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 چکیده
 در یآن بر توجه انتخاب یاثربخش یابیو ارز محورخانواده یآموزش فزارنرم یطراح حاضر، پژوهش ازهدف 
گروه با  آزمونپس -آزمونآزمایشی از نوع پیشنیمه  روش پژوهش. بود آموزان با اختالل خواندندانش

شهر مشهد،  يریادگی هاياختالل مراکز ابتدایی سوم سال آموزاندانش تمامی شامل آماري يجامعهبود.  اهگو
نفر گروه آزمایش و  16)با اختالل خواندن ز آمودانش 32 که از این جامعه، بود 1396 -97 یلیدر سال تحص

 گواهو  شیگروه آزما انتخاب و به تصادف در تصادفی منظمبه صورت  به عنوان نمونه (گواهگروه نفر  16
گروه آزمایش به مدت  ( استفاده شد.D2توجه انتخابی ) از آزمون هادادهبراي جمع آوري شدند.  جایگماري

اي دریافت نکرد. براي تجزیه ، مداخلهگواههفته برنامه آموزشی مبتنی بر خانواده را دریافت کرد و گروه  10
 محورخانواده یآموزشافزارنرمنتایج نشان داد که شد.  استفاده انسیکووار لتحلی آزمون از ،هادادهو تحلیل 

بنابراین با . (p>05/0در گروه آزمایش تاثیر معنادار دارد ) آموزان با اختالل خواندندانش یبر توجه انتخاب
در  بر توجه انتخابی محورخانوادهافزار آموزشی گیري کرد که نرمتوان نتیجهتوجه به نتایج به دست آمده می

 از آن به عنوان مداخله موثر سود جست.توان میموثر است و  آموزان با اختالل خواندندانش

 توجه انتخابی، آموزان با اختالل خواندندانش، محورخانوادهآموزش  :یکلید واژگان
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 مقدمه
، 2روانی هاياختاللپنجمین ویرایش راهنماي تشخیصی و آماري  اساسبر  1یادگیريناتوانی 

هایی در سطح شناختی هنجاريي با منشاء زیستی است که موجب نارشد -اختاللی عصبی
هاي در مهارت هایی، مشکل و نارسایییادگیريهاي اصلی ناتوانی شود. یکی از ویژگیمی

ن، بیان نوشتاري و استدالل ریاضی است. تحصیلی اصلی شامل سیالی خواندن، درک خواند
 درصد گزارش شده است )رستم 5/17ا ت 3میزان شیوع این اختالل در کودکان سنین مدرسه 

از هوش  اختالل یادگیريبا  آموزاندانشمعموال  .(1394اوغلی، طالبی جویباري و پرزور، 
دیگر  آموزاندانشنرمال یا باالتر برخوردارند ولی در شرایط تقریبا یکسان آموزشی نسبت به 

دهند و علیرغم قرار داشتن در محیط آموزشی مناسب تري نشان میعملکرد تحصیلی ضعیف
و نیز فقدان ضایعات بیولوژیک بارز و عدم مشکالت اجتماعی و روانی حاد، با داشتن هوش 

-هاي خاصی )خواندن، نوشتن، محاسبه( نمیقادر به یادگیري در زمینه و حتی باالتر متوسط

اختالل با  آموزاندانش(. یکی از مشکالت عمده 2009، 3باشند )کاراند، ماهاجان و کالکارنی
 ،دهدها را تحت تاثیر قرار میکه فرآیند آموزش، یادگیري و عملکرد تحصیلی آن یادگیري

توجه را در اختیار گرفتن ذهن به شکل هدفدار و تمرکز (. 2004، 4)استیر ستنقص توجه ا
کنند بر یک موضوع، فکر یا شی خاص از بین چندین مورد در یک زمان، تعریف می

تواند هاي مربوط و نامربوط و میبین محرک ،توانایی انتخاب ،توجه(. 2006، 5)استرنبرگ
به نقش ویژه توجه با (.1393 عابدي و پیروز،متناوب تقسیم شود ) وبه توجه انتخابی، پایدار

هاي زمینه بیش ازحوزه  تغییرات در این، وپردازش اطالعاتکارکردهاي اجرایی  توجه در
(. در مطالعاتی 2011، 6دهد )لیما، زوزانی و شاسکارا تحت تاثیر قرار می فرددیگر یادگیري 

آموزان با دانشنشان داده شد که توجه  ،ورت گرفت( ص2010) 7که توسط لندر و ویلبرگ
عابدي زیجردي و  پژوهشتر است. نسبت به کودکان عادي ضعیف اختالل خواندن
( که با هدف تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی 1393یارمحمدیان )

نشان داد که آموزش توجه بر عملکرد  ،یادگیري انجام گرفت اختاللبا  آموزاندانش
یادگیري ریاضی موثر بوده است. در پژوهش دیگر  اختاللبا  آموزاندانشتحصیلی ریاضی 

عملکرد ریاضی  ،( دریافتند که آموزش توجه1393فریدنیا، محمدنژاد، علی فرنیا و اقدسی )
                                                
1. Specific learning disorder 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (fifth edition) 

3. Mahajan, Karande   & Kulkarni 

4. sterr 

5. Estrenberg 

6. Lima, Azoni & Ciasca 

7. Landerl & Willburger 
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دي محتوایی، عملیاتی و کاربریادگیري ریاضی را در سه سطح  اختاللدختر با  آموزاندانش
(، کتس، 2004) 1کیبی، مارک، مورگان و النگ هايافزایش داده است. همچنین پژوهش

( نشان دادند که آموزش توجه بر توانایی 2000) 3شیپستد و برادوي(، 2003) 2فی هوگان و
باشد. بنابراین هر عاملی که باعث بهبود موثر می آموزان با اختالل خواندندانشخواندن 

تاثیر  واندنآموزان با اختالل خدانشبر عملکرد خواندن  رسدر میظبه نعملکرد توجه شود، 
وضعیت  به ناچار،، گرددهر آنچه که باعث اختالل در عملکرد توجه  ،بگذارد و برعکس

ترین یکی از فراوان .تر مواجه خواهد کردبا مشکل جديرا  آموزاندانشتحصیلی این 
گردد، فقدان توجه می مدرسه ها درکارآیی آنعدم میان کودکان که موجب  در هامشکل
؛ استاهمیت ي فرد بسیار با و رفتار ی، تحصیلیعملکرد شناختی، ذهن درتوجه نقش است. 

( بیان کرده 2003) 4گذارند. استرهاي کوچک هم بر یادگیري تاثیر میزیرا حتی کم توجهی
تواند همراه با مشکالتی در توجه باشد. فلچر، لیون، می ریاضییادگیري  اختاللاست که 

 ( و گري2009) 7(، مک کلوسکی، پرکینس و دیونر2007) 6، ملتزر(2007) 5فوکس و بارنر
ون در  توجه مشکل دارند. در ریاضییادگیري  اختالل( نشان دادند که کودکان با 2010)

واپسی، مک دیرمید، کویکف استالتس، هامبی و  ،(2003) 8اسلویس، دي یونگ و وندرلی
و توجه در دوران  ( اظهارکردند که توانایی کودکان در کارکردهاي اجرایی2004) 9سن

هاي بعد به خوبی ها را در خواندن و ریاضیات درسالتواند، توانمندي آنپیش دبستانی می
 اختالل با آموزاندانش( دریافتند که 2003) کوهبنانی زاده و سلطانیبینی کند. علیپیش

صمیم گیري، برنامه ریزي و نارسا خوان در کارکردهاي توجه و بازداري، ت ریاضییادگیري 
ه کلم بنابراین، هستند. ریاضیبدون نارسایی در  آموزاندانشتر از دهی ضعیفو سازمان

برکاهش و یا  ها است. توجه به دلیل تاثیر واضح آندهتوجه، شامل طیف وسیعی از پدی
ز است. تاکنون هاي فعالیت شناختی مغترین جنبهها، یکی از جذابافزایش اکثر فعالیت

که هایی ترین مدلوجه پیشنهاد شده است. یکی از بیشبندي تهاي زیادي براي دستهمدل
همکاران،  حسینی و) است 10اترشود، مدل سولبرگ و مبراي ارزیابی توجه استفاده می

                                                
1. Kibby, Marks, Morgan & Long 

2. Catts, Hogan & Fey 

3. Shipstead & Broadway 

4. Sterr 

5. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes 

6. Meltzer 

7. McCloskey, Perkins & Divner 

8. Van der sluis, De Joung & Van der Lei 

9. Epsy , McDiarmid , Cwik ,Stalets, Hamby & Senn 

10. Sohlberg & Mateer’s model 
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این  شود. توجه متمرکز: دربندي میته بندي، توجه، به پنج نوع تقسیم(. مطابق این دس1394
ها پاسخ دهد. به عنوان وجه، با ارائه دو یا چند محرک همزمان، فرد باید فقط به یکی از آنت

حل کند، تالش وي منجر را  کند یک معادله ریاضی پیچیدهمینمونه، هنگامی که فرد تالش 
توجه ماندگار: این توجه به قابلیت ادامه دادن به یک واکنش  شود.هاي مختلفی میحلبه راه

اینجا، شخص باید  رفتاري سازگار در هنگام یک فعالیت پیوسته و تکراري مربوط است. در
بتواند درمدت زمان طوالنی تمرکز خود را نسبت به موضوع مورد نظر باقی نگه دارد. به 

مام شب منتظر مزاحم باشد، درصورتی که عنوان نمونه، نگهبان یک ساختمان ممکن است ت
ممکن است هیچ کس را مشاهده نکند. توجه و پاسخ به چنین وقایع فرکانس پایین، احتیاج 

توجه انتخابی:  به پردازشی متفاوت نسبت به وقایع فرکانس باال در مدت زمان کوتاه دارد.
زمان اشاره محرک همشی انسان در توجه به چند ي ظرفیت پردازهااین توجه به محدودیت

 دارد، بنابراین باید بعضی از عناصر اطالعاتی نسبت به بقیه داراي اولویت شوند. مثال در
توجه  توجه کند، نام ببرد. هاآزمون استروپ فرد باید رنگ حروف را پیش از آنکه بنام رنگ

خود را بین پذیري ذهنی باید به نحوي باشد که بتواند توجه این توجه، انعطاف تناوبی: در
توجه تقسیم  ي شناختی دارند، به طور مناسب انتقال دهد.هاکارهاي مختلفی که نیاز به فعالیت

شده: این توجه توانایی واکنش هم زمان به چندین کار مختلف است. زمانی که توجه بین 
صرف  هاشود، زمان کوتاهی در تغییر توجه و جابجایی آن بر موضوعمیچند موضوع تقسیم 

شود. به عنوان مثال، در هنگام رانندگی با وسیله نقلیه، توجه به چند موضوع مختلف نظیر می
کردن به صداي موتور، سرعت ، گوش هانگهداري آن درمسیر جاده، نگاه کردن به آیینه

 (.1،2004واردمطمئنه و غیره )
 روانی فشار کاهش مهم عامل متخصصان، و والدین بین اعتماد افزایشدر این بین، 

 شد آغاز درمان در محور کودک رویکرد ظهور با 1960 دهه در هنگام به مداخله. است

 به محوريککود از تمرکز درمان از بخشی عنوان به خانواده نقش به توجه با

 درمان مبناي بر محورخانواده درمان فلسفه. یافت تغییر خدمات ارائه در يمحورخانواده

 .است استوار کودک رشد نتایج رساندن حداکثر به جهت خانواده چهارچوب در کودک
 به بتوانند هاآن تا گیردمی صورت والدین مشارکت با آن ریزيبرنامه و درمان اهداف

 يهامهارت باید خدمات دهندگان ارائه بنابراین نمایند برآورده را کودک نیازهاي راحتی
 هاآن گوناگون يهافرهنگ با نیز و داشته را والدین با مؤثر ارتباط برقراري جهت الزم

 ،باقري دالوند، رصافیانی و) نمایند طراحی را مناسب مداخله برنامه بتوانند تا باشند آشنا
 فرهنگی يهاقابلیتبا  خانواده متخصصان نقش اهمیت بر هنگامب مداخله فلسفه(. 1393

                                                
1. ward 
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 در الزم مهارت و دانش به باید متخصصان این .ورزدمی تأکید طبیعی محیط در منعطف

 هنگام به مداخله گروه در را خود بفرد منحصر نقش ندبتوان تا بیابند دست خاص يهازمینه

 مداخله زمینه در متخصص یکبه ه، کنند مداخله شخص آن فرایندي که طی. نمایند ایفا

( اثر بخشی آموزش خواندن 1392) پورحنیفه (.1390)افروز، گرددمی تبدیل هنگام به
نتایج را بررسی کردند که با نشانگان داون  آموزاندانشي خواندن هابر مهارت محورخانواده

هاي مهارت دتوانمینشان داد آموزش خواندن با یک برنامه کمک آموزشی کاربردي، 
وز و خانی، افرقره .ایدرا تقویت نم آموزاندانشدرک مطلب، دقت و سرعت خواندن این 

بخشی و آموزش نوشتن ستفاده از فناوري رایانه بر تواناي که با ا(، در مطالعه1389معصومیان )
، به این نتیجه رسیدند که استفاده از فناوري رایانه موجب تقویت دقت انددادهکودکان انجام 

 که( 1389) سورسوري پژوهش در. است شده هاآن در و بهبود مشکالت آموزشی نوشتن
ر آن بر کاهش مشکالت تأثی بررسی و امال آموزشی يرسانه يتهیه و طراحی عنوان تحت

ي آموزشی امال بر کاهش مشکالت امالیی مؤثر بوده امال انجام داده بود، دریافت که رسانه
با بررسی تأثیر  یدر پژوهش ،(2011) 1مونیکا، کاست، مارکو، لوتزجانکه و مایر است.

تحلیل ، نتیجه رسیدند که مشکالت رمزگشاییبر مهارت امال به این  یادگیري مبتنی بر رایانه
مشکالت خواندن بهبود پیدا کرده است. در فراتحلیلی  آموزان بادانشو ترکیب کلمات در 

، کاربرد رایانه اثر ( انجام گرفت2000) 2( به نقل از مک کولوگ1990که توسط جونز )
( در 2011) 3فالنا و الفانسو .ن تا دانشگاه داشتستاآموزان از دبمثبتی در رشد تحصیلی دانش

ایجاد انگیزه،  باالتري براي ها ظرفیتبه این نکته پی بردند که رایانه هاي خودبررسی
 باعزتسازي و تمرین تمرکز نسبت به آموزش سنتی دارند. در پژوهشی که توسط فردي

پرسشی بر بهبود ي خوداهبردهاي همراه با رگر کلمه( تحت عنوان نقش پردازش1388)
ي سوم ابتدایی دچار اختالل نوشتن صورت گرفته است، آموزان پایهمشکالت امالي دانش

آموزان اي مذکور موجب بهبود مشکالت امالي دانشي رایانهبه این نتیجه رسیدند که برنامه
و یا یک  مادر ،رپد آموزش شامل محورخانواده ي سوم دبستان شده است. آموزشپایه

 انوادهخ اب هماهنگ بایدمی خدمات. بود خواهد کودک با مستقیم کار براي عضو مسئول

 کودکان. ندارد سودي روش این د در غیر این صورت،شو داده آموزش قدم به قدم و بوده

ي هابا نیاز کودکان دیگر از را آنان که هستند خصوصیاتی دارايیادگیري  اختالل به مبتال
 براي لذا. بوده است روبرو چالش با آنان اغلب آموزش اي کهبه گونه کرده متمایز ویژه

 گردد پیگیري والدین توسط هاآموزش نیز منزل در بایستمی یادگیري نتایج بهبود

                                                
1. Manik, Kast, Marko, Lutzjanke   & Mayer 

2. McCullough 

3. Flana   & Alfanso 
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 اختاللدر مراکز  ،مستقیم کار تجربه هاسال، آنچه محقق پس از (1390،مهریزي کمالیان)
یادگیري دریافت کرده  اختاللمصاحبه با افراد درگیر درمان کودکان با نیز  یادگیري، و

در مقابل تعداد  آموزاندانشي آموزشی در مواردي چون تعداد زیاد هااست، نشان از خال
در این و همچنین باعث استفاده حداقلی که موجب اتالف وقت کم مراکز درمانی است 

. وقتی نمایدمی اجتناب ناپذیرن والدین براي درمان را گیري از توا. لذا لزوم بهرهمراکز است
و همزمان  دارندمیدریافت خود را در مراکز  هايتمرین اختالل یادگیريبا  آموزاندانش
روند بهبود  نمایند،می پیگیري با همکاري خانواده افزارنرم اسبی نیز از طریقهاي منتمرین

هاي اصلی کسب با توجه به اینکه خواندن، یکی از روش (.1392)پورحنیفه،  شودتسریع می
هاي است و از طرفی یافته آموزاندانشترین ابزار یادگیرین در میان دانش و معلومات و مهم

آموزان با اختالل دانشاساسی  مشکالتتحقیقات فوق حاکی از آن است که نقص توجه از 
حلی جهت کاهش یا رفع این مشکالت از بنابراین یافتن راهگردد؛ محسوب می خواندن

 ؛گرفته است انجامی که توسط محقق یهاو با استناد به بررسی برخوردار استاهمیت خاصی 
ي عملکرد خواندن به صورت های که آموزش توجه را بر تمام حیطهدر ایران تحقیقات

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی  بنابراین، جداگانه بررسی کرده باشد بسیار اندک است؛
کاهش مشکالت  برطراحی شده  محورخانوادهآموزشی  افزارنرمآیا به این سؤال است که 
 ؟ تاثیر داردخواندن آموزان با اختالل توجه انتخابی در دانش

 روش
آماري . جامعه بود گواهبا گروه  آزمونپس-آزمونپژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش

کننده به مراکز اختالل یادگیري آموزان پایه سوم ابتدایی مراجعهدانش میشامل تماپژوهش 
که در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بوده و در  بود 1396-97شهر مشهد در سال تحصیلی 

آموز دانش 32پژوهش شامل  نمونه .شهد جهت درمان پذیرفته شده بودندمراکز سطح شهر م
بود که به صورت تصادفی نفر(  16 گواهنفر و گروه  16ه آزمایش با اختالل خواندن )گرو

تمام مراکز انتخاب شدند و سپس در دو ( =215N) آموزاندانشمنظم از روي لیست اسامی 
-هاي ورود دانشمالکبه صورت کامال تصادفی جایگزین شدند.  اهگوگروه آزمایش و 

نامه کتبی از والدین جهت شرکت در دریافت رضایت: آموزان به نمونه شامل موارد زیر بود
پژوهش، داشتن هوشبهر عادي، عدم مصرف داروهاي روانپزشکی، نداشتن مشکالت حسی 

در مردودي، تحصیل در مقطع ابتدایی  و حرکتی قابل توجه، تک زبانه بودن، عدم سابقه
ز پژوهش کنندگان اهاي خروج شرکتمدارس عادي آموزش و پرورش. همچنین، مالک

براي  شامل عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و مصرف داروهاي روانپزشکی بود.
از آزمون تحلیل کوواریانس  آموزاندانش ه در بهبود توجه انتخابیمقایسه میزان تاثیر برنام
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هاي کننده واجد مالکآموزان شرکتعیین اینکه آیا دانشاستفاده خواهد شد. به منظور ت
راي ورود به پژوهش هستند یا نه، چندین آزمون رسمی و غیررسمی انجام شد: موردنظر ب

خواندن بر اساس لیست تشخیصی اختاللآزمون تشخیصی یا چک ،راتر و تاریخچه فرديفرم 
هاي روانی و آزمون اختالل هاي تشخیصی ویرایش پنجم راهنماي تشخیصی و آماريمالک

منظور تعیین واجد شرایط بودن براي ورود به پژوهش از . همچنین، به (D2توجه انتخابی )
آموزان در مدرسه نیز استفاده شد. مصاحبه ي پرونده بهداشتی و شناسنامه سالمت دانش

شامل هاي روانی، ویرایش پنجم راهنماي تشخیصی و آماري اختالل بر تشخیصی مبتنی
 ،ي رفتاريهابود. بیش بود ي ارزیابی رفتاري و مبتنی بر رویکرد تحلیل رفتاريهامالک

رفتار مرضی  ،اوم و پایان یافتني رفتاري و شرایط ایجاد کننده تدهاآمایه ،کمبودهاي رفتاري
جام تحلیل رفتاري در مورد عالیم، ان ،هدف از ارزیابی رفتاري از دیدگاه رفتاري بررسی شد.

  (.1390)تبریزي، و تدوین برنامه درمانی بود هاآن شدت و فراوانی
 مرینبه گروه آزمایش ت مراکزمربیان  هايتوانایی خواندن به موازات تمرینبراي بهبود 

 بود که . تعداد جلسات آموزشی ده هفتهشدارائه  محورخانواده افزارنرم مبتنی بر رایانه و
با  منزلرتا د ،کردندوالدین در ابتداي هفته تکالیف خود را دریافت  آموز به همراهدانش

آزمون و در هفته دوازدهم پس آزمون و مصاحبهدر هفته اول پیش فرزند خود تمرین کنند.
با رویکرد تقویت  توجهي دقت و هاتقویت فرایند به منظورافزار گرفته شد. این نرم

شود. در این برنامه می عملکردن خواندن کودک باعث بهبود ي مربوط به خواندنهامهارت
همچنین در مواردي که نیاز  وجود دارد. هادر انجام تمرین تسلط،امکان تکرار تا رسیدن به 

توان با استفاده از تلق شفاف و ماژیک بر روي مانیتور سواالت را پاسخ به ترسیم است می
شود تا میه عملکرد زمان و نوع تمرین انجام شده در فایل ذخیر ،در هر مرحله با ثبت داد.

 سعی شده است با راهنمایی کالمی جلساتدر تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گیرد. در این 
. در شودو ولی مسئول به روشنی و وضوح تبیین  روش انجام تکیلف براي کودک عملی و

از  هادهد. این تمرینمیوع عملکرد را بازخورد تعاملی هستند و ن هاتمرینبسیاري موارد 
 رسیدکافی  طتسلبه مهارت و در هر مرحله اگر کودک است؛ احی شده طربه مشکل  ساده

. چند بازي به عنوان سرگرمی و موسیقی به مراجعه نماید افزارنرمبعدي  به مراحل دتوانمی
از سیستم ضبط صدا براي ثبت عملکرد دانش آموز استفاده  عنوان مشوق در نظر گرفته شد.

 آمده است. 1در جدول  محورخانواده افزارنرم هاتمریننحوه استفاده از  .شد
برنامه مداخله درمانی پژوهش. 1جدول  

 محتوا هفته
 ، جایگزینی افراد در دوگروهآزمونپیشاجراي  برقراري ارتباط و مفهوم سازي، اول
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 دوم
: تفاوت در رنگ، تفاوت در شکل، تفاوت در اندازه، تفاوت در محورخانواده افزارنرم هاتمرین

 ،تقویت دقت جهت، تفاوت در مکان، تفاوت در حرکت، تفاوت در گروه و تفاوت در کلمه؛ هدف:
 روخوانی، روانخوانی ،توجه وتمرکز

 سوم
کلمه متضاد؛  205: محورخانواده افزارنرم هاتمرین رفع اشکال؛ مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،

 ، دامنه واژگان، خواندن، سرعت خواندن، روانخوانی، درک معنی کلمههدف: توجه به تمایز کلمات

 چهارم
 هاتمرینتمرین(،  20) : تمرین رابطهمحورخانواده افزارنرم هاتمرینمرور تکالیف، رفع اشکال؛ 

هدف: تقویت درک روابط  تمرین(، 7) ، تکمیل تصاویرتمرین(، پیدا کردن اختالفها 7)صنقای
 نگهداري ذهنی ،هااختالف توجه بهتوجه پایدار،  ،منطقی

 پنجم
 توجه هاتمرین: محورخانواده افزارنرم هاتمرینرفع اشکال؛  مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،

 ،دقت، تمرکز ،تقویت انواع توجههدف:  تمییز دیداري، شنیداريتمرین(؛ 19) تمرین(، مازها100)
 نگهداري ذهنی

 ششم
و کلمات  هاتمرین :محورخانواده افزارنرم هاتمرین مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛

، شنیداري، روخوانی، کتاب فارسی سوم ابتدایی؛ هدف: گسترش کلمات و بهبود حافظه دیداري
 سرعت خواندن، درک معنی کلمه

 هفتم
 20) حرف وکلمه :محورخانواده افزارنرم هاتمرینرفع اشکال؛  مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،

 ،هدف: تقویت استدالل منطقیترسیم،  ،واندن نا کلمهمربوط به ساختن کلمه، خ هاتمرین تمرین(،
 شنیداري ،، تقویت دقت دیداريتوجه انتخابی

 هشتم
 20) : تعقیب چشمیمحورخانواده افزارنرم هاتمرین رفع اشکال؛ مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،

 انتخابیهدف: توجه ، نمرین(، بازیی با کلمات30تمرین( و ترتیب منطقی)

 نهم
 19ترسیم) هاتمرین :محورخانواده افزارنرم هاتمرینرفع اشکال؛  مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،

 تمرین(؛
 تقویت هماهنگی چشم ودست هدف:

 دهم
ادراک روابط  :محورخانواده افزارنرم هاتمرینرفع اشکال؛  مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،

 تمرین(؛ هدف: تقویت استدالل فضایی و تقویت حافظه فعال20تمرین( حافظه) 95فضایی)

 یازدهم

 30حروف هم صدا ) :محورخانواده افزارنرم هاتمرینرفع اشکال؛  مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،
 هاتمریننا ، ضمتقویت حافظه دیداري و تمییز دیداري تمرین( ؛ هدف: 42) تمرین(و تمییز دیداري

پر  هاتمرین، نگهداري ذهنی و حافظه فعال جزء d2مربوط به اقسام توجه در قالب طراحی آزمون 
 استفاده بود.

 آزمونپس، اجراي هاموختهآتثبیت  ،جمع بندي، صحبت با والدین، پیگیري دوازدهم

 

 

  نتایج
گروه ي هاآزمودنی توجه انتخابی دربراي سنجش عملکرد  d2نمرات آزمون  2در جدول 
 آورده شده است: آزمونپس و آزمونپیشدر  گواهآزمایش و 
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 )توجه انتخابی( d2ی پژوهش در آزمون های توصیفی آزمودنیهاشاخصه .2جدول
 انحراف معیار میانگین ، تکرار )تعداد افراد جامعه آماري(هاآزمودنی

 تمرکزکارآیی 

 32/6 56/57 آزمونپیش -گواه

 26/6 06/58 آزمونپس -گواه

 89/6 68/53 آزمونپیش -آزمایش

 95/4 12/158 آزمونپس -آزمایش

 23/5 39/158 پیگیري

 کارآیی کل

 41/6 56/205 آزمونپیش -گواه

 18/10 94/212 آزمونپس -گواه

 94/9 94/232 آزمونپیش -آزمایش

 19/5 81/396 آزمونپس -آزمایش
 55/4 24/399 پیگیري

 خطاي حذف

 73/1 37/31 آزمونپیش -گواه

 73/1 31/31 آزمونپس -گواه

 33/1 31/32 آزمونپیش-آزمایش

 65/1 37/11 آزمونپس-آزمایش

 20/1 78/11 پیگیري

 خطاي ارتکاب

 67/1 5/29 آزمونپیش-گواه

 44/1 32 آزمونپس-گواه

 12/2 68/27 آزمونپیش-آزمایش

 07/1 19/5 آزمونپس-آزمایش

 97/0 17/5 پیگیري 

گروه آزمایش در  d2در نمرات آزمون  شودمی مشاهده 2همانطور که در جدول 
کارایی کل البته در  یافته است. بهبودنمرات  توجه انتخابی آزمونپیشنسبت به  آزمونپس

باشد و کاهش خطاي میبرنامه آموزشی  اثر بخشیکارایی تمرکز افزایش نمره نشان دهنده  و
حذف و ارتکاب نیز نمایانگر بهبود توجه انتخابی است. این تغییرات در نمره کارایی تمرکز 

ه باشد که قابل توجمی( آزمونپس 12/158در برابر  آزمونپیش 68/53) نمره 105به میزان 
گروه آزمایش در کارایی  آزمونپیشنسبت به  آزمونپسهمچنین تغییرات نمرات است. 

 22خطاي ارتکاب ) نمره( و 21) نمره اختالف وکاهش نمرات در خطاي حذف 164کل 
 آموزاندانشبر توجه انتخابی  محورخانوادهآموزش  افزارنرمتاثیر  نمره( تاییدي است بر

مشاهده شده  هايمعناداري تفاوتبراي بررسی داراي اختالل خواندن کالس سوم ابتدایی. 
از  پیشتحلیل کوواریانس استفاده شد. آزمون از آزمون آزمون و پسدر نمرات پیش

 -، شامل آزمون کلموگروفاین آزمون هايفرضبکارگیري آزمون مورد نظر، پیش
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ها و آزمون همگنی شیب رگرسیون بود. که نتایج نشان واریانساسمیرونف، آزمون همگنی 
نتایج تحلیل  3در جدول  (.p>05/0ها تخطی صورت نگرفته است )فرضداد از این پیش

در  گواهکوواریانس یک راهه براي بررسی تفاوت نمرات توجه انتخابی گروه آزمایش و 
 آزمون گزارش شده است.پیش گواها آزمون بپس

 در دو گروه نمرات توجه انتخابی راههیک تحلیل کوواریانس. 3 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

 اِتاضریب

 26/0 13/0 37/2 15/1155 1 15/1155 آزمونپیش
 69/0 001/0 45/166 01/81098 1 01/81098 گروه
 52/0 001/0 73/103 328/50542 1 328/50542 تعامل

خطاي 
 باقیمانده

54/14129 29 23/487    

، F= 45/166) نشان داده شده است اثر گروه معنادار است 3گونه که در جدول همان
001/0>P).  در بهبود توجه  محورخانوادهکه آموزش و درمان  توان گفتمیاز این رو

. میزان تفاوت (p<05/0) مقطع ابتدایی موثر است آموزان با اختالل خواندندانشانتخابی 
 69( است؛ یعنی η=69/0) یا اندازه تأثیر دوره آموزشی نیز گواهنمرات گروه آزمایش و 

باشد. براي بررسی می محورخانوادهدرصد واریانس نمرات کل باقی مانده متأثر از آموزش 
ها از تحلیل کوواریانس بر تک تک خرده مقیاس محورخانواده افزارنرمتر میزان تاثیر قیقد

  .استفاده گردیدیک راهه 
 در توانایی خواندن گواه. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه تفاوت گروه آزمایش و 4جدول 

 SS مولفه
 MS خطا SS آزمایشی

 آزمایشی
MS 
 F خطا

سطح 
 داريمعنی

اندازه 
 اثر

کارایی 
 کل

45/204735 35/26621 45/204735 05/920 52/222 001/0 64/0 

خطاي 
 حذف

98/3273 75/1207 98/3273 67/41 61/26 001/0 41/0 

خطاي 
 ارتکاب

15/5385 45/531 15/5385 33/18 85/293 001/0 67/0 

در توجه انتخابی  گواهنتایج تحلیل کوواریانس یکراهه حاکی از تفاوت گروه آزمایش و 
(45/166 =F ،001/0>Pبوده است؛ بنابراین می ) گواهتوان گفت که بین گروه آزمایش و 

داري وجود دارد؛ همچنین نتایج تحلیل آزمون تفاوت معنیاز لحاظ توجه انتخابی در پس
بین دو گروه تفاوت  d2ي هاشان داد که در در سایر خرده آزمونکوواریانس یک راهه ن
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توانسته است  محورخانوادهافزار توان گفت که آموزش نرممعناداري وجود دارد. بنابراین می
  را افزایش دهد. آموزان با اختالل خواندندانشتوجه انتخابی 

 گیرینتیجه حث وب
آن بر توجه  یاثربخش یابیمحور و ارزخانواده یآموزش افزارنرم یطراح حاضر هدف پژوهش

 یآموزش افزارنرم پژوهش نشان داد نتایج. بود آموزان با اختالل خواندندر دانش یانتخاب
این یافته با نتایج تاثیر دارد.  آموزان با اختالل خواندندانش یمحور بر توجه انتخابخانواده

( کیبی، مارک، مورگان و النگ 2013(، لفور و همکاران )2013) 2و سولبرگ 1پژوهش لی
( عابدي و 2000(، مودي، واگن و هوگس و فیشر )2003(، کتس، هوگان و فی )2004)

کند. ها را تایید می( همسو است و نتایج آن2012( و فریدنیا و همکاران )2012همکاران )
شود. بهبود عملکرد خواندن می ها نشان داد که آموزش توجه باعثنتایج پژوهش آن

متعدد در زمینه اثربخشی آموزش براساس  هايپژوهشهاي این پژوهش با نتایج همچنین یافته
؛ 2003؛ تمپل، 2002؛ سیموس و جانسون، 2009؛ تانگ و همکاران، 2005رایانه )فیتروس، 

( و 2011اران، ؛ کاست و همک2011؛ فالنا و الفانسو، 2007سانچز، جیمی، میگوئل و الیس، 
(، 1386(، عسگري و یاریاري )1389(، سورسوري )1388هاي داخلی با عزت )پژوهش

هاي مبتنی بر رایانه یک عامل اند آموزش( همسویی دارد که نشان داده1390ایرانی مهر )
 لذت بخش و برانگیزاننده در حل اشکاالت خواندن و امال و نوشتن است.

و  باشدمی از عوامل اصلی یادگیري ،توجه که ،بیان کردن توامین این نتایج ییدر تب 
لذا  .دهدمینارسایی وکمبود در این حوزه از توانایی، آموزش را به شدت تحت تاثیر قرا 

به کودکان، به ویژه کودکان با نارساخوانی به پیشایندهاي ، معلمان دبستان باید در آموزش
ي فکري هانمایند. آموزش توجه و انواع آن به صورت بازيتوجه یادگیري )توجه و دقت( 

گیرد. مداخله حاکی از میهاي ریتمیک، به صورت یک مداخله رفتاري صورت یا بازي
آموزان با دانشتوان گفت می. همچنین است آموز با اختالل خواندندانشاثرات بهبود در 
شوند شناختی که توجه و حافظه را نیز شامل میروانهاي عصبمهارت در اختالل خواندن

افزایش داد.  افزار آموزشینرمتوان با را می با اختالل خواندنمشکل دارند. توجه کودک 
بهبود  آموزان با اختالل خواندندانشتوان عملکرد خواندن را در میدر نتیجه با این روش 

دهد تا با افزایش می آموزاندانشاین امکان را به  افزارنرم ،در راستاي تقویت حافظه .بخشید
تشخیص و بازشناسی همزمان  ،میزان توجه و دقت، توانایی به خاطر سپاري )حفظ(، یادآوري

افزار به هاي شنیداري و دیداري ارایه شده را داشته باشند. از آنجایی که این نرممحرک
                                                
1. Lee 

2. Sohlberg 
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تر و هاي متنوعاي ساخته شده است که در صورت لزوم قادر به ارایه همزمان محرکگونه
کند میکمک  آموزاندانشبه  به مرورباشد، محرک می یا چند دشوارتر و یا بیش از دو

هایی فعال از شیوه را ارتقا داده و براي تبدیل شدن به یادگیرنده خود جریان تفکر راهبردي
بازخوانی، یادآوري و تعمیم ذهنی استفاده مطلوب نمایند؛ این امر خود منجر به بهبود حافظه 

ت د توانسنو با تعمیم توانایی اکتساب شده به تکالیف درسی خواه شودفعال دانش آموز می
با رفع مشکالت ذکر شده و  و دنو بخوان ، بشنوندببیند بهتر به طور همزمان متون درسی را

به تدریج قادر خواهند شد که بر برخی دیگر از  آموزاندانشافزایش مهارت خواندن، این 
رغبتی بی ،مشکالت همراه با نارساخوانی اعم از مشکالت نوشتاري، اختالل در سازماندهی

 نمایند. لبهغ در خواندن
وان تمیهایی همراه بود که ها با محدودیتپژوهش مانند بسیاري از پژوهشاین  نتایج

تحصیلی  هايتعمیم نتایج به پایه، سنی یک گروهتحصیلی و  پایه محدود شدن نمونه به یک
بنابراین تحقیقات دیگري ترجیحًا هاي سنی مختلف با احتیاط صورت گیرد. و گروه

با توجه  افزارنرماین  هاتمرینهاي پژوهشی طولی الزم است تا به روابط چند متغیري بین طرح
هاي سنی متفاوت بپردازد. از سویی انتخابی و عملکردهاي شناختی با حافظه کاري و گروه

سوم ابتدایی شهر مشهد انجام گرفته است؛ که براي افزایش  آموزاندانشاین پژوهش بر روي 
هاي آماري از مدارس و شهرهاي ، استفاده از نمونهآموزاندانشیج تحقیق به کل تعمیم نتا

 رسد.می دیگر، ضروري به نظر

 منابع 
(. نقش پردازشگر کلمه همراه با راهبردهاي خودپرسشی بر بهبود 1388). باعزت، ف

ي روان امهنفصلآموزان پایه سوم دبستان دچار اختالل نوشتن. مشکالت امالي دانش
 .58-71(، 14) 4، شناسی کاربردي

. تهران: اي بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثناییمقدمه (.1390غ. ) افروز،
 انتشارات دانشگاه تهران.

 آوريتاب و اسنادي هايسبک مقایسه (.1395) پرزور، پ. و ؛م ،جویباري ؛ز ،اوغلی رستم
، یادگیري هايناتوانیمجله  .عادي و نابینا خاص، یادگیري اختالل با آموزاندانش در
4 (3 )55-39. 

محور در حرکتی خانواده -کالمی  -اثربخشی مداخالت حسی (. 1392پورحنیفه، ح. )
نامه پایان .آموزان آهسته گام دبستانی با نشانگان داونهاي خواندن دانشتقویت مهارت

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=169723
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=150006
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5604
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/597351
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/597351
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توانبخشی محور. . مروري بر رویکرد خانواده(1393. )ح ،باقري ؛ وم ،رصافیانی ؛ح، دالوند
 .9-1 ،(1) 8. نوین

طراحی و تولید رسانه آموزشی امال بر اساس مدل چندحسی فرنالد (. 1389). سورسوري، ن
ي کارشناسی ارشد تکنولوژي نامه. پایانو بررسی تأثیر آن بر کاهش اشکاالت امالیی

 نشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.آموزشی. دا
 . تهران: تیمورزاده. هاي یادگیريناتوانی (.1385یکتا، م، و پرند، ا. )شکوهی

پژوهش در ی. مجله هاي یادگیري غیرکالمی: چشم اندار بالیناختالل(. 1389علیزاده، ح. )
 .36(، 2) 10 ،استثنایی حیطه کودکان

. بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و (1384. )ع ،راديو م ر؛ ،کرمی نوري
 34-22 ،(1) 18. هاي علوم شناختیتازهنارساخوانی)نما(. 
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 .21-31 ،(1) 4، ي تعلیم و تربیت استثناییمجله. آموزش کودکان درخود مانده
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