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ای و آموزش های رایانهآموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی یاثربخشمقایسه  

آموزان بر عالئم خواندن کلمات و درک متن در دانش تمرینات یکپارچگی حسی

 نارساخوان
  * مریم ویسمه

 ** مهناز استکی

 *** نوید میرزاخانی
 

 چکیده
ای با آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر عالئم خواندن و های رایانهآموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی یاثربخشمقایسه هدف پژوهش،  

. جامعه آماری، شد گرفته نظر دربا کنترل و پیگیری  آزمونپس -آزمونشیپی با طرح شیآزمامهین ،نارساخوان بود. روش آموزاندانشدرک مطلب 
ساله نارساخوان  11تا  8 آموزدانش 30بود. تعداد  1399-1400نفر( در سال  128تهران ) 5و  2با اختالل یادگیری دوره ابتدایی منطقه  آموزاندانش

های آزمایش، قرار داده شدند. گروه ینفر 10ه در سه گروه به صورت تصادفی ساد وی در دسترس انتخاب ریگنمونهدختر( به صورت  11پسر، 19)
ماه  4بعد  .شد انجام آزمونپس آزمون،شیپ مراحل سپسای دریافت نکرد. ی تحت مداخله قرار گرفتند. گروه کنترل مداخلهاقهیدق 30جلسه  20مدت 

(، پرسشنامه N-back) بکان ،(نما)ینارساخوان و خواندن آزمون(، WISC-4) کودکان وکسلر هوش چهارم نسخهآزمون پیگیری اجرا شد. ابزار سنجش، 
نمره ها نشان داد یافته تجزیه و تحلیل شد. SPSS-23 افزار نرمها با استفاده از روش آنوای دو عاملی آمیخته توسط داده .بود (SP2) 2نیمرخ حسی

های آزمایشی بین گروهدرک متن، .  نمره (<05/0P)های آزمایشی رایانه و یکپارچگی حسی تفاوت معناداری وجود ندارد بین گروه ،خواندن کلمات
 یاثربخشبوده، پایداری اثر داشتند، اما بین  اثربخشهر دو مداخله نتایج، بر اساس (. > 001/0Pرایانه و یکپارچگی حسی تفاوت معناداری وجود دارد )

مداخله تمرینات ماهه،  4در پیگیری (. > 001/0Pنارساخوان تفاوت معنادار وجود داشت ) آموزاندانشبر عالئم خواندن و درک مطلب ها این مداخله
در مدارس ابتدایی و مراکز مشکالت نارساخوان  آموزاندانشبرای کمک به  سودمندای مداخله عنوانبهتواند یکپارچگی حسی پایدارتر بود و می

 استفاده شوند.یادگیری 
 :کلیدی یهاواژه
 .ای، کارکردهای اجرایی، نارساخوانی، یکپارچگی حسیهای رایانهبازی
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 مقدمه
با اشکال در خواندن، با وجود هوش طبیعی   1نارساخوانی

شود. مشکالت نارساخوانی عبارتند از مشکل در مشخص می
شود. چه که خوانده میتلفظ کلمات، خواندن سریع و درک آن

اختالل یادگیری خاص، منشا عصب  عنوانبهنارساخوانی 
شده و اغلب در دوره  شناختی دارد، از سنین پایین شروعروان

ترین ناتوانی کند. نارساخوانی شایعدبستان بروز پیدا می
یادگیری است. درصد افراد نارساخوان نامشخص است اما 

درصد باشد  17درصد و حداکثر  5شود حداقل تخمین زده می
(. خواندن فرایندی 1399)رحمانی، پیرانی، حیدری، داوودی، 

گیرد و تفاوتی را در بر میشناختی است که اجزای بسیار م
نیازمند به کارگیری راهبردهای گوناگونی است. پایه و اساس 
خواندن رمزگشایی و هدف نهایی خواندن، درک مطلب است. 
رمزگشایی و درک مطلب دو عنصر اصلی برای خواندن 

به مفهوم تشخیص کلمه نیست،  صرفاًباشد. فرایند خواندن می
یعنی راهی برای ایجاد  ؛اری استخواندن رویه دیگر زبان گفت

خواندن بدون درک  ،بنابراین .ارتباط و کسب اطالعات است
و بدون کاربرد است. به عبارت  کارهمهینمطلب در واقع مهارتی 

درک مطلب استخراج معنی از کلمات، جمالت و متون  ،دیگر
تحول خواندن مستلزم  (.1398 یعقوبی، و لطیفی)است. 

  ،های شناخت است؛ بنابراینجنبه هماهنگی بسیاری از
های اولیه خواندن، درک مطلب و نیست که مهارت آورتعجب

حافظه  خصوصبه 2رمزگشایی خواندن با کارکردهای اجرایی
این کارکردها به  رایز ؛فعال، بازداری و توجه پایدار رابطه دارد

واسطه تخصیص توجه به اطالعات مربوط و بازداری اطالعات 
کنند )حسین خانزاده، نامربوط، فرایند خواندن را تسهیل می

های متعددی نشان (. پژوهش1397لطیف زنجانی و طاهر، 
دهند که افراد نارساخوان در کارکردهای اجرایی ضعف دارند می

شر، بارتن هالسی، والتر، سوسیک ؛ فی2019، 3)آکیارک و بومین
، های بهبود شناسایی روش ،رو(. از این2019  4و موریس

تواند به تقویت مهارت خواندن منجر کارکردهای اجرایی می
شود. از جمله مداخالت مربوط به عملکرد خواندن در 

ای براساس اصول نارساخوانی، توانبخشی به شیوه رایانه
شود فرد دوباره ین روش سعی میتوانبخشی شناختی است. در ا

های شناختی خود را به دست آورد )پورفرهمند و طاهر، توانایی
مداخله  در پژوهش خود نشان دادند که (1398) رنجبر(. 1399
های پردازش اجرایی را تسهیل ای، تقویت سامانهرایانه

( به بررسی 2021)5بخشد. پیترز، گریودر، مورفی و باوینمی
                                                                                                                                                                                                                               

1. dyslexia 

2. executive functions 
3. Akyürek & Bumin  

4. Fisher, Barton-Hulsey, Walters, Sevcik & Morris 
5. Peters, Crewthe,  Murphy & Bavin 
6. Ayres 

7. Dunn  

های ویدئویی بر دقت خواندن متن در کودکان آموزش بازی
ها نقش روشنی را برای توجه بصری یافتهنارساخوان پرداختند، 

یکی دیگر از مداخالت جهت بهبود  در خواندن نشان دادند.
 -های ناتوانی در خواندن تمرینات یکپارچگی حسینشانه

حرکتی است. یکپارچگی حسی پایه و اساس یادگیری است. 
 یشناختعصبیکپارچگی حسی را فرایندی  (1989)  6رسیآ

داند که مغز اطالعات حسی به دست آمده از بدن فرد و می
و  مؤثرکند و برای کاربرد محیط را تفسیر و سازماندهی می
گیرد )کریمی بحرآسمانی، مناسب بدن در محیط به کار می

(. نظریه مدل پردازش حسی 1400چرامی، شریفی و غضنفری، 
مبتنی بر علوم اعصاب و رفتاری است که بین  (2001) 7دان

ی، شناختعصبهای این دو ارتباط وجود دارد. پیوستار آستانه
را که دستگاه عصبی قبل از پاسخ دادن الزم  یداددرونمیزان 

های پایین به باال حرکت میدهد و از آستانهدارد را نشان می
 یدهندهنشانی های رفتارکند. در حالیکه پیوستار آستانه

تواند در پاسخ به الزامات ای از راهبردهاست که هر فرد میدامنه
 یمیخودتنظتکلیف و محیط نشان دهد که از راهبردهای 

رود. در نتیجه تالقی این دو به فعاالنه پیش می رفعاالنهیغ
شوند: ثبت چهار الگوی پردازش حسی پدیدار می ،پیوستار
و اجتناب   10حساسیت حسی، 9حسی یوجوجست، 8حسی
 یاز خردسال یدر هر گروه سن یپردازش حس یالگوها .11حسی

. )میرزاخانی، شهبازی و علیزاده، شودیم دهید یتا بزرگسال
( و 1398(. میرزاخانی، محمودی، قانونی و شهبازی )1398
ن و یگولم هایی را در ( وجود نارسایی2019)  12همکارا

اختالل یادگیری نشان  حرکتی کودکان با -های حسیمهارت
تمرینات  ریتأثهای زیادی در خصوص اند. پژوهشداده

های یادگیری های ناتوانییکپارچگی حسی بر بهبود نشانه
( 1397) عباسی و آبادیفیروز ساداتی جمله از انجام شده است

حرکتی بر  -درمان یکپارچگی حسی یاثربخشبه بررسی 
انی یادگیری پرداختند. آموزان با ناتومشکالت خواندن دانش

( به بررسی اثربخشی 2020)  13کالدانی، گراد، پیور و باسی
آموزش تمرینات توجه دیداری در بهبود توانایی خواندن 

ای به از آنجا که خواندن دریچهکودکان نارساخوان پرداختند. 
سوی یادگیری بوده و در زندگی روزمره نقش مهمی را ایفا 

هر جنبه از زندگی کودک از جمله )تحصیلی،  باًیتقرکند، می
دهد و یک قرار می ریتأثتحتی( را خودکارآمد، نفسعزت

با توجه به افزایش میزان شیوع  است. العمرمادامچالش 
های نارساخوانی و مطالعات ذکر شده در خصوص نقص مولفه

8. sensory registration 

9. sensory seeking 
10. sensory sensitivity 

11. sensory avoiding 

12. Caldani 
13. Caldani, Gerard,  Peyre & Bucci  
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 مهناز استکی، نوید میرزاخانیمریم ویسمه، 
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از  کارکردهای اجرایی و یکپارچگی حسی در این کودکان،
ی این ء پژوهشی در داخل کشور دربارهخال گر،ید ییسو

اصلی نارساخوانی  یهامؤلفهموضوع به نحوی که یک به یک 
آزمون و پیگیری مورد آزمون و پسبعد از مداخالت، با پیش

، محقق را برآن داشت تا به بررسی قرار بگیرند محسوس بود
نوآوری در پژوهش حاضر استفاده از ارزیابی آن بپردازد. 

فرم کودک بر اساس الگوهای  2پرسشنامه نیمرخ حسی 
کمتر مورد استفاده بوده است.  قبالًکه  باشدیمپردازش حسی 

ضروری است اقدامات مقتضی برای بهبود نقص  ،در نهایت
صورت گیرد تا از گسترش اثرات مشکل به دیگر  هامؤلفهاین 
رک تحصیل، مشکالت اجتماعی، های عملکردی )تحوزه

چه اشاره رفتاری( جلوگیری شود. لذا با توجه به آن وهیجانی 
مقایسه آموزش کارکردهای اجرایی شد، هدف پژوهش حاضر 

ای با آموزش تمرینات یکپارچگی های رایانهمبتنی بر بازی
آموزان نارساخوان حسی بر عالئم خواندن و درک مطلب دانش

  باشد.می
  روش

آزمون پس –آزمون با طرح پیش یشیآزمامهینپژوهش حاضر 
جامعه آماری کلیه با گروه کنترل و مرحله پیگیری انجام شد. 

و  2آموزان دارای اختالل یادگیری دوره ابتدایی منطقه دانش
نفر( در سال  128به مراکز میعاد و یاس ) کنندهمراجعهتهران  5

فاده از جدول کوهن بودند. حجم نمونه با است 1400-1399
( براساس میزان خطای 1393)سرمد، بازرگان و حجازی، 

ساله  11تا  8آموز دانش 30محاسبه شد. تعداد  05/0
دست  دختر( براساس اطالعات به11 وپسر  19نارساخوان )

آمده از چندین آزمون رسمی و غیررسمی و با توجه به 
گیری ونههای ورود و خروج، همتاسازی و به صورت نممالک

 10در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه 
نفره )دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل( جایگزین شدند. 

به باال(،  85داشتن هوشبهر عادی )های ورود به مطالعه مالک
های تشخیصی ابتال به اختالل نارساخوانی براساس آزمون

 ،(1395 ،هونپر و حسنی نوری، کرمی مرادی، حسینی،)
 ؛حرکتی، بینایی و شنوایی -های جسمیتن معلولیتنداش

منظم در های خروج از مطالعه عدم همکاری و شرکت نامالک
و مصرف داروی  مدتیطوالنجلسات درمان، ابتال به بیماری 

ی توجهکما هر داروی دیگر مرتبط با اختالل ریتالین ی
 بود. از والدین(  سؤالآموز و فعالی )با مطالعه پرونده دانشبیش

 

 
                                                                                                                                                                                                                               

1 . Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised- Forth 
Edition  

2. Edith Kaplan 

 سنجش ابزار
برای کسب  :شناختیجمعیت اطالعات پرسشنامه. 1

شناختی، شامل مواردی همچون مشخصات اطالعات جمعیت
ل رشد فردی و خانوادگی و سوابق دوران بارداری مادر و مراح

 باشد.آموز میو تحصیلی دانش

 1چهارم شیرایو کودکان وکسلر هوش اسیمق. 2
(WISC-4): توسط  2003 سال نسخه چهارم وکسلر که در

تا  6های هوش کودکان ، برای سنجش توانایی2ادیت کاپالن
در دو بخش کالمی  آزمونخرده 20سال ساخته شد. دارای  16

و انحراف  10آزمون، باشد. میانگین هر خردهمی و غیرکالمی
بهر اصلی، باشد. توانایی سنجش چهار هوشمی 3استاندارد آن 

ی و سرعت پردازش کار حافظهفهم کالمی، استدالل ادراکی، 
بهر توانایی عمومی، چیرگی شناختی و مقیاس کل و سه هوش

داراست. مقیاس  15و انحراف استاندارد  100را با میانگین 
 -هوشی وکسلر، یک ابزار پایا با میانگین ضرایب آزمون

به ترتیب برای  93/0و  86/0، 89/0، 89/0، 93/0 بازآزمون
 سرعت ،یکار حافظه ،یادراک استدالل ،یکالم فهم بهرهوش

 یهاخردهآزموناست. پایایی درونی  کل بهرهوش و پردازش
تا  65/0به شیوه آلفای کرونباخ بین  شدهنسخه اعتباریابی

  (.1392باشد )افروز، کامکاری، شکرزاده و حلت، می 94/0
 آزمون :)NAMA( 3ینارساخوان و خواندن آزمون. 3
 خواندن مشکالت به مبتال کودکان تشخیص برای ابزاری نما
 آخرین که است دبستان پایه پنج در پسر و دختر نارساخوانی و

 است. شده انجام (1395) همکاران و حسینی توسط آن اصالح
 قافیه، کلمات، زنجیره کلمات، خواندن آزمونخرده 10 شامل

 خواندن آواها، حذف کلمات، درک متن، درک تصاویر، نامیدن
 ضریب باشد.می مقوله هاینشانه و حرف هاینشانه ناکلمات،

-خرده برای کرونباخ آلفای ضریب و 82/0 آزمون کل آلفای

 است. آمده دست به 98/0 تا 73/0 بین مختلف هایآزمون
 .است 15 هم آن معیار انحراف و 100 برابر آزمون این میانگین

 عمل میانگین از ترپایین معیار انحراف 5/1 که آموزانیدانش
 مبتال آموزدانش عنوانبه طبیعی هوشبهر داشتن شرط به کنند

 به آزمون این در .شوندمی گذاریشخیصت خواندن اختالل به
 در و شودمی کسر آزمودنی از نمره یک غلط پاسخ هر ازای

 آزمودنی درست هایپاسخ تعداد آزمونخرده هر در نتیجه
 بدست نمرات که شودمی گذارینمره آزمونخرده هر و شمرده
 شود. تبدیل استاندارد نمرات به باید و بوده خام نمرات آمده،

کان آزمون .4 افزاری ک آزمون نرمی: (back-n)  4ب
های اجرایی از تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کنش

3. reading & dyslexia test 
4. N-Back test 
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شناختی سینا تهیه شده  –موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری 
 1کایرچنر توسط 1958 است. این تکلیف نخستین بار در سال

ها به صورت ای از محرکمعرفی شد. در این آزمون، دنباله
شود و آزمودنی باید بررسی کند گام به آزمودنی ارائه میبهگام

گام قبل از آن،  nکه آیا محرک ارائه شده فعلی با محرک 
ها و پاسخ فرد مداوم است همخوانی دارد یا خیر. ارائه محرک

ها که صد و بیست عدد است به پایان تا زمانی که تعداد محرک
پذیرد صورت می nبرسد. انجام این آزمایش با مقادیر مختلف 

شود. بدین ، بر دشواری تکلیف افزوده میnزایش میزان و با اف
آخرین محرک ارائه شده با  ،back1 (1n=) ترتیب در تکلیف 

، back3 (3n= )شود و در تکلیف محرک قبلی مقایسه می
محرک قبل مقایسه خواهد شد.  3آخرین محرک ارائه شده با 

های اجرایی نظیر کنش n-backهنگام انجام تکلیف  در
روزرسانی، بازداری پاسخ، کنترل و تخصیص توجه، به

ریزی، پردازش اطالعات پیرامونی درگیر گیری، برنامهتصمیم
، با احتساب مرحله شود. مدت زمان اجرای آزمایشمی

دقیقه است. امتیاز حافظه )پاسخ  3آزمایشی، جمعاً در حدود 
ص شاخ عنوانباشد. روایی این آزمون بهدرست، نادرست( می

کاری بسیار قابل قبول است. ضرایب سنجش عملکرد حافظه
، اعتبار باالی این آزمون را نشان 84/0تا  54/0اعتبار در دامنه 

 78/0پایایی این آزمون را   (2008) همکاران و 2بوشدهد. می
زاده، نجاتی، محمدزاده و اکبرزاده گزارش کردند. در ایران تقی

 ایایی این آزمون را مورد تأیید( در پژوهش خود پ1393باغبان )
 قرار دادند.

 :(2SP) 3کودک فرم 2 حسی نیمرخ پرسشنامه. 5
های گیری استاندارد شده برای سنجش توانایییک ابزار اندازه

پردازش حسی کودکان در خانه و اجتماع است که توسط دان 
 طراحی و تدوین و در ایران توسط میرزاخانی، 2014در سال 
 برای. گردید هنجار( 1392) ملک و دهقان فندرسکی، زینعلی،

 هایآیتم تعداد. است استفاده قابل سال 14 تا 3 سنی دامنه
برحسب  گذاری پرسشنامهنمره .باشدمورد می 86پرسشنامه 

شش  براساس یک طیف لیکرتی فراوانی بروز هر آیتم، والدین
 تقریباً  بندرت، اوقات، گاهی اغلب، ای )تقریباً همیشه،درجه
دهند. نحوه محاسبه کند( به آن پاسخ مینمی صدق و هرگز
حسی، گرحسی، حساسیتهای )جستجوگرحسی، اجتناببخش

حسی، شنوایی، بینایی، المسه، حرکتی، موقعیت بدن، ثبت
اجتماعی و  –های عاطفیهای رفتاری، پاسخدهانی، پاسخ

کمتر از  ذهنی(، با استفاده از پنج نقطه بُرش که شامل بسیار
دیگران و بسیار بیشتر از  از دیگران، شبیه دیگران، بیشتر

گیری است که این نمرات برای هر شود، قابل اندازهدیگران می
های مربوط به بخش جداگانه محاسبه و هر بخش نقطه بُرش

 توسط ،2 یحس مرخین پرسشنامه ییایپا و ییرواخود را دارد. 
در ایران ضریب آلفای کرونباخ  .شد یبررس( 1398) یشهباز

به دست آمده است.  97/0تا  45/0ها بین برای تمامی قسمت
 20تا  15زمان تکمیل این پرسشنامه توسط مراقب کودک 

 دقیقه است. 30دقیقه و زمان امتیازدهی برای متخصص 
 حافظه شناختی توانبخشی ایخلهمدا افزارنرم. 6

افزار آموزش حافظه جهت آموزش از نرم :(WMT) 4کاری
شناختی سینا استفاده  –تحقیقاتی علوم رفتاری  کاری مؤسسه
بوده و  نویسیها مطالعه و برنامهافزار حاصل مدتشد. این نرم

زیر نظر  1389آن در زمستان  آخرین اصالح و تجدیدنظر
دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس اساتید روانشناسی 

واز نرم های موجود و الگوبردارینظریه و 5افزار روبو مم
سازی با فرهنگ ایرانی تهیه شده های حافظه و منطبقآزمون
روایی صوری و محتوایی آن در پژوهش کامیابی،  .است

( مورد تأیید قرار گرفته است. این 1393تیموری و مشهدی )
هایی در سه بخش حافظه شنیداری، دیداری و افزار تمریننرم

فضایی )تثبیت( به صورت جداگانه با استفاده از اعداد، حروف 
دهد. درجه دشواری در هر تمرین از و اشکال به فرد ارائه می

تواند در ابتدای هر تمرین بندی شده است و فرد میطبقه 9تا  1
از شروع درجه دشواری دلخواه خود را انتخاب کند، اما بعد 

تمرین درجه دشواری به صورت خودکار باالتر رفته و امکان به 
کارگیری حداکثر ظرفیت حافظه را برای تمرین بیشتر و 

کند. در سمت چپ صفحه نوار افزایش سطح حافظه فراهم می
بازخوردی از تمرین  عنوانرا به شدهامتیاز، میزان امتیاز کسب

امتیاز به  20شش درست کند، برای هر کوبرای فرد فراهم می
امتیاز از وی  10امتیازات اضافه شده و برای هر کوشش خطا 

امتیاز سطح دشواری  100گردد و در صورت اخذ کسر می
یابد.درجه افزایش می 1تمرین 

 یحس یکپارچگی ناتیتمر و یاانهیرا یهایباز بر یمبتن ییاجرا یکارکردها مداخالت. 1 جدول

 
کارکردهای اجرایی به جلسات توانبخشی 

 کمک رایانه
 حرکتی –تمرینات یکپارچگی حسی 

 (1396 ،علیزاده زارعی و ملکی) 
 فیتکل و محتوا هدف فیتکل و محتوا هدف جلسه

                                                                                                                                                                                                                               
1. Kirchner 
2. Bush 

3. sensory profile 2 

4. working memory training 
5. Robo Memo 
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1،2،3 
تقویت حافظه دیداری رو 

 به جلو

  حروف و اعداد تکرار
 قیطر از( ییتا 6 و 3)

 یریتصو ستمیس

های درمانی بر استراتژی
 جستجوگرمبنای الگوی 

 حسی

ی روشن و هارنگهایی با یبازاسبابانتخاب 
ی موزیکال// هایبازاسباب مهیج// استفاده از

هایی خوراکی مثل آرد// انجام بازی موادنوشتن با 
یی با طعم هاآدامسمستلزم خم و راست شدن// 

تند// اضافه کردن وزنه به پاهای کودک موقع راه 
 ی گروهیهاتیفعالرفتن// شرکت در 

4 ،5 
تثبیت حافظه دیداری رو به 

 جلو
یادآوری اعداد و حروف 

 دیده شده
 المسه،های تقویت حس

 دهلیزی ،یعمق
غلتاندن توپ بزرگ روی بدن// چهار دست و پا 

 رفتن// فرغون بازی

6،7،8 
حافظه دیداری  تقویت

 معکوس

 و اعداد معکوس تکرار
 از( ییتا6 و 3) حروف

 طریق سیستم تصویری

های درمانی برمبنای استراتژی
 حسی گراجتنابالگوی 

استفاده از عینک آفتابی// کاهش صداهای 
 ازای مثل رادیو و تلویزیون// استفاده زمینه

های کثیف مثل آبرنگ// در فعالیت دستکش
استفاده از وسایل  //تحرککمهای انتخاب بازی

ها برمبنای انتخاب بازی //رمعطریغبهداشتی 
ی// پرهیز از حضور در نیبشیپحرکات قابل 

 های شلوغمکان

9،10 
تثبیت حافظه دیداری 

 معکوس
یادآوری معکوس اعداد 

 و حروف دیده شده
 المسه،های تقویت حس

 دهلیزی ،یعمق
ترامپولین// ماساژ و فشار لمسی// پریدن روی 

 هاباال نگه داشتن بدن خود بر روی دست

11،12،13 
تقویت حافظه شنیداری رو 

 به جلو

 3) حروف و اعدادتکرار 
طریق  از( ییتا6 و

 سیستم شنیداری

های درمانی بر استراتژی
 مبنای الگوی حساسیت حسی

کم کردن منابع روشنایی هنگام بازی// استفاده از 
به جای کالمی// لمس  های نوشتاریدستورالعمل

محکم را جایگزین لمس سبک نمایید// انتخاب 
هایی با سرعت ثابت// تشویق کودک به فعالیت

با  ییهایبازهای متنوع// اجرای بوییدن گل
کمترین تغییر پوزیشن بدن// تشویق کودک به    

 اکتشافی یهاتیفعال

14،15 
تثبیت حافظه شنیداری رو 

 به جلو
حروف  یادآوری اعداد و

 شنیده شده
 المسه،های تقویت حس

 دهلیزی ،یعمق

ها// فشار دادن توپ حرکت رو به جلو در استوانه
-کولهرفتن با  زیخنهیسبا شکم به سمت دیوار// 

 یپشت

16،17،18 
تقویت حافظه شنیداری 

 معکوس

 و اعدادتکرار معکوس 
 از( ییتا6 و 3) حروف

 طریق سیستم شنیداری

 بر درمانی هایاستراتژی
 حسی ثبت الگوی مبنای

 خاموش و روش که ییهایبازاسباب از استفاده
 //آرام ایزمینه موسیقی از استفاده //شوندمی

 استفاده //مختلف هایجنس با یبازاسباب تهیه
 هایوعده از استفاده //بازی در سنگین اشیاء از

 روی نشستن هنگام //ینیبشیپ رقابلیغ غذایی
 در حضور //بگیرد قرار زمین روی پاها صندلی
 حسی محرکات از مملو هایمحیط

19،20 
تثبیت حافظه شنیداری 

 معکوس
یادآوری معکوس اعداد 

 حروف شنیده شده و
 المسه، یهاحستقویت 

 عمقی، دهلیزی
 طی //تعادل تخته روی رفتن راه //بازی شن

 زمین کشیدن

 پژوهش یاجرا وهیش
ابتدا هماهنگی الزم با مدیران مراکز میعاد و یاس صورت 

و  99گرفت و داده ها در فاصله زمانی شش ماه پایانی سال 
آوری شدند. در جلسه نخست، جمع 400سه ماه نخست سال 

شناختی در اختیار والدین قرارگرفت. درهمان پرسشنامه جمعیت
تالل آموزان دارای اخمراکز به صورت انفرادی، از دانش

هایی که نمره یادگیری، آزمون نارساخوانی گرفته شد وآن
تر از میانگین بود انتخاب انحراف معیار پایین 5/1خواندنشان 

بهر کودکان سازی هوششدند. در گام بعدی جهت همسان
دچار اختالل یادگیری، نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر بر 

شان باالتر شیهایی که بهره هوروی کودکان اجرا گردید و آن
های پردازش برای سنجش تواناییبود وارد مطالعه شدند.  85از 

فرم کودک، توسط مراقب  2پرسشنامه نیمرخ حسی  حسی،
، براساس یک نمره گذاری پرسشنامه کودک تکمیل گردید که

افزاری ان بک آزمون نرم باشد.می ایشش درجه طیف لیکرتی
 های اجراییبه منظور سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کنش

 30جلسه  20آموز اجرا شد. در نهایت طی توسط خود دانش
را به صورت ها مداخلهآزمایش اول و دوم،  ای، گروه هایدقیقه

انفرادی توسط دانشجوی دکتری روانشناسی دریافت کردند. 
ی دریافت نکرد، اما پس از اتمام فرایند اگروه کنترل مداخله
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ها انجام شد. ها بر روی آنپژوهش به جهت اخالقی مداخله
ماه، آزمون پیگیری اجرا  4جهت اطمینان از ثبات نتایج پس از 

های آماری توصیفی) میانگین و ها با استفاده از روشدادهشد. 
ه( با انحراف معیار( و آمار استنباطی)آنوای دو عاملی آمیخت

مورد تجزیه و تحلیل  23نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 
قرارگرفت. مالحظات اخالقی شامل کسب رضایت آگاهانه از 

آموزان شرکت کننده در پژوهش و تشریح اهداف، والدین دانش
تالش مزایا و شیوه اجرای هر آزمون برای والدین، هم چنین 

بار و الزام برای شد تا حفظ حریم خصوصی و رازداری، عدم اج
ضمنا برای . شرکت در پژوهش و اصول اخالقی رعایت شود

ها به والدین نیز آموزش داده پیشرفت کار، روش اجرای مداخله
 شد تا درمنزل با فرزند خود تمرین نمایند.

 هایافته
بیانگر آن بود که  یشناختتیجمعهای های حاصل از دادهیافته

پسر  19سال شامل 11تا  8ی سنی نمونه پژوهش دارای دامنه
با انحراف  5/9درصد(، میانگین سنی 37دختر ) 11درصد(،  63)

 23/11با انحراف معیار  3/105بهر ، میانگین هوش33/2معیار 
بیشترین میزان پایه تحصیلی مربوط به کالس  ،بودند. همچنین
حلیل، برای اطمینان ( بود. قبل از انجام ت3/43سوم دبستان )

های زیر بنایی آنوای های این پژوهش مفروضهداده نکهیااز 
ها پرداخته کنند به بررسی آندو عاملی آمیخته را برآورده می

شده است.

 هاگروه در یریگیپ و آزمونپس آزمون،شیپ در کلمات متن درک و خواندن یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص. 2 جدول

 نمونه گروه زمان

 درک متن خواندن کلمات 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین کشیدگی کجی

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

  آزمونشیپ

 -276/1 188/0 549/1 800/9 446/0 -375/0 440/5 400/40 10 1آزمایش 

 475/0 -725/0 776/1 600/11 -816/0 -224/0 161/14 900/40 10 2آزمایش 

 -852/0 334/0 337/1 700/10 -247/0 -166/0 505/6 10/39 10 کنترل

 -787/0 -001/0 684/1 700/10 745/0 -102/0 227/9 133/40 30 کل

  آزمونپس

 -447/0 377/0 663/1 900/11 -065/0 -652/0 756/6 100/53 10 1آزمایش 

 341/0 -251/0 429/1 600/15 -014/1 -333/0 152/13 900/61 10 2آزمایش 

 816/1 323/1 080/1 500/9 -220/0 -012/0 136/6 900/37 10 کنترل

 -193/1 303/0 892/2 333/12 -516/0 369/0 461/13 966/50 30 کل

  یریگیپ

 -401/0 -121/0 509/1 500/11 079/0 -000/1 199/7 500/51 10 1آزمایش 

 -820/0 229/0. 577/1 400/15 -921/0 -400/0 39/12 000/61 10 2آزمایش 

 254/1 932/0. 080/1 500/9 -220/0 -012/0 136/6 900/37 10 کنترل

 -886/0 427/0 837/2 133/12 -575/0 348/0 955/12 133/50 30 کل

 و کلمات خواندن ریمتغ نمرات نیانگیم بهبود ،2 جدول جینتا
 یریگیپ و آزمونپس  دررا  شیآزما گروه دو هر در متن درک

 نیانگیم نمره راتییتغ که دهدیم نشان آزمون،شیپبه  نسبت
 راتییتغ کنترل گروهو در  است رتریچشمگ 2 شیآزما گروه در

 .  دهدینم نشان را یچندان
در نرمال بودن متغیر خواندن کلمات و درک متن  فرضشیپ

ویلک رعایت شده  -سه زمان و سه گروه در آزمون شاپیرو
ها در متغیر همگنی واریانس فرض(. پیش<05/0Pاست )

، در آزمون لوین رعایت شده است خواندن کلمات و درک متن
(05/0>Pمفروضه همگنی ماتریس واریانس .)- کواریانس

کند و صدق نمی باکس ام آزموندر متغیر وابسته خواندن 
اما در متغیر  ،(P>05/0)گنی کوواریانس وجود داشت ناهم

 .(P<05/0)شرط همگنی کواریانس وجود داشت  درک متن
با توجه به عدم همگنی ماتریس کوواریانس  در متغیر خواندن

به  توجه باو در متغیر درک متن  متغیر وابسته از آزمون پیالپی
جهت بررسی اثرات  همگنی ماتریس کواریانس از آزمون ویلکز
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اثر زمان و تعامل  ی استفاده شد و نتایج نشان دادریچندمتغ
(. برای >001/0Pزمان و گروه در متغیر وابسته معنادار است )

زمان )پیش، پس و پیگیری( از  یگروهدرونآزمون اثرات 
متغیر خواندن و درک  یجهت بررس گرین هاوس گیسرآزمون 

نشان دادند که اندازه اثر اصلی استفاده شده است و نتایج  متن
 کی و شیآزما گروه دوبین زمان و  یگروهدرونزمان و تعامل 

(.>001/0pباشد ) می معنادار کنترل گروه

 کلمات خواندن یگروهدرون یهاریمتغ یهانیانگیم یبررس جینتا.  3 جدول

 (J)زمان  (I)زمان  هاگروه
تفاوت میانگین 

(I-J) 

انحراف 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 ایگروه آزمایشی بازی رایانه

 آزمونپیش
 001/0 651/0 -700/12* آزمونپس

 001/0 960/0 -100/11* پیگیری

 آزمونپس
 001/0 651/0 700/12* آزمونپیش

 062/0 499/0 200/1* پیگیری

 پیگیری
 001/0 960/0 100/11* آزمونپیش

 062/0 499/0 -200/1* آزمونپس

گروه آزمایشی یکپارچگی 
 حسی

 آزمونپیش
 001/0 011/1 -000/21* آزمونپس

 001/0 178/1 -100/20* پیگیری

 آزمونپس
 001/0 011/1 000/21* آزمونپیش

 163/0 407/0 900/0 پیگیری

 پیگیری
 001/0 178/1 100/20* آزمونپیش

 163/0. 407/0 -900/0 آزمونپس

 گروه کنترل

 آزمونپیش
 673/0 342/0 -540/0 آزمونپس

 873/0 249/0 -780/0 پیگیری

 آزمونپس
 673/0 342/0 540/0 آزمونپیش

 345/0 658/0 500/0 پیگیری

 پیگیری
 873/0 249/0 -780/0 آزمونپیش

 345/0 658/0 -500/0 آزمونپس

 اثر کلمات خواندن بر مداخله دو هر ،3جدول جینتا براساس
 نیب کلمات، خواندن نمره یاانهیرا یباز گروه در .داشت

 دارد، وجود معنادار تفاوت یریگیپ و آزمونپس آزمون،شیپ
 در. است معنادار تفاوت زین یریگیپ و آزمونپس نمرات نیب

 آزمون،شیپ نیب کلمات، خواندن نمره یحس یکپارچگی گروه

 اما ،(>001/0P) است معنادار تفاوت یریگیپ و آزمونپس
 قابل یمعنادار تفاوت یریگیپ و آزمونپس نمرات نیب

 مداخله اثر یداریپا یدهندهنشان که ستین مشاهده
 . باشدیم

 متن درک یگروهدرون یهاریمتغ یهانیانگیم یبررس جینتا. 4جدول

 (J)زمان  (I)زمان  هاگروه
 تفاوت میانگین

(I-J) 

انحراف 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

گروه آزمایشی بازی 
 ایرایانه

 آزمونپیش
 001/0 233/0 -100/2* آزمونپس

 001/0 300/0 -700/1* پیگیری

 آزمونپس
 001/0 233/0 100/2* آزمونپیش

 110/0 163/0 400/0 پیگیری

 پیگیری
 001/0 300/0 700/1* آزمونپیش

 110/0 163/0 400/0 آزمونپس

گروه آزمایشی یکپارچگی 
 حسی

 آزمونپیش
 001/0 258/0 -000/4* آزمونپس

 001/0 291/0 -800/3* پیگیری

 آزمونپس
 001/0 258/0 000/4* آزمونپیش

 000/1 249/0 200/0 پیگیری

 001/0 291/0 800/3* آزمونپیش پیگیری
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 000/1 249/0 -200/0 آزمونپس

 گروه کنترل

 آزمونپیش
 315/0 327/0 670/0 آزمونپس

 124/0 258/0 935/0 پیگیری

 آزمونپس
 315/0 327/0 -670/0 آزمونپیش

 651/0 487/0 -823/0 پیگیری

 پیگیری
 124/0 258/0 935/0 آزمونپیش

 651/0 487/0 823/0 آزمونپس

 اثر متن درک بر مداخله دو هر ،4 جدول جینتا براساس
 آزمون،شیپ نیب مداخله، دو هر در متن درک نمره .داشت

 دارد وجود یمعنادار تفاوت یریگیپ و آزمونپس

(001/0P<)، تفاوت یریگیپ و آزمونپس نمرات نیب اما 
 اثر یداریپا یدهندهنشان که ستین مشاهده قابل یمعنادار

 .باشدیم مداخله دو هر

 مطالعه مورد یهاخواندن کلمات و درک متن در گروه ریمتغ نیانگیم سهیمقا یبرا یبیآزمون تعق جینتا.  5 جدول

 درک متن خواندن کلمات

 Jگروه  Iگروه 

تفاوت 

 میانگین

(I-J) 

انحراف 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 

 Iگروه 

 

 Jگروه 

تفاوت 

 میانگین

(I-J) 

انحراف 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 گروه آزمایش

 ایبازی رایانه

گروه یکپارچگی 
 حسی

گروه آزمایش  414/0 098/4 267/6
 ایبازی رایانه

گروه یکپارچگی 
 حسی

133/3- 619/0 001/0 

 211/0 619/0 167/1 گروه کنترل 063/0 098/4 033/10 گروه کنترل

گروه آزمایش 
 یکپارچگی حسی

گروه  بازی 
 ایرایانه

گروه آزمایش  414/0 098/4 267/6
 یکپارچگی حسی

گروه  بازی 
 ایرایانه

*133/3 619/0 001/0 

 001/0 619/0 300/4* گروه کنترل 001/0 098/4 300/16* گروه کنترل

 گروه کنترل

گروه بازی 
 ایرایانه

033/10- 098/4 063/0 

 گروه کنترل

گروه بازی 
 ایرایانه

167/1- 619/0 211/0 

گروه یکپارچگی 
 حسی

*300/16- 098/4 001/0 
گروه یکپارچگی 

 حسی
*300/4- 619/0 001/0 

 خواندن نمرات نیانگیم سهیمقا، 5 جدول جینتا براساس
 یکپارچگی با یاانهیرا یباز شیآزما یهاگروه نیب کلمات

 دو هر و (<05/0P) ندارد وجود یمعنادار تفاوت یحس
 ثرؤم نمونه گروه کلمات خواندن یرو بر اندازه کی به مداخله

 نیب متن درک نمرات نیانگیم سهیمقا در .است بوده
 تفاوت یحس یکپارچگی با یاانهیرا یباز شیآزما یهاگروه

 نشان جهینت نیا که ،(>001/0P)  دارد وجود یمعنادار
 یحرکت یحس یکپارچگی ناتیتمر مداوم و دیمف اثر دهنده

 .باشدیم
 گیریبحث و نتیجه

مقایسه آموزش کارکردهای اجرایی  پژوهش حاضر با هدف
ای با آموزش تمرینات یکپارچگی های رایانهمبتنی بر بازی

آموزان حسی بر عالئم خواندن کلمات و درک متن دانش
 اثربخشهر دو مداخله نتایج، بر اساس نارساخوان انجام شد. 

ها تفاوت این مداخله یاثربخشبوده، پایداری اثر داشتند، اما بین 

مداخله تمرینات ماهه  4معنادار وجود داشت و در پیگیری 
های پژوهش حاکی از آن سی پایدارتر بود. یافتهیکپارچگی ح

است که مداخله آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر رایانه 
تواند سبب بهبودی عالئم خواندن و درک مطلب می

آموزان نارساخوان شود و اثر آن پایدار است. این نتایج با دانش
( مبنی بر 1399های پژوهش پورفرهمند و طاهر )یافته

شنیداری  -بر ادراک دیداری یاانهیراهای بازی یاثربخش
آموزان دارای اختالل ردیابی خواندن دانشفضایی و سرعت
پژوهش حسین خانزاده، زنجانی و طاهر  یادگیری خاص و

حافظه کاری به  یتوانبخش( مبنی بر مقایسه اثربخشی 1397)
کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود کارکردهای اجرایی 

ها باشد. پژوهشزان مبتال به نارساخوانی همسو میآمودانش
آموزان نارساخوان از طریق اند، عملکرد خواندن دانشنشان داده

این چنین تبیین  کند.های اجرایی پیشرفت میآموزش کنش
توانند های اجرایی میآموزان با تقویت کنششود که دانشمی
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مهار کنند و در ریزی کنند، رفتارهایشان را ارزیابی و برنامه
ها   ها باعث بهبود عملکرد خواندن در آننتیجه این توانایی

یمی  های از سویی دیگر، پژوهش(. 2015، 1شود )بارکل
دارند که  دیتأکحوزه خواندن بر این موضوع  یشناختعصب

های کودکان برای تسلط یافتن بر مهارت خواندن باید در کنش
؛ معتمدی، بیرمان 2015 کلی،اجرایی مهارت داشته باشند )بار

های های گوناگون کنش(. در واقع توانایی2016، 2و سینسیا
ریزی و ی، بازداری پاسخ، برنامهکار حافظهاجرایی شامل 

و درک مطلب  خوانیسازماندهی ذهنی امکان رمزگشایی، روان
با  ،(. بنابراین2015، 3کنند )کرک، گالگر و کولمنرا فراهم می

در  هاآنهای اجرایی و نقش کلیدی توجه به اهمیت کنش
های توان انتظار داشت که مداخلهیادگیری مهارت خواندن می

 ریتأثهای اجرایی بر پیشرفت مهارت خواندن بر کنش مؤثر
و باعث پیدایش نوعی تغییرات ساختاری در  داشته باشد

 اجرایی مغز شده باشد یهاکنشهای مربوط به نورون
در پژوهش  (.1400و نوکنی، الحسینیفیروزی، ابوالمعالی )

طراحی شده است تا با انجام  یاگونهبهفرایند مداخله  ،حاضر
ای، تجربه جدیدی های رایانهبازی متنوع وهای جذاب تمرین

آموزان نارساخوان قرار گیرد تا از این طریق در اختیار دانش
یافته دیگر  ن،یهمچن. ها افزایش یابدعملکردهای شناختی آن

دهد که مداخله تمرینات یکپارچگی حسی پژوهش نشان می
      تواند سبب بهبودی عالئم خواندن و درک مطلب می

. باشدیمنارساخوان شود و اثر آن پایدارتر  آموزاندانش
و  زادهعبداهللپژوهش محمودی، های پژوهش با نتایج یافته

ی تلفیق روش یکپارچگی اثربخش( مبنی بر 1398رحمتی )
ی کار حافظهحسی و آموزش مستقیم درک مطلب بر تقویت 

 زادهینبآموزان نارساخوان و پژوهش و دامنه توجه دانش
( مبنی بر مقایسه 1397نودهی، برجعلی، استکی و فرخی )

    اثربخشی آموزش دو نیمکره بر خواندن و درک مطلب 
نیداری همسو است. نارساخوان نوع دیداری و ش آموزاندانش

بر اساس نظریه آیرس توان گفت ها میدر تبیین یافته
های یادگیری یکپارچگی حسی مختل، عامل اولیه نارسایی

یابد. است و با بهبود این زمینه، یادگیری نیز تسهیل می
نتایج مطالعات حاکی  (.1400 ،)کریمی بحرآسمانی و همکاران
های با افزایش نمو مویرگ توانداز آن است که فعالیت بدنی می

های عصبی در مغزی، جریان خون، اکسیژن، تولید و نمو سلول
هیپوکامپ )مرکز یادگیری و عملکردهای شناختی(، سطوح 

عصبی، توسعه اتصاالت عصبی، تراکم شبکه  دهندهانتقال
قرار  ریتأثتحتعصبی و حجم بافت مغز، فیزیولوژی مغز را 

ود تا عملکردهای شناختی و شدهد. این تغییرات سبب می
و  الحسینیفیروزی، ابوالمعالی کارکردهای اجرایی بهبود یابد )

                                                                                                                                                                                                                               
1. Barkly  

2. Motamedi,  Beirman &  Cynthia 

حرکتی، براساس  -مداخله یکپارچگی حسی(. 1400نوکنی، 
الگوهای حسی منحصر به فرد طراحی شده است و قدرت 

و تغییر  یخُلقکافی برای تطابق با شرایط  یریپذانعطاف
که بتوانند با مطالبات زندگی  یاهگونبهنیازهای فرد را دارد 

در نتیجه زمینه را برای ارتقاء کیفیت  ،اش کنار بیایدروزمره
. در (1396علیزاده زارعی و ملکی، ) کندیادگیری فراهم می
توان به محدود های پژوهش حاضر میخصوص محدودیت

نمونه طی  فتبودن نتایج به گروه و منطقه جغرافیایی خاص، اُ
پژوهش به سبب پاندمی ویروس کرونا، مجاب کردن والدین 

شایسته است  ،به همکاری و ادامه درمان اشاره کرد. بنابراین
پیشنهاد  ،پذیری نتایج احتیاط شود. همچنینکه در تعمیم

های ها و اختاللشود که نظیر این پژوهش در سایر گروهمی
با توجه به انجام شود.  یادگیری دیسکلکولیا و دیسگرافیا نیز

های درمانی توجه به الگوهای پردازش حسی و استراتژینتایج، 
 آموزاندانشبر مبنای این الگوها در تشخیص و آموزش 

 در پی داشته باشد. یمؤثرتواند، نتایج نارساخوان می
 یقدردان و تشکر

 پژوهش نیا در که اسی و عادیم یروانشناس مراکز رانیمد از
 .گرددیم یقدردان و تشکر ،داشتند را یهمکار تینها

 منابع
(. 1392) .ا حلت، و.، ش شکرزاده،.، ک ،یکامکار.، ع. غ افروز،
 وکسلر هوش یهااسیمق ریتفس و یگذارنمره اجرا، یراهنما

 .استادان علم نشر: تهران. (چهارم نسخه) کودکان

 یاانهیرا یهایباز ی(. اثربخش1399. )م طاهر، و.، م پورفرهمند،
 یداریشن یدارید ادراک بر یدارید یهابر مهارت یمبتن
 یآموزان داراخواندن دانش یابیو سرعت رد ییفضا

 یهایناتوان یعلم فصلنامه .خاص یریادگی یهااختالل
 .200-211 ،(2)10 ،یریادگی

 .ر. ع باغبان، اکبرزاده و.، ع محمدزاده،.، و ،ینجات.، ط زاده،یتق
و  یداریشن یحافظه کار یتحول ریس ی(. بررس1393)
 علوم در پژوهش .ییابتدا مقطعآموزان دانشدر  یدارید

 .239-249 ،(2)10 ،یتوانبخش
 سهی(. مقا1397م.، و طاهر، م. ) ،یزنجان فیخانزاده، ع.، لط نیحس

 روش و انهیرا کمک به یکار حافظه یتوانبخش یاثربخش
 مبتالآموزان دانش ییاجرا یکارکردها بهبود بر یچندحس

 ،ییاستثنا افراد یروانشناس فصلنامه. یبه نارساخوان
8(29 ،)60-35 . 

 پرهون، و.، ج ،یحسن.، ر ،ینور یکرم.، ر. ع ،یمراد.، م ،ینیحس
آزمون خواندن و  یعامل ییاعتبار و روا یبررس (.1395) .ه

 ،یروانشناخت علوم یهاتازه فصلنامه)نما(.  ینارساخوان
18(1)، 34 -22 . 

3. Kirk, Gallagher  & Coleman 
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(. 1399. )ح ،یداوود و.، ح ،یدریح.، ذ ،یرانیپ.، ع ،یرحمان
بر بهبود پردازش  یشناخت یآموزش توانبخش یاثربخش

نارساخوان آموزان دانش یلیاطالعات و عملکرد تحص
 ،یریادگی یهایناتوان  یعلم فصلنامه. ییمقطع ابتدا

10(2 ،)224 -217. 
 یشناخت یاانهیرا نیتمر یاثربخش سهی(. مقا1398م. ج. ) رنجبر،

 حافظه بهبود بر یروانشناخت عصب یعمل یهانیتمرو 
  خواندن  یو عملکردها ییاجرا یکارکردها ،یکار

علوم  دانشکده. یدکتر رساله. نارساخوانآموزان دانش
 .یلیاردبدانشگاه محقق  ،یو روانشناس یتیترب

درمان  ی(. اثربخش1397. )ش ،یعباس و.، س ،یروزآبادیف یسادات
 بر مشکالت خواندن در  یحرکت-یحس یکپارچگی

 فصلنامه. یریادگی یآموزان با ناتواندانش
 .26 -37(، 2)8 ،یریادگی یهایناتوان    یعلم

 در قیتحق یهاروش(. 1393ا.) ،یز.، بازرگان، ع.، و حجاز سرمد،
 آگه نشر: تهران. یرفتار علوم

 یحس یکپارچگی(. 1396ش. ) ،یم.، و ملک ،یزارع زادهیعل
 برای یعمل راهنمای یدرمان راهکارهای و آن)اختالالت 
 .یهست شی. تهران: ستا(نیوالد و درمانگران

 (.1400) .م ،ینوکن و.، خ ،ینیالحس یابوالمعال.، س ،یروزیف
 وتر،یبا استفاده از کامپ یشناخت یبازتوان یاثربخش سهیمقا

دو روش بر بهبود حافظه  نیا قیو تلف یحس یکپارچگی
 یریادگی یهایناتوان یآموزان دارادانش یکار

علوم  یپژوهش یفصلنامه علم .خاص
 .123-137 ،(97)20 ،یروانشناخت

 ی(. اثربخش1393) .ع ،یمشهد و.، س ،یموریت.، م ،یابیکام
بر کاهش مشکالت خواندن و بهبود  یآموزش حافظه کار

و  میتعل هینشر. نارساخوانآموزان دانش یحافظه کار
 .33-41(، 2)14 ،ییاستثنا تیترب

. ا ،یغضنفر و ،.ط ،یفیشر ،.م ،یچرام ،.ا ،یبحرآسمان یمیکر
 و فعال حافظه مداخله یاثربخش سهیمقا(. 1400)
 با آموزاندانش یاضیر عملکرد بر یحس یکپارچگی

 کودکان یتوانمندساز هینشر. یاضیر یریادگی اختالل
   .43-53 ،(12)1 ،ییاستثنا

 یآگاه یهاآموزش مهارت ریثأ(. ت1398.)ا ،یعقوبی و.، ا ،یفیلط
آموزان دانشبر سرعت خواندن و درک مطلب  یشناختواج

پژوهشنامه  یفصلنامه علم. ییدوم ابتدا هینارساخوان پا
 .95-118 ،(58)14 ،یتیترب

 ی(. اثربخش1398) .م ،یرحمت و.، ح زاده، عبداهلل.، ه ،یمحمود
درک  میو آموزش مستق یحس یکپارچگیروش  قیتلف

آموزان حافظه فعال و دامنه توجه دانش تیمطلب بر تقو
 ،(1)9 ،یریادگی یهایناتوان یعلم فصلنامه نارساخوان.

116-137. 
 ،یشهباز وپ.،  ،یقانون.، ا ،یمحمودم.،  ،ین.، استک ،یرزاخانیم

 یفارس نسخه یهامؤلفه یهایژگیو سهی(. مقا1398. )م
 سمیدر کودکان مبتال به اختالل ات 2 یحس مرخیآزمون ن

 ینیبال یوتراپیزیف قاتیتحق مجله. بهنجار افرادو 
(JCPR)، (2)5، 16-10 . 

 یحس مرخین(. 1398) .م زاده،یعل و.، م ،یشهباز.، ن ،یرزاخانیم
 .یهست شیستا: تهران. 2

(. 1391ز.، دهقان، ف.، و ملک، ح. ) ،ین.، فندرسک ،یرزاخانیم
 5) یرانیدر کودکان ا یحس مرخیپرسشنامه ن یابیهنجار

 ،یتوانبخشطب  یپژوهش- یعلم فصلنامهساله(.  12تا 
9(3)، 123-128. 

(. 1397. )ع .ن ،یفرخ و.، م ،یاستک.، ا ،یبرجعل.، ر ،ینوده زادهینب
برخواندن و درک  مکرهین دو آموزش یاثربخش سهیمقا

و نوع  یدارینوع د نارساخوانآموزان دانشمطلب 
 .775-782(، 71) 17 ،یروانشناخت علوم مجله. یداریشن
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Abstract 
 The aim of this study was to compare the effectiveness of executive functions training based on computer games 

with the training of sensory integration exercises on word reading and text comprehension symptoms in dyslexic 

students.The study method was quasi-experimental with pre-test, post-test design and a control group and follow-

up stage. The statistical population included all students with elementary school learning disability in districts 2 

and 5 of Tehran (128 persons) in 2020-2021. 30 dyslexic students in the age of 8-11 (19 boys, 11 girls) were 

selected by available sampling and randomly assigned to three groups of 10 people. The experimental groups 

underwent intervention for 20 sessions of 30 minutes. The control group did not receive any intervention. Pre-test 

and post-test were performed, then after 4 months the follow-up test was performed again. Assessment tools 

included the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised- Forth Edition (WISC-4), Reading & Dyslexia 

Test (NEMA), N-back Test, Sensory Profile 2 (SP2). Data were analyzed by Two-factor mixed ANOVA method 

using SPSS23 software. The results showed that there was no significant difference in word reading score between 

computer experimental groups and sensory integration (p>.05). There is a significant difference between the 

comprehension scores of these two groups (p<.001). Based on the results, both interventions were effective, but 

there was a notable difference between the effectiveness of these interventions on reading symptoms and 

comprehension of dyslexic students (p<.001). In a 4-month follow up the Sensory integration practice intervention 

had a lasting effect that could be used as a useful intervention to help dyslexic students in learning disabilities 

centers.                   

Keywords: computer games, dyslexia, executive functions, sensory integration. 
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