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Abstract:
Introduction: The aim of this study was to investigate
efficacy of computer-assisted cognitive remediation on
improvement of the executive functions and reading
performance of students with dyslexia. Methods: The
research methodology is an experimental study with
pretest-posttest design with experimental and control
groups. Statistical population consisted of all primary
school dyslexic students in Rasht in 2014-2015 academic
years that among them a sample of 30 students were
selected by random sampling and were assigned in both
control and experimental groups. To collecting data
intelligence test (Wechsler, 2003), the formal reading and
dyslexia test (Kormi Noury and Moradi, 2008), and
Wisconsin card sorting test software (Shahgholian et al.,
2011) were used. In this study, computer-aided cognitive
remediation program was trained to the experimental
group, during the first 11 sessions, while the control group
did not receive training in these areas. Findings: Data
analysis using MANCOVA showed there are significant
difference in the executive functions and reading
performanc in experimental and control group. The results
showed computer-assisted cognitive remediation is caused
improvement of the executive functions and reading
performance
and
their
component's
(p<0/001).
Conclusion: According to the results computer-assisted
cognitive remediation with features such as color, sound,
motion, instant feedback, extended range of attention,
increasing the power of self-regulation, and motivating
dyslexic students has been able to improve executive
functioning and reading performance in students with
dyslexia.
Keywords: computer-assisted cognitive remediation, Executive
Functions, Reading Performance, Dyslexia.
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:چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی:مقدمه

-رایانهیار بر بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن دانشآموزان نارسا
 روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون ـ: روش.خوان انجام شد

- جامعه آماری شامل تمامی دانش.پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود
5939-39 آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی
 نفر با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و به93 بود که از بین آنها
 برای جمعآوری.تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند
،)3339 ،دادهها از ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان (وکسلر
) و5937 ،آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی نما (کرمینوری و مرادی
نسخه نرمافزاری آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین (شاهقلیان و
 در طی، برنامه توانبخشی شناختی رایانهیار.) استفاده شد5933 ،همکاران
، درحالیکه گروه کنترل، جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد55
 تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل: یافتهها.آموزشی دریافت نکردند
کوواریانس نشان داد که در مرحله پسآزمون بین کنشهای اجرایی و
.عملکرد خواندن گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد
نتایج نشان داد روش توانبخشی شناختی رایانهیار باعث بهبود کنشهای
.)p<3/335( اجرایی و عملکرد خواندن و مؤلفههای آنها شده است
 با توجه به نتایج بهدستآمده روش توانبخشی شناختی:نتیجهگیری
، بازخورد فوری، حرکت،رایانهیار با ویژگیهایی که دارد مثل رنگ صدا
 افزایش قدرت خودتنظیمی و انگیزش دانشآموزان،افزایش دامنه توجه
نارساخوان توانسته است بر بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن
.دانشآموزان نارساخوان تأثیر بگذارد
 عملکرد، کنشهای اجرایی، توانبخشی شناختی رایانهیار:واژگان کلیدی
. نارساخوانی،خواندن
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مقدمه
ناتوانیهای یادگیری خاص 5بهعنوان اصطلاحی

خواندن برای آموختن همه موضوعهای درسی و

کلی ،به گروه ناهمگنی از اختلالها اشاره دارد که

غیردرسی ضروری است (راقبیان ،اخوان تفتی و

با تفاوتهای معنیدار در اکتساب و استفاده از

حجازی .)5935 ،کودکانی که نمیتوانند بخوانند

مهارتهای گفتاری ،خواندن ،نوشتن ،پاسخ دادن

شانس بسیار کمی برای موفقیت در مدرسه دارند.

و یا مهارتهای ریاضی آشکار میشود .این

این کودکان ،خود پنداشت مثبت و حرمت خود را

اختلالها در افراد درونی هستند و فرض میشود

از دست میدهند و این امر مشکلات روانی و

نتیجه نارسا کنشوری دستگاه عصبی مرکزی

رفتاری را برای آنها در پی دارد .ازاینرو ،مؤسسه

باشند و ممکن است در سراسر دوران زندگی

سلامت ملی کودک و تحول انسان ،شکست در

اتفاق بیفتد .اگرچه ناتوانی یادگیری ممکن است با

خواندن را نهتنها نشانه مسائل آموزشی میداند،

سایر ناتوانیها (آسیب حسی ،ناتوانی ذهنی،

بلکه آنها را بخشی از موضوع سلامت و رفاه

اختلالهای هیجانی و اجتماعی) یا تأثیرات

کلی دانشآموزان میشمرد (فیضی ،مهدیزاده و

محیطی (مانند تفاوتهای فرهنگی ،آموزش

اسلامپناه .)5933 ،خواندن از تکالیف بسیار

ناکافی و نامناسب) روی دهد ،اما مستقیماً نتیجه

دشواری است که کودکان برای داشتن عملکرد

این شرایط یا تأثیرات نیست (کمیته مشترک ملی

مناسب در آن باید از سطح بهینۀ تواناییهای مورد

ناتوانی یادگیری3353 ،3؛ به نقل از حسینخانزاده،

اشاره برخوردار باشند؛ بنابراین مؤلفههای کنش-

 .)5931نزدیک به  3درصد از کودکان در مدارس

های اجرایی 9نقش بسیار مهمی در عملکرد

بهعنوان کودکان با ناتوانی یادگیری خاص طبقه-

خواندن 1دارند (بارکلی ،3355 ،6ص.)55 .

بندی شدهاند (دامبروسکی ،3351 ،9ص.)593 .

کنشهای اجرایی ،کانون نظریههای اخیر

ناتوانیهای یادگیری بهعنوان مشکل عصب-

عصب ـ روانشناختی کودکان در معرض خطر،

شناختی در نظر گرفته شده است که با مشکلات

بهویژه کودکان ناتوان در یادگیری و کودکان با

جدی در توانایی خواندن ،ریاضیات و نوشتن

نارسایی توجه /فزون کنشی را تشکیل دادهاند

همراه بوده و با توانایی ذهنی مورد انتظار از فرد

(مککلوسکی ،پریکنس و دیونر .)3333 ،7کنش

همخوانی ندارد .دراینبین مهارت خواندن در

های اجرایی برای خواندن ضروری هستند ،چراکه

زندگی انسان اهمیت فراوانی دارد ،چراکه توانایی

این کنشها ،بهواسطه تخصیص توجه به اطلاعات

1. Specific learning disability
2. The National Joint Committee on Learning
)Disabilities (NJCLD
3. Dombrowski

4. Executive functions
5. Reading performance
6. Barkley
7. McCloskey, Perkins & Divner
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مربوط و بازداری اطلاعات نامربوط ،فرایند

صداها و درک رمزهای انتزاعی حروف را دارند؛

خواندن را تسهیل میکنند (شایویتز و شایویتز،5

ازاینرو در تشخیص حروف ،تجزیه کلمهها به

 .)3333اگرچه کنشهای اجرایی در طول فرایند

صداهای حروف ،ترکیب واجها به کلمهها ،هجی

تحول و با افزایش سن کودک تحول مییابند ،اما

کردن و نوشتن مشکل دارند در حقیقت به نظر

آموزش راهکارهای مناسب جهت دستیابی و

میرسد در همه سطوح پردازش اطلاعات و

گسترش این کنشها به کودکان با ناتوانی یادگیری

حیطههای مختلف تحصیلی نارسایی دارند

خاص ،بهتدریج کمک میکند تا بتوانند تکالیف

(کلارک .)3333 ،6یکی از مسائل مهم در خواندن،

پیچیدهتر و مشکلتری را انجام بدهند (علیزاده،

کاربرد همزمان حافظه دیداری و شنیداری است.

.)5931

بهعبارتدیگر ،کلمهها ازنظر شنیداری و نامیدن

شواهد نشان میدهد که مشکلات پردازش
آوایی ممکن است اختلال اصلی نارساخوانی

3

سریع،

پایههای

شناختی

مشترکی

دارند

(اسکاربورچ.)3333 ،

بهویژه مشکلات با آگاهی آوایی یعنی توانایی

در جهت عرضه راههای گوناگون درمانی

شناسایی و دستکاری ساختار صدا از کلمات

برای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ،از

زبان را تشکیل دهند (اسنولینگ3333 ،9؛ به نقل از

راهبردهای مداخله ویژه استفاده میشود تا بتوانند

لوم ،اولمن و کانتی ـ رامسدن .)3359 ،9نتایج

مهارتهای اولیه موردنیاز را برای موفقیت در

پژوهش استینبریک ،کالت و لاچمن)3359( 1

یادگیری تحصیلی در آینده کسب کنند (لوونتال،7

نشان داد در سطح گروه عملکرد کودکان

5336؛ لیون5336 ،3؛ فورمان ،فرانسیس 3و شای-

نارساخوان ،نسبت به کنترل آوا ،مانند تفاوت طول

ویتز5333 ،؛ به نقل از کاظمی و سیف.)5933 ،

صدای طیفی و زمانی ،در سطح پایینتری بود.

در طی دهههای اخیر استفاده از شیوهها و

خواندن یک نوع فرایند است که خواننده نهتنها

ابزارهای مختلف ،ازجمله رایانه ،برای ارتقای

لازم است که معنی مستقیم متن را بفهمد بلکه باید

سطح آموزش خواندن موردتوجه بسیاری از

بتواند ایدههای ضمنی را هم درک کند .خواندن

پژوهشگران قرار گرفته است .قابلیت سیستم

نیازمند بهکارگیری راهبردهای گوناگونی است

تدریس فردی رایانهیار کارنامهای پربار دارد.

(کیربای و همکاران .)3353 ،کودکان نارساخوان

تعامل طولانیمدت با تعداد زیادی از دانشآموزان

ترکیبی از مشکلات مربوط به یادگیری ارتباط بین

منبع باارزشی از اطلاعات آموزشی در این حوزه

1. Shaywitz & Shaywitz
2. Dyslexia
3. Snowling
4. Lum, Ullman & Conti-Ramsden
5. Steinbrink, Klatte & Lachman

6. Clark
7. Lowenthal
8. Lion
9. Fourman & Ferancis
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فراهم نموده است (موستاو و بک.)3331 ،5

دوران کودکی ایجاب می کند که ضعف در

آموزشهای مبتنی بر رایانه در مقایسه با آموزشهای

کنشهای اجرایی بهموقع ،شناسایی و درمان شود.

سنتی دارای مزایایی مانند بازخورد فوری ،اجتناب

همچنین شناسایی و ارزیابی دقیق کنشهای

از قضاوتهای ذهنی و سوءگیرانه ،تسهیل فرآیند

اجرایی و آسیبهای ناشی از ضعف آنها به درک

انفرادی کردن آموزش ،افزایش دامنه توجه و

بهتر ویژگیهای کودکان نارساخوان و به

انگیزش یادگیرندگان ،یادگیری متنوع ،تناسب،

جهت گیری دقیقتر مداخله و درمان کمک میکند

آموزش با توانمندیهای یادگیرندگان ،ایجاد

(بیرامی .)5933 ،کودکان نارساخوان فرصت کمی

محیط یادگیری برانگیزاننده و بهدوراز رقابتهای

برای خواندن در مدرسه دارند ،بنابراین با رایانه

ناسالم و سلسلهمراتبی نمودن برنامهها و افزایش

میتوان وقت بیشتری به آنها داد تا با حروف و

قدرت خودتنظیمی و خود بازبینی هستند (فیضی

صداها آشنا شود و واجشناسی را در این کودکان

و همکاران .)5933 ،نتایج پژوهش قمریگیوی،

تقویت کرد (کاسدن5337 ،3؛ به نقل از کامیابی،

نریمانی و محمودی ( )5935نشان داد نرمافزار

تیموری و مشهدی )5939 ،و مهارتهای

توانبخشی شناختی ،بر روی افزایش مهارت

بازشناسی کلمات را در دانشآموزان افزایش داد

حافظه کاری و بازداری پاسخ کودکان مبتلا به

(ایروین ،کاتراین ،چیهاک ،مارتین و بچ)3331 ،9؛

نارسایی توجه /فزون کنشی و دانشآموزان

بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی

نارساخوان تأثیر مثبتی دارد .به نظر میرسد با

توانبخشی شناختی یارانهیار بر کنشهای اجرایی

توجه به پیچیدگی فرایند خواندن و مسائل و

و عملکرد خواندن دانشآموزان مبتلا به

مشکلات مربوط به آن ،انتخاب راهبردها و روی-

نارساخوانی است.

آوردهای مناسب برای آموزش این مهارت باید از
ویژگی خاصی برخوردار باشد .آموزش رایانهیار،

روش

میتواند حواس گوناگون را همزمان در فرآیند

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش

تجربه چندحسی به کار گیرد و برای افراد با

پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون

ویژگیهای متفاوت ،محیط یادگیری ایجاد نماید

با گروه کنترل است .جامعه آماری شامل تمامی

(فیضی و همکاران.)5933 ،

دانشآموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی

ازآنجاییکه تحول کنشهای اجرایی همانند

شهر رشت در سال تحصیلی  5939-39بودند که

سایر توانمندیها در طول دوره کودکی گسترش

در مراکز اختلالهای یادگیری ،خدمات آموزشی و

مییابد؛ بنابراین وابسته بودن تحول این کنشها به
1. Mostow & Beck

03

2. Kasden
& 3. Irvin, Kathryn, Kathryn, Chihak, Martin,
Bech
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درمانی را دریافت میکردند 93 .نفر از این دانش-

دبستان و تشخیص کودکان با مشکلات خواندن و

آموزان که ملاکهای ورود شامل سن  3تا 53

نارساخوانی است .این آزمون روی  5659دانش-

سال ،هوشبهر بالای  ،31نداشتن معلولیت اضافی

آموز در پنج پایه تحصیلی ابتدایی هنجاریابی شده

مثل ناتوانی جسمی ـ حرکتی یا نارسایی توجه/

است .پایایی آزمون خواندن و نارساخوانی با

فزون کنشی و عدم مصرف دارو را داشتند بر

استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که

اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان

مقادیر آن برای خرده آزمونهای مختلف بین

افراد نمونه انتخاب و به شیوه تصادفی در دو

 3/99تا  3/33بهدستآمده است .خرده آزمونهای

گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند.

این مقیاس شامل آزمون خواندن واژهها ،آزمون

ب) ابزار پژوهش :جهت سنجش هوش

خواندن واژههای بدون معنی ،آزمون زنجیره واژه-

دانشآموزان از آزمون هوشی وکسلر کودکان

ها ،آزمون درک واژهها ،آزمون درک متن ،آزمون

( )3339استفاده شد .متوسط همسانی درونی

قافیهها ،آزمون نامیدن تصاویر ،آزمون حذف

گزارششده توسط وکسلر ( )5335در  55گروه

آواها ،آزمون نشانه حروف و آزمون نشانه واژهها

سنی برای مقیاس هوشبهر کلی ،کلامی و عملی

است که آلفای کرونباخ آنها در این پژوهش به

به ترتیب برابر  3/31 ،3/36و  3/35است .این

ترتیب ،3/33 ،3/65 ،3/61 ،3/61 ،3/31 ،3/35

آزمون در ایران توسط عابدی و همکاران (،)5933

 3/66 ،3/73 ،3/71و  3/71بود .این آزمون به-

روایی سازی و اعتبار یابی گردیده است .پایایی

صورت انفرادی اجرا گردید و با توجه به نقطه

بازآزمایی خرده مقیاسها از  3/61تا  3/31و

برش این آزمون ( ،)517دانشآموزی که در این

پایایی دو نیمهسازی آنها از  3/75تا 3/36

آزمون نمره او  517یا کمتر از  559( 517خطا یا

بهدستآمده است .روایی این آزمون از طریق

بیشتر) شود بهعنوان دانشآموز نارساخوان

محاسبه همبستگی نمرات خرده آزمونها با نمره

تشخیص داده میشود .آلفای کرونباخ این آزمون

کل آزمون ،بیانگر روایی مناسب این آزمون است.

 3/75بود (حیدری ،امیری و مولوی.)5935 ،

ضرایب روایی این آزمون از  3/66تا 3/33

معرفی برنامه مداخلهای :توانبخشی شناختی

گزارش شده است.

رایانهیار :برای گروه آزمایشی برنامه توانبخشی

آزمون خواندن و نارساخوانی :این آزمون توسط

شناختی رایانهیار در  55جلسه  63دقیقهای ارائه

کرمی نوری و مرادی ( )5939ساخته و هنجاریابی

شد .جهت توانبخشی شناختی رایانهیار از نرم-

شد .آزمون خواندن و نارساخوانی شامل ده خرده

افزار آموزش حافظه کاری استفاده شد .بهمنظور

آزمون است که هدف آن بررسی میزان توانایی

آموزش حافظه کاری این نرمافزار در سال

خواندن دانشآموزان عادی دختر و پسر در دوره

( )5933زیر نظر متخصصان روانشناسی دانشگاه
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فردوسی مشهد و با همکاری مؤسسه پژوهشی علوم

صورت اخذ صد امتیاز ،سطح دشواری تمرین ،یک

رفتاری ـ شناختی سینا و بر اساس نظریههای

درجه افزایش مییابد (حمزهلو و همکاران.)5939 ،

موجود ،با الگوبرداری از نرمافزار روبو ممو 5که

نرمافزار با استفاده از روش تقویت مثبت و همچنین

شامل تکالیف متمرکز بر حافظه دیداری ـ فضایی و

تکرار و تمرین و تحریک حسی بینایی و شنوایی بر

کلامی است ـ (کلینگبرگ و همکاران )3331 ،و

توانایی حافظه کاری دانشآموز تأثیر میگذارد.

منطبق سازی آن با فرهنگ ایرانی تهیه شده است و

دانشآموز بهمرور خواهد آموخت چگونه از حواس

روایی صوری و محتوایی آن در پژوهش کامیابی،

خودش و فضاسازی ذهنی برای نگهداری بیشتر

تیموری و مشهدی ( )5939مورد تأیید قرار گرفته

اعداد و حروف در ذهنش استفاده کند .خلاصه

است .این نرمافزار تمرینهایی را در سه بخش

جلسات عبارت بودند از :جلسه اول :معارفه و

حافظه شنیداری ،دیداری و فضایی (تثبیت)

برقراری رابطه صمیمانه با دانشآموز ،آشنا کردن

بهصورت جداگانه با استفاده از اعداد ،حروف و

دانشآموز با رایانه و آموزش کار با موس و توضیح

اشکال به کاربر ارائه میدهد .درجه دشواری در هر

درباره بخشهای مختلف نرمافزار؛ جلسه دوم:

تمرین از یک تا نه طبقهبندی شده است و کاربر

تقویت حافظه دیداری روبهجلو تا سه عدد و

میتواند در ابتدای هر تمرین ،درجه دشواری دلخواه

حروف؛ جلسه سوم :تقویت حافظه دیداری

خود را انتخاب کند و از آن درجه دشواری ،تمرین

روبهجلو تا شش عدد و حروف؛ جلسه چهارم:

خود را آغاز کند؛ اما بعد از شروع تمرین درجه

تقویت حافظه دیداری معکوس تا سه عدد و

دشواری بهصورت خودکار بالاتر رفته و امکان به-

حروف؛ جلسه پنجم :تقویت حافظه دیداری

کارگیری حداکثر ظرفیت حافظه را برای تمرین

معکوس تا شش عدد و حروف؛ جلسه ششم:

بیشتر و افزایش سطح حافظه فراهم میکند .سطح

تقویت حافظه شنیداری روبهجلو تا سه عدد و

دشواری تکالیف بهگونهای طراحی شده است که با

حروف؛ جلسه هفتم :تقویت حافظه شنیداری

پیشرفت مهارت آزمودنیها ،تکالیف هم بهطور

روبهجلو تا شش عدد و حروف؛ جلسه هشتم:

پیشروندِ دشوارتر میشود (تکالیف تنظیم شونده

تقویت حافظه شنیداری معکوس تا سه عدد و

بودند) .در سمت چپ صفحه ،نوار امتیاز میزان

حروف؛ جلسه نهم :تقویت حافظه شنیداری

امتیاز کسبشده را بهعنوان بازخوردی از تمرین

معکوس تا شش عدد و حروف؛ جلسه دهم :تثبیت

برای کاربر فراهم میکند و برای هر کوشش درست،

حافظه دیداری و شنیداری با هدف یادآوری

بیست امتیاز به امتیازهای وی اضافه شده و برای هر

معکوس مکان اعداد و حروف دیده و شنیده شده؛ و

کوشش خطا ،ده امتیاز از وی کسر میگردد و در

جلسه یازدهم :تثبیت حافظه دیداری و شنیداری

1. Robo Memo
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شیوه اجرای پژوهش :جهت اجرای پژوهش

دانشآموزان دچار خستگی نشوند مطالب هر

پس از کسب مجوز از اداره آموزش وپرورش

جلسه در طول  5ساعت به آنها ارائه میشد و

ناحیه  5و  3شهر رشت و هماهنگیهای لازم با

جلسات طوری تقسیمبندی شدند که از دلزدگی

مدیریت مراکز ناتوانی های یادگیری ناحیه  5و

و خروج دانشآموزان از برنامه جلوگیری شود.

 3شهر رشت ،نمونه گیری به ر وش تصادفی از
میان دانش آموزان این مدارس انجام شد ،قبل از

یافتهها

جمعآوری دادهها به کمک ابزارهای مورد استفاده

در جدول  5شاخصهای توصیفی متغیرهای

در پژوهش و اجرای آموزش رضایت دانشآموزان

پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد در

برای شرکت در پژوهش جلب شد و به آنها گفته

پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروهها

شد هر زمانی که خواستند میتوانند از ادامه

گزارش شدهاند .همچنین برای بررسی نرمال بودن

دریافت آموزش صرفنظر کنند ،برنامه توانبخشی

توزیع متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون از

شناختی رایانهیار طی  55جلسه به مدت  3ماه

آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف استفاده شد که

برای گروه آزمایش اجرا گردید .به این دلیل که

نتایج آن در جدول  5گزارش شده است.

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل (تعداد)93 :
متغیر

وضعیت
پیشآزمون

طبقات تکمیلشده
پسآزمون

تعداد خطاهای
درجاماندگی

تعداد خطاها غیر از
خطاهای درجاماندگی

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

خواندن کلمات
پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S Z

p

توانبخشی شناختی

1

3/61

5/56

3/59

کنترل

1

3/61

5/56

3/59

توانبخشی شناختی

1/67

3/93

5/33

3/53

کنترل

1/33

3/16

5/33

3/53

توانبخشی شناختی

5/97

3/79

5/39

3/39

کنترل

5/97

3/13

5/91

3/36

توانبخشی شناختی

3/97

3/69

5/99

3/37

کنترل

5/59

3/79

3/39

3/99

توانبخشی شناختی

55

3/19

5/33

3/53

کنترل

53/37

3/63

3/31

3/99

توانبخشی شناختی

6/59

3/93

5/39

3/53

کنترل

3/97

3/93

3/39

3/99

توانبخشی شناختی

93/37

55/63

3/31

3/99

کنترل

33/93

53/15

3/33

3/95

توانبخشی شناختی

75/99

53/91

3/33

3/95

کنترل

93/99

55/93

5/36

3/39
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پیشآزمون
درک خواندن متن
پسآزمون
پیشآزمون
زنجیره کلمات
پسآزمون
پیشآزمون
درک کلمات
پسآزمون
پیشآزمون
قافیهها
پسآزمون
پیشآزمون
حذف آواها
پسآزمون
پیشآزمون
خواندن ناکلمات
پسآزمون
پیشآزمون
نامیدن تصاویر
پسآزمون
پیشآزمون
نشانه حروف
پسآزمون
پیشآزمون
نشانه کلمات
پسآزمون
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توانبخشی شناختی

39/79

1/63

5/93

3/37

کنترل

31/37

6/96

5/33

3/33

توانبخشی شناختی

73/97

7/91

3/31

3/99

کنترل

33/37

3/55

3/39

3/91

توانبخشی شناختی

73/99

9/33

5/56

3/59

کنترل

75/93

9/63

3/33

3/93

توانبخشی شناختی

73/19

9/93

5/36

3/35

کنترل

73/63

9/13

3/79

3/66

توانبخشی شناختی

19/67

1/97

5/97

3/36

کنترل

19/67

6/76

5/39

3/33

توانبخشی شناختی

539/63

1/79

3/19

3/39

کنترل

16/63

7/93

5/39

3/33

توانبخشی شناختی

76/37

9/19

3/37

3/99

کنترل

71/37

9/67

3/39

3/99

توانبخشی شناختی

33/67

9/73

5/53

3/56

کنترل

77/37

1/59

5/53

3/53

توانبخشی شناختی

69

9/95

3/37

3/99

کنترل

69

9/93

5/33

3/31

توانبخشی شناختی

79/37

9/33

3/35

3/93

کنترل

61/19

9/36

5

3/37

توانبخشی شناختی

93/33

6/53

5/53

3/56

کنترل

95/93

9/97

5/33

3/53

توانبخشی شناختی

15/79

6/33

3/31

3/93

کنترل

99/33

9/37

5/57

3/59

توانبخشی شناختی

553/93

1/99

5/36

3/35

کنترل

551/39

1/13

3/63

3/79

توانبخشی شناختی

539/33

1/99

5/99

3/37

کنترل

557/79

1/39

3/39

3/99

توانبخشی شناختی

31/97

1/69

3/19

3/39

کنترل

39/99

9/15

3/13

3/33

توانبخشی شناختی

559

9/59

3/69

3/33

کنترل

31/37

9/99

3/63

3/39

توانبخشی شناختی

533/33

1/75

3/75

3/73

کنترل

33/97

9/13

3/37

3/99

توانبخشی شناختی

551/33

6/65

3/75

3/63

کنترل

535/99

9/39

3/39

3/93

عباسعلی حسینخانزاده و همکاران :تأثیر توانبخشی شناختی رایانهیار بر بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن ...

یافتههای جدول  5نشان میدهد که آماره

درجاماندگی ( )59/19و تعداد خطاها غیر از

کالموگروف ـ اسمیرنف گروههای آزمایش و کنترل

درجاماندگی ( )53/99معنیدار است ،بنابراین رابطه

در تمامی متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون

خطی معنیداری بین پیشآزمون و پسآزمون

معنیدار نیست ()P<3/31؛ بنابراین با توجه به این

متغیرها وجود دارد .آماره  Fتفاوت گروهها در

یافتههای غیرمعنیدار میتوان گفت که توزیع تمامی

پیشآزمون مؤلفههای تعداد طبقات تکمیل شده

متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون نرمال است .با

( ،)3/93تعداد خطاهای درجاماندگی ( )5/31و

توجه به یافتهها و به دلیل نرمال بودن توزیع تمامی

تعداد خطاها غیر از درجاماندگی ( )3/33معنیدار

متغیرها میتوان از آزمونهای پارامتریک مانند

نیست بنابراین گروهها در پیشآزمون متغیرها همگن

تحلیل کوواریانس برای تحلیل دادهها استفاده

هستند .آزمون همسانی شیب رگرسیون برای پیش-

کرد.

آزمون و پسآزمون کنشهای اجرایی در دو گروه
برای بررسی تأثیر توانبخشی شناختی رایانهیار

معنیدار نیست (93=3/33و F6و )P<3/31؛ بنابراین

بر بهبود کنشهای اجرایی دانشآموزان مبتلا به

میتوان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیشآزمون

نارساخوانی (تعداد طبقات تکمیلشده ،تعداد

و پسآزمون در دو گروه همگن است .آماره F

خطاهای درجاماندگی و تعداد خطاها غیر از

آزمون ام باکس ( )5/33معنیدار نیست ( F=3/37و

خطاهای درجاماندگی) از تحلیل کوواریانس

)P<3/31؛ بنابراین با توجه به معنیدار نبودن این

چندمتغیری استفاده شد .قبل از استفاده از آزمون

آماره ،میتوان نتیجه گرفت که ماتریس کوواریانس

تحلیل کوواریانس چندمتغیری مفروضههای این

متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است .آماره خی

آزمون موردبررسی و تأیید قرار گرفت .آماره  Fلوین

دو بارتلت برای بررسی معنیداری همبستگی مؤلفه-

برای مؤلفههای تعداد طبقات تکمیل شده (،)5/13

های کنشهای اجرایی  91/19است که در سطح

تعداد خطاهای درجاماندگی ( )3/37و تعداد خطاها

 3/335معنیدار است؛ بنابراین رابطه معنیداری بین

غیر از درجاماندگی ( )3/59معنیدار نیست ،بنابراین

این مؤلفهها وجود دارد و میتوان از آزمون تحلیل

واریانس متغیرها در گروهها همگن است .آماره F

کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد .نتایج آزمون

خطی بودن رابطه پیشآزمون با پسآزمون مؤلفههای

تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول  3ارائه

تعداد طبقات تکمیل شده ( ،)33/79تعداد خطاهای

شده است.

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به کنشهای اجرایی در بین گروه کنترل و آزمایش
آزمون

مقدار

F

d.f1

d.f1

سطح معنیداری

لامبدای ویلکز

3/36

33/53

9

39

3/335
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با توجه به جدول  ،3آماره  Fتحلیل

کنشهای اجرایی در پسآزمون بعد از کنترل

کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروه

نمرات پیشآزمون ،تفاوت معنیداری وجود دارد.

آزمایش و کنترل در کنشهای اجرایی در سطح

برای بررسی اینکه گروه آزمایش و کنترل در کدام

 3/335معنیدار است ( P>3/335و 39=33/53وF9

یک از مؤلفههای کنشهای اجرایی با یکدیگر

و )Wilks' Lambda=3/36؛ بنابراین میتوان

تفاوت دارند در جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس

گفت که بین گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ

یکراهه گزارش شده است.

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای کنشهای اجرایی
مؤلفه

مجموع

مجموع

میانگین

میانگین

مجذورات

مجذورات

مجذورات

مجذورات

آزمایشی

خطا

آزمایشی

خطا

F

سطح
معنیداری

اندازه اثر

تعداد طبقات تکمیلشده

5/39

3/63

5/39

3/53

53/33

3/335

3/93

تعداد خطاهای درجاماندگی

9/53

6/91

9/53

3/31

53/95

3/333

3/99

تعداد خطاها غیر از درجاماندگی

73/13

93/59

73/13

5/63

99/35

3/335

3/69

با توجه به جدول  9آماره  Fبرای مؤلفههای

کنشهای اجرایی در دو گروه نشان داد که

تعداد طبقات تکمیلشده ( ،)53/33تعداد خطاها

میانگین گروه آزمایش در تعداد طبقات تکمیل-

غیر از خطاهای درجاماندگی و تعداد خطاهای

شده ( )1/63بهصورت معنیداری بیشتر از

درجاماندگی معنیدار است .این یافتهها نشانگر آن

میانگین گروه کنترل در این متغیر ( )1/57است

هستند که بین گروههای آزمایش و کنترل در این

( .)p<3/335در تعداد خطاهای درجاماندگی نیز

مؤلفهها تفاوت معنیداری وجود دارد .اندازه اثر

میانگین گروه آزمایش ( )3/96است که بهصورت

برای مؤلفههای تعداد طبقات تکمیلشده (،)3/93

معنیداری کمتر از میانگین گروه کنترل ()5/59

تعداد طبقات درجاماندگی ( )3/99و تعداد خطاها

است ( .)p<3/335همچنین در تعداد خطاها غیر

غیر از خطاهای درجاماندگی ( )3/69است که

از خطاهای درجاماندگی نیز میانگین گروه

نشان میدهد این تفاوت در جامعه بزرگ و

آزمایش ( )1/73بهصورت معنیداری کمتر از

قابلتوجه است .برای بررسی اینکه میانگین کدام

میانگین گروه کنترل ( )3/37است ()p<3/335؛

یک از گروهها در پسآزمون هر یک از مؤلفههای

بنابراین با توجه به این یافتهها توانبخشی شناختی

کنشهای اجرایی بیشتر است از تصحیح بنفرونی

رایانهیار باعث بهبود کنشهای اجرایی دانش

استفاده شد و میانگینهای تصحیحشده نهایی

آموزان مبتلا به نارساخوانی میشود.
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برای بررسی تأثیر توانبخشی شناختی رایانه-

متغیرها وجود دارد .آماره  Fتفاوت گروهها در

یار بر بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان مبتلا به

پیشآزمون مؤلفههای خواندن کلمات (،)5/37

نارساخوانی (خواندن کلمات ،درک خواندن متن،

درک خواندن متن ( ،)3/69زنجیره کلمات

زنجیره کلمات ،درک کلمات ،قافیهها ،حذف

( ،)5/33درک کلمات ( ،)3/11قافیهها (،)3/31

آواها ،خواندن ناکلمات ،نامیدن تصاویر ،نشانه

حذف آواها ( ،)5/99خواندن ناکلمات (،)3/33

حروف و نشانه کلمات) از تحلیل کوواریانس

نامیدن تصاویر ( ،)3/63نشانه حروف ( )3/33و

چندمتغیری استفاده شد .قبل از استفاده از آزمون

نشانه کلمات ( )3/15معنیدار نیست؛ بنابراین

تحلیل کوواریانس چندمتغیری مفروضههای این

گروهها در پیشآزمون متغیرها همگن میباشند.

آزمون موردبررسی و تأیید قرار گرفت .آماره F

آماره  Fآزمون همسانی شیب رگرسیون پیش-

لوین برای مؤلفههای خواندن کلمات (،)5/93

آزمون و پسآزمون مؤلفههای عملکرد خواندن در
معنیدار

گروه

نیست

(P<3/31

و

درک خواندن متن ( ،)3/33زنجیره کلمات

دو

( ،)3/79درک کلمات ( ،)3/39قافیهها (،)5/73

59=3/66و)F33؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

حذف آواها ( ،)3/53خواندن ناکلمات (،)3/93

شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون در دو

نامیدن تصاویر ( ،)5/31نشانه حروف ( )3/63و

گروه برابر است .آماره  Fآزمون ام باکس

نشانه کلمات ( )5/33معنیدار نیست؛ بنابراین

( )75/37معنیدار نبود ( P<3/31و )F=3/73؛

واریانس متغیرها در گروهها همگن است .آماره F

بنابراین ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در

خطی بودن رابطه پیشآزمون با پسآزمون

دو گروه برابر است .آماره خی دو بارتلت برای

مؤلفههای خواندن کلمات ( ،)3/91درک خواندن

بررسی معنیداری همبستگی مؤلفههای عملکرد

متن ( ،)35/56زنجیره کلمات ( ،)53/37درک

خواندن  35/63است که در سطح  3/35معنیدار

کلمات ( ،)3/69قافیهها ( ،)3/96حذف آواها

است؛ بنابراین رابطه معنیداری بین این مؤلفهها

( ،)59/79خواندن ناکلمات ( ،)3/11نامیدن

وجود دارد و میتوان از آزمون تحلیل کوواریانس

تصاویر ( ،)59/67نشانه حروف ( )39/96و نشانه

چندمتغیری استفاده کرد .در جدول  9نتایج آزمون

کلمات ( )51/73معنیدار است؛ بنابراین رابطه

تحلیل کوواریانس چندمتغیری گزارش شده است.

خطی معنیداری بین پیشآزمون و پسآزمون
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به مؤلفههای عملکرد خواندن در بین گروه کنترل و آزمایش
آزمون

مقدار

F

d.f1

d.f1

سطح معنیداری

لامبدای ویلکز

3/35

393/97

53

3

3/335
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با توجه به جدول  ،9آماره  Fتحلیل

کنترل ازلحاظ عملکرد خواندن در پسآزمون بعد

کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروه

از کنترل نمرات پیشآزمون ،تفاوت معنیداری

آزمایش و کنترل در مؤلفههای عملکرد خواندن

وجود دارد .برای بررسی اینکه گروه آزمایش و

در سطح  3/335معنیدار است ( P>3/3335و

کنترل در کدام یک از مؤلفههای عملکرد خواندن

3=393/97و F53و )Wilks' Lambda=3/35؛

با یکدیگر تفاوت دارند در جدول  1نتایج تحلیل

بنابراین میتوان گفت که بین گروه آزمایش و

کوواریانس یکراهه گزارش شده است.

جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای عملکرد خواندن
مؤلفه

مجموع

مجموع

میانگین

میانگین

مجذورات

مجذورات

مجذورات

مجذورات

آزمایشی

خطا

آزمایشی

خطا

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

خواندن کلمات

7637/39

333/39

7637/39

53/99

633/63

3/335

3/37

درک خواندن متن

3739/65

936/76

3739/65

39/73

973/15

3/335

3/31

زنجیره کلمات

533/67

79/35

533/67

9/56

97/79

3/335

3/73

درک کلمات

3339/59

333/39

3339/59

55/65

399/55

3/335

3/37

قافیهها

599/73

535/93

599/73

6/79

53/39

3/335

3/13

حذف آواها

955/37

533/39

955/37

6/36

67/36

3/335

3/73

خواندن ناکلمات

563/91

333/36

563/91

53/33

59/33

3/333

3/93

نامیدن تصاویر

79/97

539/13

79/97

53/71

6/33

3/33

3/37

نشانه حروف

9513/99

35/73

9513/99

9/19

639/31

3/335

3/37

نشانه کلمات

619/95

519/95

619/95

3/17

76/33

3/335

3/33

با توجه به جدول  1آماره  Fبرای مؤلفههای

که بین گروه آزمایش و کنترل در تمامی مؤلفههای

خواندن کلمات ( ،)633/63درک خواندن متن

عملکرد خواندن تفاوت معنیداری وجود دارد.

( ،)973/15زنجیره کلمات ( ،)97/79درک کلمات

اندازه اثر برای مؤلفههای خواندن کلمات (،)3/37

( ،)399/55قافیهها ( ،)53/39حذف آواها

درک خواندن متن ( ،)3/31زنجیره کلمات

( ،)67/36نشانه حروف ( )639/31و نشانه کلمات

( ،)3/73درک کلمات ( ،)3/37قافیهها (،)3/13

( )76/33در سطح  3/335معنیدار است .همچنین

حذف آواها ( ،)3/73خواندن ناکلمات (،)3/93

این آماره برای مؤلفه خواندن ناکلمات ()59/33

نامیدن تصاویر ( ،)3/37نشانه حروف ( )3/37و

در سطح  3/35و مؤلفه نامیدن تصاویر ( )6/33در

نشانه کلمات ( )3/33است که نشان میدهد این

سطح  3/31معنیدار است .این یافته نشان میدهد

تفاوت در جامعه بزرگ و قابلتوجه است.
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برای بررسی اینکه میانگین کدام یک از

گروههای آزمایش و کنترل در تعداد طبقات

گروهها در پسآزمون هر یک از مؤلفههای

تکمیلشده ،تعداد خطاها غیر از خطاهای

عملکرد خواندن بیشتر است از تصحیح بنفرونی

درجاماندگی و تعداد خطاهای درجاماندگی

استفاده شد و میانگینهای تصحیحشده نهایی

تفاوت معنیداری وجود دارد .این تفاوت در

مؤلفههای عملکرد خواندن در دو گروه نشان داد

جامعه بزرگ و قابلتوجه است؛ بنابراین با توجه

که میانگین گروه آزمایش در مؤلفههای خواندن

به نتایج کسبشده میتوان گفت توانبخشی

کلمات ( ،)75/19درک خواندن متن (،)73/93

شناختی رایانهیار باعث بهبود کنشهای اجرایی

زنجیره کلمات ( ،)73/33درک کلمات (،)539/93

دانشآموزان مبتلا به نارساخوانی میشود.

قافیهها ( ،)33/33حذف آواها ( ،)79/13خواندن

کسلر و همکاران ( )3355در پژوهشی که با

ناکلمات ( ،)13/97نامیدن تصاویر (،)533/73

عنوان بررسی مقدماتی توانبخشی شناختی آنلاین

نشانه حروف ( )555/33و نشانه کلمات

برای مهارتهای کنشهای اجرایی در کودکانی

( )559/93بهصورت معنیداری بیشتر از میانگین

که سرطان مرتبط با آسیب مغزی داشتند انجام

گروه کنترل در این مؤلفهها به ترتیب با میانگین

دادند ،نشان دادند که برنامه توانبخشی شناختی

(،)93/55

(،)33/53

(،)73/39

(،)16/73

رایانهای بهطور قابلتوجهی سرعت پردازش،

(،)77/19

(،)61/35

(،)99/91

(،)553/79

نمرات حافظه اخباری کلامی و دیداری را افزایش

( )31/77و ( )533/33است .لازم به ذکر است که

داده و همچنین بر روی افزایش حافظه کاری قشر

تفاوت تمامی این مؤلفهها بهجز مؤلفه نامیدن

پیشپیشانی نقش قابلتوجهی داشته است.

تصاویر در سطح  3/335معنادار بود و تفاوت

پژوهش لهاگن 5و همکاران ( )3355با عنوان

مؤلفه نامیدن تصاویر دو گروه در سطح 3/31

آموزش رایانهای حافظه کاری بر بهبود کنشهای

معنادار بود ،بنابراین این یافتهها نشان میدهد که

اجرایی در کودکانی که هنگام تولد وزن کمی

توانبخشی شناختی رایانهیار باعث بهبود عملکرد

داشتند ،نشان داد که ظرفیت حافظه کاری در این

خواندن دانشآموزان مبتلا به نارساخوانی میشود.

کودکان پس از شش ماه آموزش ،بهبود
قابلتوجهی داشته است .قرهخانی و همکاران

نتیجهگیری و بحث

( ،)5933در پژوهشی که با استفاده از فنآوری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

رایانه بر توانبخشی و آموزش نوشتن کودکان

توانبخشی شناختی رایانهیار بر بهبود کنشهای

دبستانی انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که فن-

اجرایی و عملکرد خواندن دانشآموزان مبتلا به

آوری رایانه موجب تقویت مهارت توجه و دقت،

نارساخوانی انجام شد .یافتهها نشان داد که بین

1. Lohaugen
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کاهش مشکلات آموزشی و بهبود مهارتهای

و زمان نقلوانتقال است .بهعلاوه ،برنامههای

حرکتی ظریف دست میشود .آخوندی (،)3355

توانبخشی شناختی چهره به چهره هزینهبر است.

به این نتیجه رسید که بین دانشآموزان

به همین دلیل با گسترش کاربرد رایانه در این

نارساخوانی که آموزش چندرسانهای را دریافت

زمینه ،انجام پژوهشهایی با این روش مقرونبه-

کردهاند و دانشآموزانی که به روش متداول

صرفهتر است (لطفی ،شکوهییکتا ،رستمی،

آموزش دیدهاند ،تفاوت معنیداری وجود دارد و

ارجمندنیا ،معتمدیگانه و شریفی.)5939 ،

آموزش چندرسانهای مؤثرتر بوده است.

درمان توانبخشی شناختی ازجمله درمانهای

نتایج بهدستآمده از فرضیه حاضر همچنین

جدید و نویدبخشی است که ماهیتی میانرشتهای

با نتایج پژوهشهای قبلی ازجمله کلینبرگ

دارد .این درمان که بر مبنای پیشرفت دانش در

( ،)3353ویکز و همکاران ( ،)3337قمری گیوی

زمینه ظرفیت انعطافپذیری مغز 5انسان طراحی

و همکاران ( ،)5939عبدی و همکاران (،)5939

شده و با کمک آموزشهای شناختی بهدقت

علیزاده زارعی و همکاران ( ،) 5933باعزت و

طراحی شده است ،بهبودهایی بادوام پدید میآورد

فلاح ( ،) 5939سلطانی کوهبنانی و همکاران

(اکانل ،بلگروو و رابرتسون .3337 ،3ص.)96 .

( ،)5933نریمانی و سلیمانی ( ،)5933راقبیان و

توانبخشی به کمک رایانه بر فرایندهای عصب ـ

همکاران ( ) 5935که حاکی از این است که

روانشناختی متمرکز است که از تمرینهای

نرم افزارهای توانبخشی شناختی در بهبود کنشهای

رایانهای استفاده میکند تا عملکردهای شناختی را

اجرایی (حافظه کاری ،انعطاف شناختی و )...مؤثر

بهجای روشهای مداد کاغذی آموزش دهد.

است ،بهطور ضمنی همسو است.

در خلال درمان توانبخشی شناختی آموزش-

با پیشرفت روزافزون فنآوریهای رایانهای

های شناختیای ارائه میشوند که مبتنی بر اصل

و دقت و سهولت استفاده از آنها ،برنامههای

انعطافپذیری مغزی بهطور مستقیم نارساییهای

رایانهای متنوعی در زمینههای مختلف آموزشی در

شناختی این کودکان را هدف قرار میدهد و در

جهت ارتقای توانمندیهای شناختی و بهویژه

جلسات درمان ،تمرینهای مرتبط با تقویت کنشهای

حافظه کاری که یکی از مؤلفههای کنش اجرایی

اجرایی همچون مهارتهای توجه ،تمرکز و حافظه

است طراحی شدهاند .در مقابل کاربرد رایانه برای

و تمرینهایی برای تقویت مهارتهای کلامی و

بهبودی مشکلات شناختی ،بسیاری از برنامههای

مهارت دستکاریهای زمانی ـ زنجیرهسازی

سنتی توانبخشی شناختی نیازمند ارتباط چهره به

استفاده شد که منجر به بهبود کنشهای اجرایی

چهره است و بهکارگیری آنها نیازمند فراهم
آوردن مکانی مناسب برای جلسه ،برنامه مشارکتی
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کودکان مبتلا به نارساخوانی شد.

پژوهشگران اثر برنامههای رایانهای را بررسی

ازآنجاییکه استفاده از نرمافزار ساده و آسان

کرده و اظهار میکنند که این برنامهها میتوانند

است و مستلزم حداقل مهارتهای مربوط به

برای دانشآموزان دارای نارسایی در مهارتهای

رایانه مانند کلیک کردن و کشیدن مکاننما بر

خواندن مؤثر باشد .استفاده از تکنیکهای

روی حروف و کلمات است .رایانه امکانات

آموزشی رایانهیار میتواند خواندن و درک مفاهیم

جدیدی ازجمله رنگ ،صدا و حرکت را در اختیار

دانشآموزان را بهبود بخشد (مرزبان.)3355 ،

قرار میدهد که با آنها ،هم به جنبههای جدیدی

آموزش مبتنی بر رایانه در خواندن مهارتهای

از مسائل پی برده میشود و هم آموزش تسهیل

حرفه ای و سایر مهارت های کاربردی هنگامی

میشود و بر توان مهار کودک میافزاید (قنبری،

تأثیر بیشتری دارد که بهعنوان تکمیل کننده

5939؛ به نقل از امینآبادی .)5933 ،برنامههای

آموزش سنتی به کار رود (بندر5336 ،5؛ به نقل

رایانهای موجب میشوند که دانشآموزان دارای

از حسینخانزاده ،5931 ،ص.)566 .

ناتوانی یادگیری ،خطاهای خود را بشناسند و

پژوهشهای جدید نیز به نقش مهارتهای

اصلاح کنند و بهترین پاسخ را انتخاب کنند و

فراشناختی و از این میان نقش آموزش کنشهای

درنتیجه اشکالات آنها کاهش مییابد .ارائه

اجرایی بر بهبود ناتوانیهای یادگیری خاص تأکید

تقویتهای فوری بعد از ارائه پاسخ صحیح و

دارند (بروکی 3و همکاران3353 ،؛ ویتبوری 9و

ارائه تشویقهایی جهت کمک به جبران حرمت

همکاران3351 ،؛ مورا 9و همکاران3359 ،؛

خود تضعیفشده این دانشآموزان بسیار ارزشمند

والدا 1و همکاران .)3359 ،در پژوهشی که

به نظر میرسد (مولودی ،کریمی و خرمآبادی،

لوسلی و همکاران ( ) 3353مبنی بر تمرین

 )5935و مجموع این عوامل بهطور مستقیم و

رایانه ای اختصاصی بین کودکان با مشکلات

غیرمستقیم منجر به بهبود کنشهای اجرایی

تحولی و کودکان گروه شاهد انجام دادند،

دانشآموزان مبتلا به نارساخوانی شد.

تفاوت معنیداری در عملکرد خواندن دو گروه دیده

همچنین یافتهها حاکی از این بود که

شد .مرزبان ( )3355به بررسی اثر فناوری

توانبخشی شناختی رایانهیار باعث بهبود عملکرد

اطلاعات بر کیفیت درک خواندن دانشآموزان

خواندن و مؤلفههای آن (خواندن کلمات ،درک

پرداخت .نتیجه این مطالعه نشان داد که تفاوت

خواندن متن ،زنجیره کلمات ،درک کلمات ،قافیه-

معنیداری در نمرات خواندن و درک مفاهیم

ها ،حذف آواها ،خواندن ناکلمات ،نامیدن
تصاویر ،نشانه حروف و نشانه کلمات) در دانش-
آموزان مبتلا به نارساخوانی میشود.

1. Bender
2. Brocki
3. Viterbori
4. Moura
5. Walda
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وجود دارد .همسو با نتایج این فرضیه کاست و

آموزش به کمک رایانه میتواند بهطور مستقیم و

همکاران ( )3355شواهد قابل قبولی ارائه کردهاند که

غیرمستقیم به بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان

برنامه جبرانی فشرده رایانهای میتواند مهارتهای

مبتلا به نارساخوانی منجر شود.

املا و خواندن را در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این

یادگیری به نحو معنیداری تغییر دهد .آموزش با

بود که این پژوهش صرف ًا بر روی کودکان

استفاده از رایانه نیازهای آموزشی دانشآموزان را

نارساخوان  3تا  53سال انجام شد بنابراین در

برطرف میکند .داهلین ( )3355نیز همسو با نتایج

تعمیم نتایج به کودکان سنین بالاتر و پایینتر باید

پژوهش حاضر دریافت که تمرین رایانهای تحت

احتیاط لازم صورت بگیرد .عدم برگزاری دوره

عنوان روبو ممو که شامل تکالیف متمرکز بر

پیگیری و عدم تفکیک جنسیت از دیگر

حافظه دیداری ـ فضایی و کلامی است ،مهارتهای

محدودیتهای این پژوهش بود بنابراین پیشنهاد

فهم خواندن را در کودکان با مشکلات خواندن

میشود در صورت امکان پژوهش حاضر

بهبود میبخشد.

بهصورت مجزا بر روی دانشآموزان دختر و پسر

ویژگیهای منحصربهفرد آموزش مبتنی بر

انجام شود .از گروههای سنی دیگر و مقاطع

رایانه مانند زمان انتظار ،پسخوراند فوری و ارائه

تحصیلی دیگر استفاده شود .در صورت امکان،

چندرسانهای این قابلیت را دارد که به غنی شدن

مرحله پیگیری مداخلات نیز در پژوهش های

آموزش کودکان کمک کند .این واقعیت که

آینده موردتوجه قرار گیرد .همچنین پیشنهاد

دانشآموز بهطور فعال در آموزش به کمک رایانه

میشود تأثیر آموزش روشهای توانبخشی

درگیر میشود و تا حدی بر روی موقعیت

شناختی به کمک رایانه و چندحسی بر سایر ابعاد

یادگیری کنترل دارد ،انگیزه وی را برای ماندن

روانشناختی کودکان نارساخوان موردبررسی و

روی تکلیف افزایش میدهد .دانشآموزان با این

مطالعه قرار گیرد .کارایی بسته آموزشی استفادهشده

روش در مقایسه با سایر روشها تمایل نیرومندی

در این پژوهش برای سایر ناتوانیهای یادگیری

نشان میدهند که یک تکلیف یادگیری را تکرار

مانند مشکلات در ریاضی و نوشتن موردبررسی

نمایند .آموزشهای مختلفی را میتوان از طریق

قرار گیرد .با توجه به کارآمد بودن روش

رایانه آموزش داد مانند مشق نویسی ،بازیهای

توانبخشی شناختی رایانهیار و روش چندحسی

آموزشی ،حل مسئله ،واژهپردازی و هجی کردن.

در

دانشآموزان

ارائه پسخوراند فوری و آموزش گامبهگام دو ویژگی

نارساخوان ،پیشنهاد میشود ،از برنامههای

مهم استفاده از این روش است (حسینخانزاده،

آموزشی پژوهش حاضر بهمنظور آموزش

 ،5931ص)567 .؛ بنابراین مجموع این ویژگیهای

مهارتهای خواندن به دانشآموزان نارساخوان
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توسط معلمان در مراکز اختلالهای یادگیری

شود.

استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود از برنامه

سپاسگزاری

آموزشی به کار گرفته شده در پژوهش حاضر ،در

از تمامی کسانی که در تهیه و تنظیم این پژوهش

درمان دانشآموزان مبتلا به سایر ناتوانیها استفاده

همکاری داشتهاند صمیمانه سپاسگزاریم.
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