, 

spelling and visual-phonological processing post-

tests were performed on both groups. To evaluate the 

effects of exercise stability, the relevant post-tests 

were performed again on both groups three months 

after the intervention. Finally, data analysis was 

performed using multivariate analysis of variance 

with repeated measures. 

Results 
First, the descriptive statistics of the study were 

investigated, and then the assumptions and 

multivariate analysis of variance with repeated 

measures were presented. 
 

Table 1: Descriptive statistics of the research variables for the experimental and control groups at pre-test, post-test and follow-up stages 

variable group M SD Shapiro-Wilkes test sig 

Spelling 

Pre-test 
experimental 54.50 9.52 .98 .98 

control 57.60 2.63 .90 .26 

Post-test 
experimental 25.50 14.05 .88 .32 

control 58.10 4.01 .86 .08 

follow-up 
experimental 16.80 9.35 .89 .06 

control 51.20 3.31 .97 .94 

visual-phonological processing 

Pre-test experimental 259.10 20 .90 .25 

control 213.20 21.16 .89 .16 

Post-test 
experimental 332.20 27.43 .95 .69 

control 246.30 43.50 .96 .84 

follow-up 
experimental 334.60 27.20 .95 .70 

control 245.40 69.25 .88 .13 

 

The results of Table 1 showed that the mean and 

standard deviation of the groups in the pre-test stage 

were close to each other; however, in the post-test 

and follow-up stages, the experimental groups 

experienced higher variance compared to the control 

group. 

 
Table 2: Results of the within and between subjects analysis of variance  

Source of variation sum of squares  df mean sum of squares F sig partial eta squared 

within subjects 

time 4862.02 1 4862.02 62.01 0.00 0.77 

time * group 2449.22  2449.22 31.23 0.00 0.63 

error  1411.25 18 78.40    

between subjects 

group 10375.35 1 10375.35 62.97 0.00 0.77 

error 2965.63 18 164.75    

 

Based on the findings of Table 2, the difference 

between spelling scores in the three stages of the 

study was significant (p<0.01). The mean scores in 

the experimental and control groups were significantly 

different (p<0.01). In addition, the interaction 

between research stages and group membership was 

significant (p<0.01). Therefore, the experimental and 

control groups were significantly different in terms of 

mean spelling score at pre-test, post-test and follow-up 

stages. 
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Table 3: Results of the within and between subjects analysis of variance 

Source sum of squares df mean square F sig partial eta squared 

within subjects 

time 77176.22 1 77176.22 52.33 0.00 0.74 

time * group 30969.22  30969.22 21 0.00 0.53 

error 26543.05 18 1474.61    

between subjects 

group 176258.40 1 176258.40 79.37 0.00 0.81 

error 39369.26 18 2220.51    

 

According to the findings of Table 3, the difference 

between the scores of phonological-visual processing 

in the study stages was significant (p<0.01). The 

mean scores in the two groups were significantly 

different (p<0.01). In addition, the interaction 

between research stages and group membership was 

significant (p<0.01). Therefore, the experimental 

and control groups were significantly different in 

terms of mean  score at pre-test, post-test and follow-

up stages. 

Conclusion  

Dyslexia-dysorthographia is a type of specific 

learning disabilities which causes problems in 

reading and spelling accuracy (1-3). In fact, 

phonological and writing representation, storage, 

and retrieval play a very important role in learning 

the correct spelling of words and are used in the 

orthography task of COROOR software. Consistent 

to the results obtained here, Hassanabadi et al. (16) 
identified the problems with orthography as difficulties 

in identifying, storing, and retrieving visual 

information, and by applying the task-process 

approach provided an opportunity to reduce the 

dictation errors by strengthening students' visual 

memory. In other consistent studies (26-28) working 

memory training by targeting two important memory 

factors, including storage and manipulation of verbal 

and non-verbal working memory, led to spelling 

efficiency. Therefore, the results of above-mentioned 

studies demonstrated the effectiveness of exercises 
designed to reduce spelling errors in students of the 

experimental group. 

Findings also showed that after treatment and 

follow-up, the visual-phonological processing scores 

of the experimental group significantly changed 

compared to the control group. Thus, the special 

exercises of COROOR software were effective in 

increasing the visual-phonological processing scores 

of the experimental group. Theorists who emphasize 

the causal role of multi-element processing deficit in 

the occurrence of dyslexia-dysorthographia and 

diagnose the disorder on the basis of weakness in 

visual-phonological processing (9, 10) believe that 

students with dyslexia-dysorthographia can change 

their sensory processing with rehabilitation. This 

study aimed to provide coordination in visual and 

auditory processing by providing exercises in the 

orthography section of the software. 

Through matching the sounds with their written 

forms and by visual-auditory storage of the spoken 

and written materials in the short-term and working 

memory, the students could process the alphabetic 

principles in the direction of orthography. In fact, the 

form of phonological visual connections between 

written words and their spoken counterparts in the 

memory is the basis of fast and correct word 

recognition (23-25) which was the focus of the 

orthography tasks of the software. In a study relatively 

consistent to the present findings, Hassanabadi et al. 

(16) and Mahler et al. (24) showed that if the 

rehabilitation of visual and auditory working 

memory leads to the higher performance in spelling 

tasks, especially the homophones, the visual and 

phonological processing will also improve. 

Due to the ease of using cognitive rehabilitation 

programs and their attractiveness for children, it is 

suggested to provide the students with these 

programs as a part of school curriculum. In this 

study, the control group was evaluated only at the 

pre-test, post-test, and follow-up stages; hence, it is 

possible that the resulting changes have been due to 

factors other than software program. Future 

researchers are suggested to use an active control 

group. For example, activities unrelated to the aimed 
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cognitive activity may be used, including puzzle 

completion, physical activities, and computer games. 
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 50/54/29دریافت شده: 

 90/56/22پذیرفته شده: 

 92/19/22منتشر شده: 

شود سبب می ، ذخیره و بازیابی نظام آوایی و نوشتاریرمزگردانیدر  نویسنادرست – نارساخوان آموزانضعف دانش زمینه و هدف: 

یابد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر  چندانی دو خاص اهمیت های یادگیریاختلال زمینه در سودمند ایمداخله هایبرنامه و اجرای تدوین

             اختیشنواج –طراحی برنامه توانبخشی شناختی سرور مبتنی بر رایانه و بررسی اثر آن بر کارآمدی هجی کردن و پردازش دیداری 

 نویس بود.نادرست –آموزان نارساخوان دانش

               آماری را تمام جامعهآزمون و دوره پیگیری سه ماهه با گروه گواه بود. پس -آزمون تجربی با طرح پیشپژوهش از نوع شبه روش:

تان کاشان های یادگیری شهرسنویسی مراجعه کننده به مراکز اختلالنادرست –آموزان پسر کلاس سوم ابتدایی با اختلال نارساخوانی دانش

های تشخیصی )فهرست نویس بر اساس آزموننادرست –آموز نارساخوان دانش 95تشکیل داد. برای انتخاب نمونه  22-29تحصیلی  سال در

آزمون ای روانی، ههای پنجمین ویرایش کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالتشخیصی نشانگان نارساخوانی ساختاریافته بر اساس ملاک

گیری هدفمند انتخب شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی کانرز( به روش نمونه بندیدرجه و مقیاس وکسلر کودکان یهوش

( و پردازش 1392مؤلفه دیکته )باعزت،  -های اختلال بیان نوشتاری آزموننفر(. پس از اجرای پیش 15و گواه جایدهی شدند )هر گروه 

برنامه توانبخشی شناختی سرور  مایشی تحت مداخله(، گروه آز1320شناختی )حسینی، مرادی، کرمی نوری، حسنی و پرهون، و اج-دیداری

 هاگروه روی بر مذکور هایآزمونپس اتمام مداخله، از پس ای دریافت نکردند. بلافاصلهقرار گرفتند و گروه گواه مداخله مبتنی بر رایانه

 روش با آماری هایداده اجرا شد. هاگروه روی بر ماه سه گذشت از پس نیز پیگیری هایهمچنین آزمون شد. اجرا همزمان صورت به

   .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد مکرر گیریاندازه واریانس چندمتغیره تحلیل

ش افزاری سرور موجبات کاهنرم و تکلیف رنگ در برنامه نویسیتکلیف درستجلسه توانبخشی شناختی  95نتایج نشان داد  ها:یافته

 (.>51/5pشناختی گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری را فراهم کرد )واج –خطاهای هجی کردن و بهبود پردازش دیداری 

و تکلیف رنگ در  ویسینتکلیف درستتوان چنین نتیجه گرفت که استفاده از تمرینات های پژوهش حاضر میبر اساس یافتهگیری: نتیجه

نویس، ستنادر –آموزان نارساخوان شناختی دانشواج –برنامه توانبخشی شناختی سرور مبتنی بر رایانه بر هجی کردن و پردازش دیداری 

های یادگیری خاص اختلال حوزه متخصصان و درمانگران به یک روش توانبخشی سودمند عنوان را به آن تواناثربخش است. در نتیجه می

 .پیشنهاد داد
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 مقدمه
 است برانگیزترین مسائلییکی از کشااکش 1خاصیادگیری  هایاختلال

 تخصصی مداخله هایبرنامه و خدمات آموزش ویژه که بیشاترین حجم

 به فقط ها،این اختلال بارزیان هایدهد و آسیبمی اختصاص خود به را

 فرد، زندگی مختلف ابعاد شود، کهنمی محدود تحصیلی عملکرد حیطه

در زمینه  گذاریجهت سرمایه این از سازد.می متأثر را جامعه و خانواده،

های اختلال زمینه در ساااودمند ایمداخله هایبرنامه اجرای و تادوین

 (. 1) یابدمی دوچندانی یادگیری خاص اهمیت

های یادگیری به اختلال با کودکان که مسااائلی تریناز اساااساای یکی

 .اساات 3نویسااینادرساات – 9نارساااخوانی هسااتند، مواجه با آن خاص

 درک و ساارعت دقت، پیشاارفت در عدم های آن،مشااخصااه ترینمهم

  ضعیف است 0گشایی، بازشناسی و رمز4هجی کردن خواندن، مشکل در

های سااارعت پردازش، حافظه ممکن اسااات با مشاااکلاتی در زمینه ( و9)

های حرکتی نیز مهارت، و مدت، توالی، ادراک دیداری/ شانیداریکوتاه

 ، اختلالبین حروف و صداها راری رابطهدر برق ضاعف(. 3همراه باشاد )

 گرفتن نظر در با کلمات زدن حدس به هم، شاابیه کلمات تشااخی  در

خوانی، مشاااکال در ترکیب و واروناه انتهاای کلماات، و ابتادا حروف

 کلمات فهم نادرست قواعد و الگوهای املایی تفکیک صاداهای واجی،

 نویسی است که همهنادرست –های بارز نارسااخوانی از دیگر مشاخصاه

 و شاااده گیریاندازه هوش ،6تقویمی سااان به این مشاااکلات با توجه

است  انتظار مورد میزان از ترپایین بسیار فرد، سان با تحصایلات متناساب

(4.) 

( ارزیابی این 0از دیدگاه برخی متخصاااصاااان از جمله وسااات وود )

 شرط یک اختلال فقط از طریق مهارت خواندن نیست. در واقع، خواندن

نویسی( به عنوان نیست. هجی کردن )درست کافی شارط لازم اسات، اما

یاک فعالیت دشاااوارتر از خواندن، علاوه بر فهم اصاااول بنیادین الفبایی، 

 الگوهای یا نویسااه، قواعد –آوا  منظم روابط ساادردن خاطر نیازمند به

 پیش اسااات. مرحله ایمرحله چندین فرایند یکو  (6) املایی اسااات

 محرک شاااناختی هجی کردن اساات که واژگانی اولین مرحله پردازش

                                                           
1. Specific learning disorder 

2. Dyslexia 

3. Dysortographia 

4. Spelling 

 مرحله در شاااود.می لغت ذخیره دساااترسااای معنایی جهت شااانیداری

 میان واژگان کاغذ، از روی نوشااتن جهت نظر مورد لغت واژگانی،پس

شاادن  نمایان از پیش شااده فراخوانده لغت شااود. البتهمی فراخوانده ذهنی

 ذخیره شاانیداری -فعال دیداری  حافظه دربه طور موقت  خطدساات در

 به در ضعیف، فعال حافظه نویس بانادرسات –ماند. افراد نارسااخوان می

دارند.  مشکل محتوایی یا کلی سازماندهی و کلمات دیکته آوردن خاطر

را به افراد  نوشاااتن فرایند طول نظارت در ف اجازهفعال ضاااعی حاافظه

کاه نیااز به نگهداری اطلاعات  دهاد. آنهاا در دساااتکااری واژگاانینمی

اظهارات ورهاگن و (. 2شاااناختی درحال تغییر دارد، مشاااکل دارند )واج

نویس، در نادرسااات –آموز نارسااااخوان ( این بود که دانش9لساااه من )

 یفرایند ورود صااادای کلمات از طریق کانال حسااای شااانوایی به حافظه

ندمدت ضااعف کوتاه مدت شااده و جور شاادن با تصاااویر ذهنی حافظه بل

  دارند.

 خواندن معتقد بود بین( 0وست وود ) بسیاری از متخصصان از جمله

دارد.  وجود نویسااای(، ارتباااط خیلی نزدیکیهجی کردن )درساااات و

 بالعکس. با و دهدمی افزایش را خواندن تواناایی دیکتاه، یاادگیری

نظرات و همچنین اینکاه وجود اختلاال دیکتاه که با انواع  این باا توجاه

های یادگیری همراه نباشد، بسیار نادر است؛ بنابراین در دیگری از اختلال

نویساای با اختلال نارساااخوانی همراه با نادرساات حاضاار کودکان پژوهش

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 –هاای عصاااب یکی از ویژگی 2شاااناااختیواج –پردازش دیااداری 

دارد و  9ای در یادگیری تحصااایلیشاااناختی اسااات که نقش عمدهروان

درصاد بالایی از یادگیری در کودک از طریق کانال دیداری و شنیداری 

تا  0/3گیرد. چنانچه درک دیداری و شااانیداری که بین سااانین انجام می

افتد، تأخیر داشاااته باشاااد موجب به وجود آمدن ساااالگی اتفای می 0/2

(. پژوهشگرانی همچون دی 0های شناختی خواهد شد )بعضای از آسایب

( و رومانی، سااوکنیدا، دی 2بورانی، بایزی، اساادینیلی و زوکولونی )لوکا، 

نویسااای بر نق  نادرسااات –( در تشاااخی  نارسااااخوانی 15بتا و الون )

شاااناختی و ...( تأکید فضاااایی، واج –پردازش چنادعنصاااری )دیداری 

5. Decoding 

6. Chronological age 

7. Visual- phonological processing 

8. Academic learning 
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های داخل کشور، متغیری داشاتند. لازم به ذکر اسات تاکنون در پژوهش

 –شااناختی در میان افراد نارساااخوان واج –یداری تحت عنوان پردازش د

 هتوان به گفتنویس مورد بررسااای قرار نگرفته اسااات ولی میناادرسااات

( اسااتناد کرد که اظهار داشاات امروزه با یک 11متخصااصااانی چون لرنر )

ی را های یادگیراختلاال منفرد نباید علت بروز این دامنه وسااایع از اختلال

کالیف شناختی برای انجام بیشتر تک فرایند روانبیان کرد؛ چون بیش از ی

درسای لازم اسات و زبان فارسی به عنوان زبان نسبتاش شفاف )به علت نبود 

ت شناختی را به صورواج(، پردازش دیداری و واج –تناظر باثبات نویسه 

نویساای و خواندن های درسااتطلبد تا درسااتی و روانی مهارتتوأمان می

 (.19مختل نشود )

 در نارساخوان آموزاندانش عمده مشکلات به توجه با متخصاصاان

 این اختلال نیتبی به مختلف هایدیدگاه از نوشاااتنو  خواندن ساااط 

ی نویسنادرست –(. نویسندگان پژوهش حاضر، نارساخوانی 6) اندپرداخته

 هایبه پژوهش استناد شناختی تبیین کردند و باپردازش واج را از دیدگاه

 نظری هدیدگا کردن شااناساای شااناختی و برجسااتهحوزه روانمختلف 

 فرایندهای و خواندن، نوشااتن نیازهای یادگیریپیش فهم نامبرده، جهت

آن، اقدام به طراحی تکالیف برنامه توانبخشای شناختی  شاناختی زیربنایی

 مبتنی بر رایانه کردند.   1سرور

ابی سااازی و بازیذخیرهشااناختی به بازنمایی، های پردازش واجتوانایی

اصاااوات زبان طی کساااب و درک رمزهای گفتاری و نوشاااتاری اطلای 

 فعال حافظه ،9شاااناختیواج آگاهی مهارت ساااه قالب شاااود که درمی

3شااناختی،واج
(. 13مورد بررساای قرار گرفت ) 4نامیدن سااریع خودکار و 

 آگاهی ازشاااود. میدر ادامه به اختصاااار به توضااای  هر مهارت پرداخته 

 با همدیگر و ترکیب صاااداهاتوانایی  و سااااختار زبانی گفتار و نوشاااتار

شاااناختی نامیدند ها را آگاهی واجواج و هجاها به هاواژه پذیریتقسااایم

 هایمهارت برای هاکننادهبینیپیش یکی از بهترین عنوان باه ( کاه14)

 طور به با خواندن مقایساااه در اسااات. البتاه دیکتاه دیکتاه خوانادن و

آموز بیند؛ زیرا دانشمی آساایب شااناختیواج ضااعف اثر در تریجدی

ویسی نکند نه بر بازنمایی درستشاناختی تکیه میاسااسااش بر بازنمایی واج

 (.  10ها  )ژهوا

                                                           
1. COgnitive Rehabilitation Of Orthography & Reading (COROOR) 

2. Phonological awareness  

مؤلفه دیگر، حافظه فعال واجی است که به رمزگردانی اطلاعات موقع 

م هنگاشااود. انسااان سااازی موقت اطلای میبازنمایی صااوتی برای ذخیره

مواجهه با یک واژه، نخسات باید واژه را به زنجیره صوتی آن رمزگشایی 

کند، ساادس اصااوات را در حافظه موقت خود نگهداری کند، و آنها را به 

و  حروف توانند(. افراد باا اختلال نمی2حاافظاه بلنادمادت انتقاال دهاد )

 هایییتفعال از کنند، یا بیاورند، تجسم خاطر به را هاواژه حروف ترتیب

 هاواژه نوشاااتن دیداری برای حافظه تقویت و تحکیم به کمک برای

 (.16کنند )استفاده نمی

شاااناختی، نامیدن ساااریع خودکار ساااومین مهارت برای پردازش واج

متقاابال تعدادی از فرایندهای شاااناختی مانند تاأثیر اسااات کاه نیاازمناد 

خی  ، و تشااهای اصاالی، تمایزفرایندهای ادراکی )مساالول تعیین ویژگی

حروف، عادد، رنگ و الگو(؛ فرایندهای واژگانی )مسااالول دساااتیابی و 

ساااازی آن با اطلاعات معنایی(؛ و باازیاابی اطلااعاات واجی و یکداارچاه

 ها،پژوهش نتایج ( مطابق12فرایندهای حرکتی )مسااالول تولید( اسااات )

ضااعیف  بازشااناساای واژه در فرایندی نویساانادرساات –نارساااخوان  افراد

 سطوح در مشکلات درک کردن برای است دلیلی و این مشاکل هساتند

 سااارعت و ناق  واژگانی هایباازنمایی در حقیقات پردازش. باالااتر

(. 19هاست )واژه بازشاناسی خودکار نبودن کنندهمنعکس پردازش پایین

 کننده بینیپیش خودکار سااریع نامیدن اند کهداده نشااان متعدد مطالعات

 عوامل دامنه به را این دو مهارت هاست و رابطه بینزبان در همه خواندن

( و 19دادند؛ از جمله آرجو، ریس، پترساااون و فسااایکا ) نسااابت زیادی

 ساارعت دو مهارت هر که دادند ( نشااان12بینکس، ویلدنبرگ و تیمز )

که  اسااات فعال حافظه در ذخیره اطلاعات مساااتلزم خواندن و نامیدن

 اورتوگرافی و شاااناختیواج هایبازنمایی زمان به حسااااس یکدارچگی

 ( متوجه95همچنین جول، پولسن و البرو ) .سازدمی پذیرامکان را کلمات

آگاهی  طریق از را خواندن خودکار، نامیدن سااارعات انادکاهه شاااد

 کند.می بینیپیش اورتوگرافی پردازش و شناختیواج

افزاری ساارور بر اساااس مدل در پژوهش حاضاار، تکالیف برنامه نرم

افظه شناختی، حشاناختی در نارساخوانی )آگاهی واجیینی پردازش واجتب

ناامیادن ساااریع خودکار( در چارچوب نظری پردازش اطلاعات  فعاال، و

3. Phonological working memory 

4. Rapid automatized naming 
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های در و مهارت طراحی شاااد و تلااش برای ایجااد پیوناد میاان این مدل

 وزهگیری از مطالعات حبرگیرنده آن با مسااائل عملی بود. در واقع با بهره

افزاری ایجاد شااد تا بتوان در قالب یک شااناختی، برنامه نرمپردازش واج

 های شناختی اقدام  کرد. پژوهش مداخله مدار به توانبخشی مهارت

 انسااان، مغز خودترمیمی و 1پذیریشااکل ظرفیت زمینه در امروزه

را  شااناختیروان – عصااب هایکنش دارد که وجود نیرومندی شااواهد

 .بخشااید بهبود بادوام ایگونه به شااناختی هایآموزش کمک با توانمی

تولید  و 9توانبخشاای شااناختی دانش توسااعه برای راه مغز، توانایی این

 آموزانهای جدید یادگیری دانشفرصتبه عنوان افزارهای آموزشی نرم

(، 93پژوهش تورمن و تاکالا )بر اساااس  (.99و  91) فراهم آوردبا اختلال 

ت تطابق دیداری و شنیداری، علائم نارساخوانی و دیکته ستفاده از تمرینا

سااااله ساااوئدی کاهش داد. ماهلر، جورنز و  19تاا  2آموزان را در دانش

 یشناختی و حافظههای آگاهی واج( با اجرای تکنیک94اسکارچارلت )

 ها را ارتقا بخشاااید. نتایج پژوهشفعال ،کارآمدی خواندن نارسااااخوان

اند ( نشااان داده16( و حساان آیادی و همکاران )90)شااادبافی و خانجانی 

اجرای تحریکات بینایی موجب کاهش خطای تمییز ادراک شااانیداری و 

شاااود. باعزت، مرادی و آموزان میبهبود عملکرد املاانویسااای در دانش

 یشاناختی، حافظه( در پژوهشای با تمرینات آگاهی واج10معتقدی فرد )

نظرات،  اساااس براند. ا تقویت کردهنویس رشاانیداری کودکان نادرساات

( و چاکو، 92اساااتنبرگن ) و (، پربوماا، پترز، اورولد، نیژوس96داهلین )

 افزایش باعث فعال حافظه (، آموزش99) ادرمن، فیرسن، بدارد و مارکز

 دساااتکاری و ساااازیذخیره دادن قرار هدف طریق از حافظه ظرفیت

 شود.غیرکلامی می کلامی و فعال حافظه اجزای

 بهبود با ( توانبخشی نارساخوانی92از نظر متخصصانی چون بلاکمن )

؛ بنابراین ضاارورت شااودمی آغازو نوشااتن  خواندن نیازپیش هایمهارت

 در فضااای های توانبخشاای شااناختی همچون برنامه ساارورطراحی برنامه

 ،گذاری بیشاااتر در آموزشتأثیرای برای افزار رایانهجاالاب و جذاب نرم

 نسخه (35) 3افزار دای بوسترنرمافزار سارور از پیش نیازها بود. نرم بهبود

وییس س توسط انستیتو تکنولوژی فدرال کهاقتباس شاده است  ساوئیسای

و به سه زبان انگلیسی، آلمانی و  شد ایجاد 4در دانشگاه تکنولوژی زوریخ

                                                           
1. Brain plasticity 

2. Neuro-rehabilitation 

3. Dybuster Orthograph 

 ای موجود اساات.فرانسااوی و در سااه نسااخه خانگی، کلینیکی و مدرسااه

ای های مشاااابه و یا انطبای از روی برنامهافزار سااارور برگرفته از نمونهنرم

سرور  افزارموجود در ایران نیسات؛ بنابراین در صورت اثربخش بودن نرم

ها، شااناختی نارساااخوانواج –هجی کردن و پردازش دیداری  در بهبود

 حوزه متخصااصااان و مربیان به روشاای سااودمند عنوان را به توان آنمی

 های یادگیری خاص پیشنهاد کرد.لالاخت

 روش
پژوهش حاضااار از نوع کننردگران: الف( طرح پژوهش و شرررکرت

واه پیگیری با گروه گ –آزمون پس -آزمون تجربی و با طرح پیششاااباه

سال )کلاس  15تا  2آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر  اسات. جامعه

 سااال درنویساای بود که نادرساات –سااوم ابتدایی( مبتلا به نارساااخوانی 

های به کلینیک اختلالاز طرف مدارس آموزش عمومی  22-29تحصیلی 

یادگیری وابسااته به آموزش و پرورش شااهرسااتان کاشااان مراجعه کردند. 

(، مقیاس 31سیاهه خواندن ) نویسنده مسلول این مقاله با استفاده از آزمون

( تشااخی  33بندی کانرز )درجه ( و مقیاس39) هوش وکساالر کودکان

روش  بااه نویسااای را مشاااخ  کرد.نااادرسااات –نااارسااااخوانی قطعی 

گیری هدفمند برگزیده شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه نمونه

 نفر(.  15آزمایشی و گواه جایدهی شدند )هر گروه 

آموز مبتلا دانشعبارت بودند از:  حاضااارهای ورود به پژوهش ملاک

حصیلی تآموز پسار مشغول به تحصیل در پایهدانش ؛باشادبه نارسااخوانی 

باشد.  130و زیر   90آموز بالاتر از هوشبهر دانش؛ و باشاد (ساوم ابتدایی)

 تشاااخی  اختلااال  نیز عبااارت بودنااد از:هاای خروج از پژوهش ملااک

ه ب غیبت بیش از ساه جلسهآموز، در دانش کنشایفزون –نارساایی توجه 

 منزله انصراف از شرکت در پژوهش، و عدم رضایت افراد نمونه. 

 ب( ابزار

: این آزمون تشاخی  سریع اختلال خواندن را 0. آزمون سایاهه خواندن1

آموزان پایه یکم تا پنج روی دانش 1392شااافیعی و همکااران در ساااال 

(. بدنه اصاالی آزمون در هر 31ابتدایی در شااهر اصاافهان طراحی کردند )

ای و چهار پرسااش درک مطلب اساات پایه مرکب از یک متن صاد کلمه

4. The Swiss Federal Institute of Technology in Zurich and the 

University of Zurich 

5. Inventory Reading Test (IRT) 
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به  شناسی گفتار و زبانکه توساط کارشاناس ارشاد و کارشاناسان آسیب

آموز دختر و پسر دانش 955دقت کنترل شاده اسات. این آزمون بر روی 

آموز که به دانش 1555هاای یکم تاا پنجم ابتادایی و در مجموع در پاایاه

گانه شااهر اصاافهان انتخاب شااده بودند، نواحی پنجصااورت تصااادفی از 

هنجار شده است. به علاوه این آزمون روی دو گروه نارساخوان و بهنجار 

( و سااارعت 92/5اجرا شاااده اسااات. میزان همبساااتگی بین نمرات دقت )

( با نمره کل آزمون، نشااان دهنده این اساات که آزمون از ضااریب 90/5)

باار آزمون باا معباار آلفای کرونبا  روایی مطلوبی برخوردار اسااات. اعت

گزارش شاااده اسااات و تفاوت میانگین دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به  22/5

 اختلال خواندن معنادار بود.

توساااط  1242این آزمون در ساااال :  1وکسااالر کودکان . مقیاس هوش9

مورد تجدید نظر قرار گرفت و پس  1224وکسالر طراحی شاد و در سال 

 انوکسلر کودک ی تجدید نظر شدهآزمون هوشعنوان از هنجاریابی تحت 

( 1321مقیاس هوش وکسااالر در ایران توساااط شاااهیم ) گذاری شاااد.نام

هوشاای  (. آزمون وکساالر برای ساانجش بهره39هنجاریابی شااده اساات )

 اسیدو مق یدارارود. آزمون وکسااالر سااااله به کار می 16تا  6کودکان 

 6شاااااماال ) یکلااامریآزمون( و هوش غخرده 6شاااااماال ) یهوش کلااام

تشاابهات،  ،شاامل اطلاعات یهوش کلام یهااسیمقاسات.  آزمون(خرده

ارقااام اساااات و  یو فراخنااا ،درک و فهم ،لغااات نااهیگنج ات،یاااضااایاار

، هامکعب یطراح ،ریتصااااو لیشاااامل تکم یکلامریهوش غ یهااسیمق

. اعتبار این و ماازها اسااات ی،رمزگردان ،، الحاای قطعااتریتصااااو میتنظ

و ضارایب اعتبار تنصیف  24/5تا  44/5 در بازآزمایی در محدودهآزمون 

گزارش شااده اساات. روایی همزمان آن با  24/5تا  43/5ها از آزمونخرده

 برای وکسلر مقیاس عملی بخش نمرات با نمرات همبساتتگی اساتفاده از

گزارش شاد. ضرایب همبستگی بین سه نوع  24/5دبساتانی کودکان پیش

بااه  90/5و  24/5، 94/5غیرکلااامی، و کلی بااه ترتیااب  بهر کلااامی،هوش

 (.31دست آمده است )

در سااال  این ابزار توسااط بروک و کلینتون :9بندی کانرزمقیاس درجه. 3

 کنشیفزون -توجه نارسایی اختلال علائم شادت گیریاندازه برای 1229

دهی نمره گویه اسااات. 49 فرم مربوط به والد دارای (.33سااااخته شاااد )

 5، 3تا  5 ای لیکرت در دامنهمقیاس چهار نمره از اساااتفاده هاا بااگویاه

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children 

شود و دامنه )بسایار زیاد( انجام می  3)زیاد( و  9)تا حدودی(،  1)اصالا(، 

 گزارش شااد. در 93/5  بازآزمایی طریق اساات. پایایی از 144-5نمرات 

 بین همبستگی ( ضرایب1396یوسفی ) و بشاش شهیم، شهائیان، پژوهش

خجالتی(  -اضااطراب مقیاسخرده)/. 26بین از  کل نمره و هامقیاسخرده

 ضرایب تمامی و است مقیاس اختلال رفتار هنجاری(، متغیر/. )خرده25تا 

 برای نمره کرونبا  آلفای طریق از آزمون معنادار به دست آمدند. اعتبار

(، مشاااکلات 26/5تنی )روان مشاااکلات خرده مقیاس برای (،09/5کل )

 (.34/.(  گزارش شد )569خجالتی ) –/.( و اضطراب 64رفتار هنجاری)

اعزت بتوسط  آزموناین  . آزمون اختلال بیان نوشاتاری )مؤلفه دیکته(:4

آزمون )نوشاااتن ( که شاااامل ساااه خرده30تدوین شاااد ) 1392در ساااال 

 ارزیابی در اعتبار مناساابی و روایی حروف، کلمه، و جمله( اساات و از

 ساااوم ابتدایی برخوردار پایه در آموزاندانش املایی خطاهای درسااات

جمله  19کلمه و  44حرف،  39این آزمون برای هر پایه شاااامل  اسااات.

زای گذاری آزمون به ااسات که از کتاب فارسای برگرفته شد. برای نمره

هر نوع خطاا در حروف و کلماه، یاک نمره به فرد تعلق گرفته و مجموع 

وی در خطااهاا باه عنوان خطای کل آزمودنی در کلمه و حروف  نمرات

شاااود. جملات نیز به کلمات تشاااکیل دهنده تفکیک و در نظر گرفته می

 ضااریب محاساابه ( برای1392گذاری شاادند. باعزت )مانند کلمات نمره

بازآزمایی، این آزمون را به فاصله یک  روش از آزمون با اساتفاده پایایی

نفر از گروه نمونه اجرا کردند و همبسااتگی دو نوبت  05ماه مجدداش روی 

اجرای آزمون به روش همبساتگی پیرساون محاساابه شاد و تمام ضاارایب 

همبساااتگی از نظر آماااری معنااادار بودنااد. همبساااتگی بین خطاااهااای 

، خطا در 25/5های املای پایه ساااوم شاااامل خطا در حروف آزمونخرده

(. تعیین روایی باا اساااتفاده از 30بود ) 26/5، خطاا در جملاه 93/5کلماه 

روایی ملاکی از طریق ملاک قرار دادن نمرات دروس خواندن و دیکته و 

آزمون حروف، کلمه و محاسابه ضارایب همبستگی بین نمرات سه خرده

های ساااوم، ها در پایهجمله و نمره کل آزمون با نمرات هر یک از ملاک

 شات. نتایج نشان داد کهدار وجود داچهارم و پنجم همبساتگی منفی معنا

ی کل ها )خطاهای حروف، کلمه، جمله و خطاآزمونبین خطاهای خرده

آزمون( باا نمره خوانادن و نمره دیکتاه در پایه ساااوم، همبساااتگی منفی 

(. در  = 29/5rدار در ساااط  خطای کمتر از یک صااادم داشااات )معنا

2. Conner’s’ rating Scale 
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اده فپژوهش حاضااار از این آزمون برای متغیر هجی کردن یا دیکته اسااات

 شد.

حساااینی، مرادی، کرمی  :1شاااناااختیواج -. آزمون پردازش دیااداری0

آزمون خواندن و ( با تحلیل عاملی اکتشااافی 36نوری، حساانی و پرهون )

( به اسااتخراج دو عامل پرداختند که این عوامل توانایی 32نارساااخوانی )

ز اگانه فوی را داشااتند. یکی های یازدهآزمونتبیین واریانس برخی خرده

درصاااااد تاوانااایای تابایاین واریااانس تغییرات  32/69دو عاااماال کااه 

هااای خواناادن کلمااات، درک کلمااات، حااذف آواهااا، و آزمونخرده

شااناختی نامیده شااد که واج -خواندن ناکلمات را دارد، پردازش دیداری

رین تشاااناختی )مهمشاااناختی، بر اسااااس نظریه پردازش واج تواناییاین 

 محساااوب خواندن در مهمی عنصاااراخوانی( نارسااا نظریه تبیینی حوزه

(. در 13منجر شود )  ودکانک در اخوانیسنار تمیز به تواندمی و شاودمی

ی شناختشاناختی، حافظه فعال واجهای آگاهی واجنظریه نامبرده، مهارت

های آزمونگیرد و خردهو نامیدن ساااریع خودکار مورد بررسااای قرار می

آواهاا و خواندن ناکلمات در  خوانادن کلماات، درک کلماات، حاذف

های مذکور، نشان دهنده روایی سازه )به معنای در بر گیری تواناییاندازه

رونبا  آلفای ک( ابزار اسااات. با مفهوم مورد نظر های مرتبطنظریه گرفتن

، با 29/5 ، با بساامد متوسط22/5های لغات با بساامد بالا کلی برای آزمون

، خواناادن 20/5، حااذف آواهااا 21/5، درک کلمااات 29/5بساااامااد کم 

در پژوهش حاضاار مجموع نمرات فرد در  .به دساات آمد 20/5ناکلمات 

شاااناختی واج -هاا به عنوان نمره کل متغیر پردازش دیداریآزمونخرده

 –در نظر گرفته شااد. نمره بالا در آزمون به معنای پردازش بالای دیداری 

 شناختی است و برعکس.واج

افزار این نرم :9افزار توانبخشایش ناختی سرورنرم : ایهج( برنامه مداخل

به سارپرستی باعزت و نجاتی و همکاری مرکز علوم  توساط معتقدی فرد

با  1329اعصااب شاناختی رفتار در دانشاگاه شاهید بهشتی تهران در سال 

( طراحی شاد. به منظور رواسازی، 35الگوبرداری از نرم افزار دایبوساتر )

ری های یادگیافزار، آن را در اختیار متخصصان اختلالپس از طراحی نرم

نظران احراز یی محتوایی باا توجاه باه دیدگاه صااااحبرواقرار دادیم تاا 

 آنهابر اساااس  تا اساات شااواهدی آوریجمع مسااتلزم سااازه روایی .ودشاا

                                                           
1. Reading and Dyslexia Test (NEMA) 

2. Cognitive Rehabilitation of Orthography & Reading (COROOR) 

 پژوهشی و پیشینه شواهد به حاضار پژوهش در. روشان شاودای ابزار معن

 بینی شااود برنامه ساارور قابلیت بهبود هجی کردن وپیش تابود  نیازنظری 

شاااناختی را دارد. از ساااویی دیگر، باید بین دو واج –پردازش دیاداری 

برنامه همبستگی درونی مطلوبی وجود داشته باشد. همچنین، زمانی  بخش

ای ههای حاضااار همساااو با نتیجه برنامهکاه نتاایج تحلیال آمااری یاافته

توان گفت روایی سااازه مطلوب ای و آموزشاای مشااابه باشااد، میمداخله

بدون  هاینمونه از افتراقی روایی افزار حاصاال شااده اساات و جهتنرم

افزار سرور پس از نرم اساتفاده شد. آموز( و نارسااخواندانش 15اختلال )

نویس نادرست –آموزان نارساخوان نفر از دانش 4اجرای مقدماتی روی 

 آزمایش را کسب کرد.  آمادگی اجرا بر روی گروه

 صحی  شناسایی در اختلالنارساخوانی،  اساسی ویژگی که از آنجا

و رمزگردانی اسات و این مشکلات به نق   هجایی اشاکالات و کلمات

(، در نتیجه طراح نرم11)شاااود شاااناختی زبان مربوط میدر اجزای واج

ر آموزان را دافزار ساارور، به کار بساااتن و توانبخشااای نظام آوایی دانش

هش ن پژوکه در ای بخش استافزار مبتنی بر سه نرم ایناولویت قرار داد. 

استفاده شد. تکلیف  4و تکلیف رنگ 3نویسیدو بخش تکلیف درستاز 

ویسی ندرستشناختی و بهبود مربوط تقویت آگاهی واج نویسایدرسات

 ترکیب، شااانااختی بود. قاابلیتاز طریق حاافظاه فعاال دیاداری و واج

های هجایی در تمرینات ها و درنگواج و هجاها به هاواژه پذیریتقسیم

دیداری و شااانیداری  ساااازیذخیرههای گرفتاه شاااد. تکنیاک باه کاار

 فعال، و مدتکوتاه شکل به نوشاتار و گفتار شاناختیواج هایویژگی

 نویسی واژهدرست هدف با را الفبایی اصاول پردازش امکان فرد برای

 نوشتاری کلمات بین واجی -بینایی ارتباطات شکله است. آورد فراهم

 است کلمات سریع بازشاناسی اسااس حافظه، در آنها گفتاری همتای و

 و گفتار بین بخشاایارتباط مشااکلات نارساااخوان کودکان برای که

 (.92-96بود ) نویسیتکلیف درستدر محور توجه تمرینات  نوشتار

تمریناات تکلیف رناگ، مهاارت ناامیدن ساااریع خودکار را تقویت 

 بینایی هایمحرک سااریع نامیدن توانایی متخصااصااان به گفتهکند. می

 صااورت به را واژه بازشااناساای واریانس از بخشاای هارنگ و حروف

 ذخیره اطلاعات مستلزم توانایی این. به این دلیل که کندمی تبیین مستقل

3. Orthogragh task 

4. Color task  
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 و شاااناختیآگاهی واج طریق از را خواندن اسااات و فعال حافظه در

 (.95-12)کند می بینیپیش اورتوگرافی پردازش

افزار توانبخشی شناختی سرور های نرمماژولمحتوا و اهداف  1در جدول 

 در جلسات آموزش ارائه شده است.
 

 های آموزشدر جلسهافزار توانبخشی شناختی سرور های نرم: محتوا و اهداف ماژول1جدول 

 مدت زمان هاماژول افزار سرورنرم

 نویسیتکلیف درست

 کلماتی با بسامد زیاد، متوسط و کم

 اضافه، حذف و جابجایی حروف در کلمه

 کلمات مرکب

 کلمات استثنایی

 ناکلمه

 کلمات پیشوندی

 پسوند دارها

 کلمات با حروفی دارای صدای مشابه

 دقیقه اول در هر جلسه 35

 تکلیف رنگ

 کلماتی با بسامد زیاد، متوسط و کم

 اضافه، حذف و جابجایی حروف در کلمه

 کلمات مرکب

 کلمات استثنایی

 ناکلمه

 کلمات پیشوندی

 پسوند دارها

 کلمات با حروفی دارای صدای مشابه

 دقیقه دوم در هر جلسه 35

 

 شاااناسااایروان گروه از لازم مجوزهایابتدا با گرفتن د( روش اجرا: 

شااهرسااتان  اسااتثنایی کودکان پرورش و آموزش و مازندران دانشااگاه

نویس از یکی از مراکز نادرساات –آموز نارساااخوان دانش 95کاشااان، 

های یادگیری شهرستان کاشان به صورت هدفمند برگزیده شده و اختلال

جایدهی شدند )هر به روش تصاادفی ساده در دو گروه آزمایشی و گواه 

آموزان در رابطاه با طرح ای باا والادین دانشنفر(. طی جلساااه 15گروه 

افزار اطلاعاتی داده شاااد و رضاااایت آنان مبنی بر حضاااور پژوهش و نرم

 فرزندشان در این طرح به صورت کتبی اخذ شد.

 تصاااادفی، انتسااااب شاااناختی وجمعیت اطلااعاات آوریجمعباا 

کنندگان به دو گروه آزمایشاای و گواه تقساایم شاادند. بعد از این شاارکت

 –و پردازش دیااداری  هااای هجی کردنآزمونپایشمارحالااه، اباتاادا 

 به مدت آزمایش گروه سدس شاناختی بر روی هر دو گروه اجرا شد.واج

افزاری ای( تحت آموزش گروهی برنامه نرمدقیقه 65)هر جلسه  جلسه 95

توانبخشای سارور توساط نویسانده مسلول این مقاله قرار گرفتند. جلسات 

مراکز هفته( در یکی از  2مداخله به صاورت سه جلسه در هفته )مجموعا 

رگزار بهای یادگیری وابسته به آموزش و پرورش شهرستان کاشان اختلال

زله فرزندشاااان به من جلساااه 3شاااد و طبق توافق با والدین، غیبت بیش از 

 مداخله، بازخوردهای جلسه هر از شد. پسانصاراف از شرکت تلقی می

شد. پس می داده والدینش به آموزدانش پیشرفت از آموزشی و گزارشی

و پردازش  هجی کردنهای آزموناز اتماام دوره مداخله، بلافاصاااله پس

شااانااختی بر روی هر دو گروه اجرا  شاااد. برای ارزیابی واج –دیاداری 

افزاری، بعد از گذشااات ساااه ماه از مداخله، ایداری تمرینات نرماثرات پ

هاای مربوطه بر روی هر دو گروه اجرا شاااد. در پایان آزموندوبااره پس

های به دساات آمده در سااط  اسااتنباطی با اسااتفاده از تجزیه و تحلیل داده

  استفاده شد.های مکرر چندمتغیری با اندازهآزمون تحلیل واریانس 

 هایافته
های توصااایفی پژوهش بررسااای شاااد و سااادس بررسااای در ابتادا یافته

برای بررسی نرمال بودن توزیع  ویلک شامل )آزمون شاپیرو هافرضپیش

هاا، آزمون لوین جهاات بررسااای همگنی واریااانس نمرات و آزمون داده

920 
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هاا( و در نهاایات تحلیل مااچلی جهات بررسااای یکنواختی کوواریاانس

در این پژوهش یک  .ارائه شااادهای مکرر دازهچند متغیری با انواریانس 

گیری متغیرهااای آزمودنی وجود داشااات کااه زمااان اناادازهعاااماال درون

آزمون، و آزمون پیگیری بود و آزمون، پسپیش پژوهش در ساااه مرحله

آزمودنی وجود داشااات که آن عضاااویت گروهی بود. در یک عامل بین

 9در جدول  اساات. 1آزمودنیبین –نتیجه طرح مورد اسااتفاده طرح درون 

برای  ویلک میانگین، انحراف اسااتاندارد و همچنین نتایج آزمون شاااپیرو

زمانی گزارش  ها در ساااه بازهها در گروهبررسااای نرمال بودن توزیع داده

 شده است.

 آزمون، و پیگیریآزمون، پسآزمایش و گواه در سه مرحله پیش های توصیفی متغیرهای پژوهش برای گروهشاخص :2جدول 

 معناداری آزمون شاپیرو ویلک انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 هجی کردن

 آزمونپیش
05/04 آزمایش  09/2  29/5  29/5  

65/02 گواه  63/9  25/5  96/5  

 پس آزمون
05/90 آزمایش  50/14  99/5  39/5  

15/09 گواه  51/4  96/5  59/5  

 پیگیری
95/16 آزمایش  30/2  92/5  56/5  

95/01 گواه  31/3  22/5  24/5  

شناختیواج –پردازش دیداری   

آزمونپیش  
15/902 آزمایش  95 25/5  90/5  

95/913 گواه  16/91  92/5  16/5  

آزمونپس  
95/339 آزمایش  43/92  20/5  62/5  

35/946 گواه  05/43  26/5  94/5  

 پیگیری
65/334 آزمایش  95/92  20/5  25/5  

45/940 گواه  90/62  99/5  13/5  

 

ها انحراف اسااتاندارد گروه و مشااخ  کرد میانگین 9نتایج جدول 

 مرحله در ولی بوده؛ نزدیک هم به تقریباش آزمون،پیش مرحله در

 آزمایش باهای گروه در هاکمیات این آزمون و آزمون پیگیری،پس

 اند. شده گروه گواه مواجه به نسبت بیشتری واریانس

بررساای تأثیر برنامه توانبخشاای شااناختی یکی از اهداف این پژوهش 

 –آموزان نااارساااااخوان دانشهجی کردن سااارور مبتنی بر رایااانااه بر 

 چندمتغیریتحلیل واریانس نویس است که جهت انجام آزمون نادرسات

ا بهای آن مورد بررسااای قرار گرفت. تدا مفروضاااههای مکرر، اببا اندازه

 50/5ویلک بالاتر از  ساط  معناداری در آزمون شاپیرو 9توجه به جدول 

ل را نرماهجی کردن توان نمرات اسااات، بناابراین باا اطمیناان باالاایی می

19F  ،02/5 pو  1=92/5آزمون )نتااایج آزمون لوین در پیش فرض کرد.

و  1=91/1( و آزمون پیگیری )19F  ،50/5= pو  1=39/4آزمون )(، پس=

19F  ،99/5= p در متغیر هجی کردن محااسااابه شاااد. برای متغیر هجی )

 تکروی کردن از تصاااحی  گرینهاوس گیسااار برای بررسااای مفروضاااه

واریانس خطا اسااتفاده شااد  همگنی مفروضااه برقراری بر مبنی بارتلت

(24/5p =همچنین همگن .) های نمرات هجی کردن و کواریانس بودن

رد ( مو= p 50/5باکس ) امشااناختی طبق آزمون واج –پردازش دیداری 

 ها تأیید شد.بررسی قرار گرفت و برقرار بودن همه مفروضه
 گروهیهای مکرر برای اثرات بین: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه3جدول 

 منبع تغییر آزمون ارزش F درجه آزادی فرض درجه آزادی خطا سطح معناداری مجذور اتا

92/5  55/5  12 9 39/02  92/5  هجی کردن اثر پیلایی 

 

                                                           
1. Within- Between Subject Analyze of Variance 
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 مکرر هایگیریاندازه با چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون نتایج

 هجی کردن نمره هایگیریاندازه که داد نشان گروهیبین اثرات برای

 پی هاینمره بین عبارتی دارند. به با هم معناداری تفاوت سااه زمان، در

معناااداری  تفاااوت پیگیری متغیر هجی کردن آزمون، وپس آزماون،

برنامه توانبخشاای  اثربخشاای بیانگر نتایج (. این= p 51/5شااد ) گزارش

 – آموزان نارساخوانشاناختی سارور مبتنی بر رایانه بر هجی کردن دانش

 در که داد نشاااان چندمتغیره آزمون نویس اسااات. همچنیننادرسااات

نمرات هجی  میزان آزمونپیش با مقاایساااه در پیگیری و آزمونپس

 به توجه کردند. با تغییر معناداری طور به آزمایشااای گروه در کردن

مراحل  در میاانگین تغییر نتاایج، چنادمتغیره، آزمون معنااداری میزان

دهد. می نشااان را هجی کردن نمره در معنادار تغییر روند یک مختلف

)جدول  هسااتند تأثیرات این معناداری دقت از حاکی (92/5) مجذور اتا

3.) 

 آزمودنیآزمودنی و درون: نتایج تحلیل واریانس بین4جدول 

مجذوراتمیانگین مجموع  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر  F اندازه اثر معناداری 

هادرون آزمودنی  

59/4969 مراحل پژوهش  1 59/4969  51/69  55/5  22/5  

و عضویت گروهی مراحل پژوهشتعامل بین   99/9442   99/9442  93/31  55/5  63/5  

90/1411 خطا  19 45/29     

هابین آزمودنی  

30/15320 عضویت گروهی  1 30/15320  22/69  55/5  22/5  

63/9260 خطا  19 20/164     

 

، تفاوت بین نمرات 4 های به دسااات آمده در جدولبر اسااااس یافته

(. همچنین >51/5pهجی کردن در سااه مرحله از پژوهش معنادار اساات )

میاانگین نمرات این متغیر در دو گروه آزماایش و گواه تفاوت معناداری 

های فردی از تفاوت 22/5(. نتایج نشان داد که نزدیک به >51/5pدارد )

در این متغیر به تفاوت بین دو گروه مربوط اساات. علاوه بر این تعامل بین 

(. این یافته >51/5pمراحل پژوهش و عضویت گروهی نیز معنادار است )

بااه معنااای آن اسااات کااه بین گروه آزمااایش و گواه تغییر معناااداری در 

آزمون و آزمون به پسها از پیشهجی کردن ناارسااااخوانمیاانگین نمره 

 22دهد که نشان می  4اندازه اثر در جدول  .به وجود آمده اسات پیگیری

درصااااد از تغییرات در هجی کردن کودکااان در طول زمااان مربوط بااه 

 افزار سرور است.توانبخشی شناختی نرم

 –یداری پردازش دتاأثیر برنااماه سااارور بر همچنین در این مطاالعاه 

نویس بررسی شد. جهت نادرست –آموزان نارساخوان دانششناختی واج

ای ههای مکرر، ابتدا مفروضااهچند متغیری با اندازهتحلیل واریانس انجام 

 سااط  معناداری در آزمون شاااپیرو 9با توجه به جدول آن آزمون شااد. 

توان نمرات اسااات، بناابراین باا اطمینان بالایی می 50/5ویلاک باالااتر از 

نتایج آزمون لوین  را نرمال فرض کرد.شاااناختی واج –پردازش دیداری 

،  19Fو  1=03/9آزمون )(، پس 19F  ،22/5= pو  1=55/5در پیش آزمون )

19/5= p( و پایاگایری )19و  1=41/0F  ،39/5= p در متغیر پردازش )

س واریانها نشااان داد که بین شااناختی محاساابه شااد. یافتهواج –دیداری 

زمانی تفاوت معناداری وجود ندارد و فرض  متغیرها دو گروه در سااه بازه

 19/5pمعناداری  سط  موچلی در ها پذیرفته شد. آمارههمگنی واریانس

واریانس  همگنی مفروضااه برقراری بر مبنی بارتلت مفروضااه کرویت =

  تأیید کرد. شناختی راواج –در پردازش دیداری  خطا

 وهیهای مکرر برای اثرات بین گ: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازه5جدول 

 منبع تغییر آزمون ارزش F درجه آزادی فرض درجه آزادی خطا سطح معناداری 6مجذور اتا

 شناختیواج –پردازش دیداری  اثر پیلایی 92/5 91/09 9 12 55/5 92/5
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 مکرر هایگیریاندازه با چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون نتایج

 –پردازش دیااداری  نمره کااه داد نشاااااان گروهیبین اثارات بارای

 هاینمره دارند. بین با هم معناداری تفاوت سااه زمان، در شااناختیواج

 51/5شااد ) گزارشمعناداری  پیگیری تفاوت آزمون، وپس آزمون،پیش

p =برنامه سااارور بر پردازش دیداری  اثربخشااای بیانگر نتایج (. این– 

 نویس است. همچنیننادرسات –آموزان نارسااخوان شاناختی دانشواج

 با مقایسااه در پیگیری و آزمونپس در که داد نشااان چندمتغیره آزمون

 گروه شااانااختی درواج –نمرات پردازش دیاداری  آزمون، میزانپیش

 داریمعنا میزان به توجه کردند. با تغییر معناداری طور به آزمایشااای

روند،  مراحل مختلف نتایج به دساات آمده، میانگین چندمتغیره، آزمون

 نشاااان شاااناختی راواج –پردازش دیداری  نمره در معناداری را تغییر

 اساات تأثیرات این معناداری دقت از حاکی (92/5) دهد. مجذور اتامی

 (.0)جدول 

 
 آزمودنیآزمودنی و درون: نتایج تحلیل واریانس بین6جدول 

داریمعنی F میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر  اندازه اثر 

هادرون آزمودنی  

99/22126 مراحل پژوهش  1 99/22126  33/09  55/5  24/5  

و عضویت گروهی پژوهشمراحل تعامل بین   99/35262  1 99/35262  91 55/5  03/5  

50/96043 خطا  19 61/1424     

هابین آزمودنی  

45/126909 عضویت گروهی  1 45/126909  32/22  55/5  91/5  

96/32262 خطا  19 01/9995     

 

، تفاوت بین نمرات 6های به دسااات آمده در جدولبر اسااااس یاافته

شااناختی در سااه مرحله از پژوهش معنادار اساات واج –پردازش دیداری 

(51/5p< همچنین میااانگین نمرات این متغیر در دو گروه آزمااایش و .)

(. نتاایج نشاااان داد که نزدیک به >51/5pگواه تفااوت معنااداری دارد )

روه و گهاای فردی در این متغیر به تفاوت بین ددرصاااد از تفااوت 91/5

مربوط اسات. علاوه بر این تعامل بین مراحل پژوهش و عضویت گروهی 

(. این یافته به معنای آن اسااات که بین گروه >51/5pنیز معنادار اسااات )

 –آزمااایش و گواه تغییر معناااداری در میااانگین نمره پردازش دیااداری 

ده به وجود آم آزمون و پیگیریآزمون به پسشاااناختی افراد از پیشواج

درصااد از تغییرات در  24دهد که نشااان می 6اندازه اثر در جدول  .اساات

شاااناااختی کودکااان در طی زمااان مربوط بااه واج –پردازش دیااداری 

 افزار سرور است. توانبخشی شناختی نرم

 گیریبحث و نتیجه
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی سرور مبتنی 

آموزان شاااناختی دانشواج –بر رایانه بر هجی کردن و پردازش دیداری 

تحلیل واریانس  هااینتاایج یاافتاهنویس بود. ناادرسااات –ناارسااااخوان 

نبخشاای توا تمریناتنشااان داد مطابق انتظار های مکرر چندمتغیره با اندازه

شااناختی، شااناختی )شااامل آگاهی واجهای پردازش واجشااناختی مهارت

شاااناختی و نامیدن ساااریع خودکار( به کاهش خطاهای فعال واج حافظه

 شاااناااختیواج –پردازش دیااداری هاجای کردن )دیکتااه( و ارتقااای 

  آموزان منجر شد.دانش

یادگیری های اختلالیکی از انواع  نویسااینادرساات –نارساااخوانی 

خواندن،  در دقت توانایی کلامی، روانی هایکه ضااعف اساات خاص

 آگاهی تواند درمی و شااودشااامل می را کردن هجی و کردن صااحبت

 مدت، و شااانوایی کوتاه حافظه دیکته، رمزگشاااایی شااانااختی،واج

 نق (. در واقع، 3-1کند ) ایجاد مشااکلاتی سااریع خودکار، گذارینام

 کلمات هااایواج شاااکاال کادگاذاری در شااانااسااایواج پردازش

 خودکار، ها(، نامیدن ساااریعسااایلاب و هجاها ساااازی،قافیه)مانندهم

 ادراک در همچنین اورتوگرافی، و هایحلقه شااناختی،واج هایحلقه

 ثبات درک زمینه، از شاااکل ادراک ادراک دیداری، ابعاد )شاااامل

929 
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 ادراک حرکتی، و –دیداری  هماهنگی شااانیداری، ادراک شاااکل،

تند نویسی هسنادرست –حرکتی( از علل زیربنایی نارساخوانی  -دیداری 

   (.94و  4)

( ارزیابی این 0از دیدگاه برخی متخصاااصاااان از جمله وسااات وود )

اختلال فقط از طریق مهارت خواندن )فهم اصااول بنیادین الفبایی( نیساات. 

فهم  هجی کردن باه عنوان یاک فعاالیات دشاااوارتر از خواندن، علاوه بر

 منظم روابط زمینه در هاییمهارت اصاول بنیادین الفبایی، نیازمند کسب

 بساایار واژگان ساادردن خاطر املایی، به الگوهای یا نویسااه، قواعد –آوا 

های یکی از مؤلفهپس . (6)قاعده، رمزگشاایی، و بازشناسی واژه است بی

ت که ساثرگذار بر هجی کردن، حافظه فعال است. حافظه فعال سیستمی ا

ای همساالولیت حفا اطلاعات کلامی و شاانیداری و پشااتیبانی از بازنمایی

(. اظهارات ورهاگن و 2شااناختی طولانی مدت زبان را بر عهده دارد )واج

 حافظه نویس بانادرست –آموز نارساخوان ( این بود که دانش9لسه من )

ای دای که باید صضاعیف، در هجی کردن به عنوان مهارت پیچیده فعال

کلمه با اساتفاده از تصویر ذهنی آن به شکل نوشتاری تبدیل شود، مشکل 

دارناد و در نتیجاه در فرایناد ورود صااادای کلمات از طریق کانال حس 

کوتاه مدت و جور شااادن با تصااااویر ذهنی حافظه  شااانوایی باه حاافظه

های تکنیک موارد این از یک هر بلنادمادت، ضاااعف دارند. بنابراین

 طلبند.می را ایویژه درمانی -آموزشی 

در واقع، در یادگیری هجی صاااحی  کلمات نقش بازنمایی، ذخیره و 

بااازیااابی آوایی و نوشاااتاااری بسااایااار ضاااروری اسااات کااه در تکلیف 

نویسای به کار گرفته شاد. همخوان با یافته حاضر، حسن آبادی و درسات

 شااناسااایی در اشااکال نویساای رااغلب مشااکلات درساات (16همکاران )

 آوا، معنااای کلمااات،هم حروف حروف، جااایاگاااه روف الافابااا،حا

 با اجرای شیوه و تشاخی  داد دیداری اطلاعات بازیابی و ساازیذخیره

 برنامه تا این آوردند فراهم فرصاااتی آموزانفرایند در دانش –تکلیف 

 دیااداری تقویاات حااافظااه خود را نشااااان دهااد و بااا کااارایی ترمیمی

 اساااس بر .شاود آنها نویساایخطاهای دیکته کاهش باعث آموزاندانش

( 99) ( و چاکو و همکاران92(، پربوماا و همکااران )96داهلین ) نظرات

 از حافظه مهم عامل دو دادن قرار هدف طریق از فعال حافظه آموزش

 شناختی(کلامی )واج فعال حافظه اجزای دستکاری و سازیجمله ذخیره

 ب کااارآماادی هجی کردنفضاااایی(، موجاا -کلااامی )دیااداری  غیر و

 فرایند بهبود افزار ساارور برنرم نویساایتکالیف بخش درساات شااود.می

 جمله از فعال حافظه اجزای دساااتکاری و وریکنش ساااازی،ذخیره

شاااد. بنابراین نتایج  متمرکز فضاااایی -شااانیاداری و دیداری  حاافظاه

 شااده طراحی های ذکر شااده، اسااتنادی بر اثربخشاای تمریناتپژوهش

گروه  آموزاندانش نویساای(خطاهای هجی کردن )دیکته کاهش جهت

 بود. آزمایشی

د افزار نیز باید یادآور شاادر مورد اثربخشاای تمرینات بخش رنگ نرم

باا توجاه باه اینکه محوریت تمرینات بر پایه توجه به توالی رنگ حروف 

دیداری تقویت شد. همسو با  تمیز و حافظه دیداری، توالی در کلمه بود،

( 12و بینکس و همکاااران ) (19آرجو و همکاااران )یااافتااه این پژوهش، 

 حافظه در ذخیره اطلاعات مستلزم نامیدن سرعت مهارت که دادند نشاان

   .سازدمی پذیرامکان را نویسی کلماتکه درست است فعال

دیگر در پژوهش حاضار مشخ  کرد نمرات پردازش دیداری  یافته

شاااناختی گروه آزمایش در مقایساااه با گروه گواه پس از درمان و واج –

افزار تمرینات ویژه  نرم پیگیری تغییر چشاااگیری داشااات؛ به طوری که

آموزان دانش شااناختیواج –بر افزایش نمرات پردازش دیداری  ساارور،

شااناساای شااناختی نشان روان گروه آزمایش اثربخش بود. مطالعات حوزه

د بالایی از یادگیری خواندن و نوشاااتن در انساااان از طریق اند درصاااداده

 پردازان(. نظریه11شااود )شااناختی انجام میواج –های دیداری پردازش

 –نارساخوانی  بروز در چندعنصاری پردازش نارساایی علّی به نقش که

تأکید دارند و در تشاااخی  اختلال، پردازش ضاااعف  نویساااینادرسااات

معتقد هساااتند  (15و  2دهند )اسااااس قرار میشاااناختی را واج –دیداری 

 های حسیتوانند پردازشنویس مینادرست -نارسااخوان  آموزاندانش

 خود، تحصیلی هایبهبود مهارت در و دهند تغییر با توانبخشای را خود

گاام مؤثری بردارناد. در نتیجاه یکی از اهاداف پژوهش حاضااار با ارائه 

فزار، ایجاااد هماااهنگی در انویسااای نرمتامرینااات در بخش درسااااات

هاای دیداری و شااانیداری بود. ویژگی این تمرینات این بود که پردازش

 سااازیذخیرهآموزان از طریق تطابق صااداها با شااکل نوشااتاری و دانش

 شانبرای فعال، و مدتکوتاه شکل به شنیداری گفتار و نوشتار -دیداری 

مد. در آ فراهم واژهنویسی همراه با درست الفبایی اصول پردازش امکان

 همتای و نوشاااتاری کلمات بین واجی بینایی ارتباطات شاااکلواقع، 

 است کلمات صحی  و سریع بازشاناسی اسااس حافظه، در آنها گفتاری
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. افزار بودنویساای نرمدر محور توجه تمرینات بخش درساات که( 93-90)

 مراحل افزار،نویساای نرمتمرینات بخش درساات به عبارت دیگر، هنگام

( ر  9مطابق دیدگاه ورهاگن و لساااه من ) شاااناختی پردازش چندگانه

 شاانیداری محرک واژگانی،پیش مرحله به این صااورت که در دهد.می

 واژگانی،پس مرحله در شوند ومی لغات ذخیره دسترسی معنایی جهت

 واژگان در صاافحه نمایش کامدیوتر، از نوشااتن جهت نظر مورد لغات

شدن  نمایان از پیش شده فراخوانده لغات شوند کهمی خوانده فرا ذهنی

مانند. حساان آبادی و می ذخیره فعال حافظه در موقتاش صاافحه نمایش در

( با پژوهشاای نساابتاش همسااو با یافته 94( و ماهلر و همکاران )16همکاران )

 به توانبخشاای حافظه فعال دیداری و شاانیداری حاضاار، نشااان دادند اگر

 آواهم هجی کردن به خصاااوص حروف تکاالیف در عملکرد بهبود

دیداری و  هایدیداری منجر شاااود، پردازش حافظه ضاااعف از ناشااای

  یابد.بهبود می شناختی همواج

ا افزار مطابق بهماان طور کاه قبلاش ذکر شاااد تمرینات بخش رنگ نرم

( برای 12دیدگاه ولف به نقل از وبلبرگر، فاساااینجر، مول، وود و لندرل )

ب(  به محرک؛ توجه خودکار طراحی شد: الف( نامیدن سرعتتقویت 

 در بینااایی هااایپردازش مغز برای نیمکره دو هر بهنجااار کااارکرد

 ادغام تمایزیافتگی آنها؛ ج( محرک و هایاولیه مشااخصااه رمزگردانی

 هایبازنمایی با الگوهای دیداری از اطلاعات و دیداری هایمشااخصااه

 هایبرچسب با دیداری اطلاعات ازیسیکی د( شاده؛ ذخیره نوشاتاری

 به تولید منجر که حرکتی سااازیفعال ه( شااده؛ و شااناختی ذخیرهواج

شناختی در بخش رنگ واج –محوریت پردازش دیداری  شود.می گفتار

شود، اما چون پژوهشی افزار مطابق نظریه فوی به وضاوح مشااهده مینرم

باه طور مساااتقیم با موضاااوع آموزش نامیدن ساااریع خودکار به تقویت 

 رود تمریناتشااناختی ندرداخته اساات، انتظار میواج –پردازش دیداری 

 افزار در بهبود این کارکرد شناختی مؤثر واقع شده باشد.بخش رنگ نرم

( معتقااد هساااتنااد 1در مجموع افرادی چون سااامرود و کلیکمن )

نها کنند و نق  در آدادهای رفتار را تنظیم میکارکردهای شناختی برون

درمااان  شاااود. درنویسااای میموجااب اختلااال در خواناادن و درساااات

 مهم بساایار فرایندی و اجرایی موانع تشااخی  یادگیری هاینارسااایی

پردازش  در که ضعف شود داده هرگاه تشخی  جهت همین به اسات.

خواندن و  در شاااکسااات عاامال ترینشااانااختی مهمواج - دیاداری

 شناختیروان فرایندهای این ترمیم و تقویت به باید نویسی استدرست

 ،ی توانبخشی شناختیهابرنامه از استفاده ساهولت به توجه باکرد.  اقدام

 به (، و نیاز آنهاویژه نیازهای )با و بدون کودکان برای آن جاذابیات

 عنوان به باید مدارس در هابرنامه این شاااناختی، عملکردهای ارتقای

 در کودک حضااور ساااعات طی در آموزاندانش هایهبرنام از بخشاای

 .شود ارائه مدرسه

 اختلالات و مراکز مدارس در پژوهش این نتایج شااودمی پیشاانهاد

 آموزاننویسی دانشخواندن و درست مهارت به کمک جهت یادگیری

 آشااانایی برایمتعددی  آموزشااای هایدوره و شاااود گرفته کار به

 گواه پژوهش حاضر گروه در .شود افزار سارور برگزارنرم با درمانگران

 قرار ارزیابی مورد آزمون، و پیگیریپس آزمون،پیش مرحله در تنها

 اثر در حاصااال تغییرات که وجود دارد امکان این بنابراین، اند؛گرفته

 که حالی اساات در این باشااد. افزارینرم برنامه از غیر به دیگری عوامل

دریافت  خاص، تکلیف یک مرتاب انجاام جملاه از دیگری عوامال

 تعامل و تماس جدید، تکلیف شدن توسط کشیده چالش به پسخوراند،

بر  تواندمی تمرین انجام اثر در عملکرد ارتقاء درباره توقع آزمونگر، با

 اساات آشااکار بگذارد. اثر آزمون و پیگیریپس نمرات و فرد عملکرد

 غیرفعال گواه یک گروه از اسااتفاده با تواننمی را عوامل این اثر که

 فعال گواه گروه از شااودکرد. به پژوهشااگران آتی پیشاانهاد می خنثی

 مورد شاااناختی فعالیت با ارتباطبی هایفعالیت مثلا .کنند اساااتفااده

های بازی و تماشاااای بدنی هایفعالیت پازل، تکمیال ماانناد پژوهش

 گیرد. قرار استفاده مورد کامدیوتری

 اخلاقی ملاحظات

نمونه از  افراد روی بر مطالعه این اجرای مجوز پژوهش: اخلاق اصررول از پیروی

 مور  605/992095/1262سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان با شماره نامه 

 مانند اخلاقی ملاحظات دیگر پژوهش این در صاادر شده است. همچنین 10/19/1326

 اطلاعات، ماندن محرمانه و رازداری اصل رعایت و نمونه افراد کامل و کتبیرضاایت 

 .است رعایت شده

 .است شده انجام دکترا رساله قالب در و مالی حامی بدون مطالعه این مالی: حامی

خانم مهشاد  دکترای رسااله از گرفته بر پژوهش این نویسرندگان: از یک هر نقش

نویسنده نخست  نقشمازندران است.  دانشگاه تربیتی شناسیروان رشاته در معتقدی فرد

ای هاین مقاله به عنوان پژوهشاگر اصالی، نویسانده دوم به عنوان استاد راهنما، و نویسنده

 سوم و چهارم به عنوان استادان مشاور در این پزوهش بوده است. 
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 به دنبال را تعارض منافع گونه هیچ نویسندگان برای پژوهش این انجام منافع: تضراد

 .است شده گزارش شفاف کاملاش صورت به آن نتایج و است نداشته

بدین وساایله از مساالولان اداره آموزش و پرورش و کادر اداری و  :تشررکر و قدردانی

کننده که در طی مدت انجام پژوهش یادگیری و کودکان شااارکت مربیان مرکز اختلال

 شود.تشکر و قدردانی میحاضر، بیشترین همکاری را به عمل آوردند، 
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