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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

yslexic children are reluctant to read, 

cannot create a visual circle of 

vocabulary, have a short attention span, 

have difficulty concentrating, fall behind 

at school, feel hopeless, incompetent, and 

lacking in courage, hesitate about oral 

and verbal reading, and sometimes 

stutter. (Sarpoulaki & Kolahi, 2016). One 

of the theories about the causes of 

dyslexia is the theory of short attention 

span (Ahadi & Kakavand, 2010). Proponents 

of short-sightedness theory believe that 

dyslexic children have difficulty 

concentrating, noticing, and paying attention 

(Bosse & Valdois, 2009).  Therefore, in the last 

decade, many educational and therapeutic 

methods have been examined to eliminate or 

reduce the symptoms of dyslexia. One of the 

constructive and effective strategies involves 

the development of treatment programs in the 

form of play-based activities (Asghari Nikah, 

2012).
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A B S T R A C T 
 
Objective: Dyslexia is one of the problems students face at school. This type of disorder has adverse 

effects on various areas, hindering academic achievement. This study aimed to evaluate the effectiveness 

of attention games on the reading ability of dyslexic children.  

Methods: The research method used for the present study was experimental with pretest-posttest control 

group design. The statistical population included all dyslexic students at elementary schools in Saqqez in 

the academic year 2015-2016. Thirty students were selected by simple random sampling and were studied 

after they were randomly allocated to experimental and control groups (15 subjects in each group). The 

data were collected using a reading disorder test and dyslexia test. The experimental group underwent 

attention training for 10 sessions (45 minutes each) for one month and the control group did not receive 

any training. 
 

Results: The results were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). By 

controlling the pre-test effects, the results of the analysis of covariance showed that teaching 

attention games led to a significant difference between the subscales of the experimental group and 

those of the control group (P = 0.001). That is, attention game training has improved the reading 

ability of dyslexic children. 
 

Conclusion: It can be concluded that play therapy can be an effective factor in reducing reading 

disorders. Therefore, it requires the special attention of teachers and practitioners of education. 
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working memory training group improved their 

working memory and attention tasks compared with 

those in the control group. Therefore, due to the 

negative effects of dyslexia and the importance of 

attention in this type of disorder as well as the lack of 

sufficient research in the field of training attention 

games for dyslexic students, it is necessary to conduct 

research that examines the effect of attention games on 

the reading performance of students with dyslexia. 

Therefore, the present study was conducted to 

determine the effectiveness of attention games on the 

reading ability of children with dyslexia. 

 

2. Materials and Methods 

The research method was experimental with pretest-

posttest control group design. The statistical 

population included 80 second and third-grade pupils 

with dyslexia in Saqqez in the academic year of 2015-

2016. The statistical sample consisted of 30 second 

and third-grade male students with dyslexia who were 

selected by purposive sampling. After sample 

selection and random assignment in both experimental 

and control groups, reading disorder and dyslexia 

questionnaires were administered by students as a pre-

test for both groups. Then, for the subjects of the 

experimental group, attention game training sessions 

were held in several groups. No training sessions were 

performed for the control group. At the end of these 

training sessions, in both experimental and control 

groups, reading disorder and dyslexia tests were 

performed as a post-test. The number of play therapy 

training sessions was 10 sessions. These sessions were 

held 3 times a week for 45 minutes each time. The 

instrument used in this study was the reading and 

dyslexia test of Karami Nouri & Moradi (2005). 

 

3. Results 

A total of 30 second and third-grade pupils with 

dyslexia in the experimental and control groups (15 

students each) participated in the study. The mean and 

standard deviation of the age of dyslexic children in 

the experimental group were 9.12 and 0.66, 

respectively, and for the control group, these were 9.01 

and 0.54, respectively. 
 

Table 1. Results of multivariate analysis of covariance of the effectiveness of attention games on the reading ability of 

dyslexic children 

 

change 

Index 
Subtests SS df MS F Sig Eta P 

 

 

Groups 

Reading words 5890.56 1 5890.56 56.22 0.001 0.75 1 

Chain of words 1543.09 1 1543.09 31.99 0.001 0.64 1 

Rhyme test 99.40 1 99.40 22.20 0.001 0.55 0.99 

Naming the image 546.48 1 546.48 82.15 0.001 0.82 1 

Reading 

Comprehension 
150.58 1 150.58 47.10 0.001 0.72 1 

Word comprehension 216.25 1 216.25 31.54 0.001 0.63 1 

Deleting sounds 365.65 1 365.65 32.59 0.001 0.64 1 

Reading words and 

pseudo-words 
812.08 1 812.08 29.99 0.001 0.62 0.99 

Letter signs 190.23 1 190.23 32.90 0.001 0.64 1 

Category signs 781.66 1 781.66 17.50 0.001 0.49 0.97 
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The results of the multivariate analysis of covariance 

in Table 1 show that after controlling the effects of the 

pre-test, there is a significant difference between the 

scores of reading test subtests in the experimental and 

control groups (P=0.001). Therefore, it can be 

concluded from Table 1 that attention game 

interventions can significantly improve the reading 

performance of students with dyslexia. 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

This study aimed to evaluate the effectiveness of 

attention games on the reading ability of dyslexic 

children. The findings showed that attention games 

have improved the subscales of the reading test of 

dyslexic students. To explain this finding, it should be 

said that the game connects the child's inner thoughts 

with his/her outer world, making it possible for the 

child to control external objects. The game allows the 

child to express experiences, thoughts, feelings, and 

desires that are threatening to him or her (Matthews & 

Martin, 2012). Moreover, since dyslexic students have 

poor attention skills (Van den Boer et al., 2015) and 

given the relationship between games and students’ 

cognitive development, improving their attention 

(Goswami, 2011), attention games improve word 

reading, word chain, reading comprehension, word 

comprehension, and other subscales. Accordingly, 

inattention and attention deficit and concentration 

disorder bring about disorders in perception, recall, 

proper recognition, learning, and forming concepts, 

leading to poor performance in understanding 

concepts and reading comprehension in dyslexic 

students.  

Hence, it can be said that improving the attention of 

students with dyslexia will probably lead to 

improvement in reading comprehension. One of the 

measures that can be taken in this regard is attention 

training (Ahromi et al., 2011). On the other hand, 

dyslexia is associated with problems in proper and 

instant recognition of words, defects in spelling, and 

the ability to decode (Chen & Lio, 2014). These 

problems lead to deficiencies related to other cognitive 

abilities and hinder the development of lexical 

knowledge. Since students have to understand words 

to be competent in reading comprehension, it is 

possible that attention games improve the vocabulary 

of dyslexic students and thus have improved their 

understanding of words. 
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 مقاله پژوهشی
 یخواندن کودکان مبتال به نارساخوان ییبر توانا یتوجه هاییباز یاثربخش

 

 5جالل غریبی ،4، عدالت کریمیان3، هیوا محمودی2، بهزاد احمدی1*حسن غریبی

 
 

 ایران. ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران،شناسیروان. استادیار گروه 1

 .ایران دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران،های خارجی، شناسی و زبان. استادیار، گروه زبان2

 ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.شناسیروان، گروه علوم اجتماعی و شناسیروان. استادیار 3

 دکترای مشاوره، معلم آموزش و پرورش، بوکان، ایران. .4

 دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران. . دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس5

 

 

مقدمه
ترین نوع ناتوانی در حیطۀ آموزش ویژه، اختالل یادگیری رایج     

است که نوعی اختاللی عصبی تحولی است و منشأ زیستی  1خاص

های موجود در سطح شناختی و دارد؛ یعنی پایه و اساس ناهنجاری

)انجمن  های رفتاری اختالل، زیربنای زیستی عصبی داردنشانه

. همچنین شایع ترین نوع اختالل (2013پزشکی آمریکا، روان

است که ویژگی اصلی آن این است  2یادگیری خاص، نارساخوانی

که فرد در دست خواندن، سریع خواندن و درک مطلب مشکل دارد 

و با سن تقویمی، هوشبهر و شرایط تحصیلی مطابقت ندارد. کودک 

کند و به جای یکدیگر به رساخوانی کلمات را تحریف میمبتال به نا

فهمد برد و صرفاً مقداری از مطلب خوانده شده را میکار می

نارساخوانی نوعی در واقع . (2020، 3)هاالهان، پولن، کافمن و بادر

اختالل یادگیری خاص است که نارسایی روانی کالمی، توانایی دقت 

تواند گیرد و میکردن را در بر میکردن و هجیر خواندن، صحبتد

شناختی، رمزگشایی امالء، حافظۀ شنوایی کوتاه مدت در آگاهی واج

پزشکی آمریکا، )انجمن روانگذاری سریع مشکالتی ایجاد کند و نام

2013). 
 

1. Special learning disorder  
2. Dyslexia 

3. Hallahan, Pullen, Kauffman, & Badar 
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 ها:کلیدواژه

موزش باااز ه یآ ج  ییتوانااا ،یتو

 یخواندن، نارساخوان

 

 چکیده

 

های مختلف، تأثیرات منفی بر جای زمینهآموزان در دوران تحصیل است. این اختالل در نارساخوانی یکی از مشکالت دانش هدف:

های توجهی بر توانایی خواندن کودکان مبتال هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی بازی .شودگذارد و مانع پیشرفت تحصیلی میمی

 به نارساخوانی بود.

آموزان مبتال جامعۀ آماری شامل کلیه دانشآزمون با گروه کنترل بود. پس-آزمونروش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش ها:روش

گیری هدفمند نفر به صورت نمونه 30بود که از میان آنها تعداد  95-94به اختالل نارساخوانی مدارس ابتدایی شهرستان سقز در سال تحصیلی 

آوری اطالعات رفتند. ابزار جمعنفر( مورد مطالعه قرار گ 15انتخاب پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 

ای طی یک ماه تحت آموزش بازی توجهی دقیقه 45جلسۀ 10شامل آزمون اختالل خواندن و نارساخوانی بود. گروه آزمایش به مدت 

 قرارگرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد.
 

تحلیل شد. با کنترل اثرات پیش آزمون نتایج تحلیل کوورایانس نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و  ها:یافته

(. یعنی P=001/0های گروه آزمایش و کنترل منجر شده است )های توجهی به تفاوت معنادار بین خرده مقیاسنشان داد که آموزش بازی

  است. تههای توجهی بر بهبود توانایی خواندن کودکان مبتال به نارساخوانی تأثیر داشآموزش بازی

معلمان و دست  ژهیاساس توجه و نیدر کاهش اختالل خواندن باشد. بر ا یعامل مؤثر تواند¬یم یدرمان یگفت باز توانیم گیری:نتیجه

 .طلبدیاندرکاران امر آموزش را م
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار   
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افراد نارساخوان به دلیل اختالل در خواندن، در اغلب دروس با 

عالوه بر این، تأثیر منفی این اختالل به امور شوند. مشکل مواجه می

شود، بلکه اثرات زیان بار ناشی از آن منجر به تحصیلی محدود نمی

عزت نفس پایین، اضطراب، افسردگی و گرایش به رفتارهای 

، 1هاتزلر، کرونبیچلر، جاکوبز و ویمر)شود ضداجتماعی و مخرب می

دارای نارساخوانی تمایل به خواندن ندارند، قادر  کودکان. (2012

نیستند برای خود یک دایره بینایی از واژگان ایجاد کنند، دامنه توجه 

آنها کوتاه است، در تمرکز مشکل دارند، در مدرسه افت تحصیلی 

کنند، در خواندن جرأتی میلیاقتی وکمدارند، احساس نا امیدی، بی

شوند، به ند و گاهی دچار لکنت میکنشفاهی و کالمی تردید می

هایشان را هنگام خواندن حرکت دهند سرشان را جای آنکه چشم

خوانند، با صدای کشیده و لحن دهند، کلمه به کلمه میتکان می

اند، حافظۀ خوانند، از توجه به معنای واژگان غافلیکنواخت می

ی دیداری و شنیداری ضعیفی دارند و فاقد تمیز و تشخیص کاف

 . (2016، 2سرپولکی و کالهی)شنیداری هستند 

میزان توجه یادگیرندگان به موضوع درس از عوامل اصلی در امر 

آموزش و یادگیری است، بطوریکه بندورا تأکید میکند که مرحله 

 نباشد، کافی توجه اگر و شودابتدایی هر یادگیری با توجه آغاز می

)نریمانی، سلیمانی و تبریزچی، گردد می دارخدشه فرد یادگیری

ها در مورد علل نارساخوانی، نظریۀ کوتاهی یکی از نظریه .(1393

. طرفداران نظریۀ کوتاهی (1389)احدی و کاکاوند، دامنه توجه است 

دامنه توجه معتقدند که کودکان با نارساخوانی در تمرکز، توجه و 

توجه به یک سری  .(2009، 3)بوس و ولدوسدقت مشکل دارند 

شود که شامل تمرکز یا درگیر شدن عملیات ذهنی پیچیده گفته می

ه زنگ بودن در زمان بر هدف، نگهداشتن یا تحمل کردن و گوش ب

های محرک و تغییر تمرکز از یک هدف طوالنی، رمزگردانی ویژگی

های . در تأیید این موضوع، یافته(2006، 4)سیدمنبه هدف دیگر است 

دهند که افراد با مشکالت خواندن در مقایسه با افراد پژوهشی نشان می

خود را به اجزای کلمه محدود کنند عادی، کمتر قادرند که توجۀ 

 6گوسوامی. در همین راستا (2007، 5)بوس، تینتوریر و ولدویس

نشان داد توجه دیداری برای توانایی خواندن بسیار ضروری  (2011)

و مهم است و نارسایی در توجه دیداری منجر به مشکالت خواندن 

ون دن بوئر، ون برگن و دی شود. در راستای تحقیقات ذکر شده، می

یی نیز به این نتیجه رسیدند که بین دامنۀ توجه و توانا (2015) 7جونگ

اللیر، تینتوریر، خواندن رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین 

در پژوهش خود  (2010) 8درینگ، دونادیو، ولدویس و دیری

شود دریافتند که ضعف در تغییر توجه در افراد نارساخوان باعث می

ه ها به صورت پی در پی و سریع مشکل داشتکه در درک محرک

باشند. افزون بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که بین ضعف در 

تعییر توجه و اختالل واجی در افراد نارساخوان ارتباط وجود دارد. به 

توان گفت که افراد دارای های مذکور میطور کلی با توجه به یافته

 نارساخوانی در توجه مشکل دارند. 

قدامات آموزشی و درمانی برای با توجه به پیامدهای بیان شده، اگر ا

حذف یا کاهش مشکل نارساخوانی کودکان صورت نگیرد، نه تنها 

های گوناگون در بزرگسالی تداوم مشکالت این کودکان در حیطه

ز این رو در دهۀ اخیر . اتر نیز خواهد شدخواهد یافت، بلکه گسترده

وانی های آموزشی و درمانی بسیاری برای رفع یا کاهش نارساخروش

های درمانی در قالب اند که تهیۀ برنامهمورد مطالعه قرار گرفته

محور از جمله راهکاری سازنده و مؤثر است  های بازیفعالیت

 -. بازی از یک سوی ضمن تحریک قشر حسی(1391)اصغری نکاح، 

ایی، های بینهای بسیاری بین منطقۀ لیمبیک و بخشحرکتی، ارتباط

نماید و تکرار و تداوم چنین شنوایی و گفتاری  برقرار می

های جدید، بر بهبود عملکرد مغز هایی با ایجاد یادگیریبرانگیختگی

. در (2013، 9)رینولدز و فلچرگذارد و دستگاه عصبی تأثیر مثبت می

در  (1392ری نکاح، کالنی و غنایی چمن آبادی )اصغ ،همین راستا

ای و های آموزشی رایانهپژوهشی به این نتیجه رسیدند که بازی

شناختی و صرف و نحو افزارهای کاربردی قادرند مشکالت واجنرم

آموزان دارای اختالل و درک مطلب و سرعت خواندن دانش

کرار و یادگیری خاص را تحریک نموده و غنی سازند و فرصت ت

آموز ورزی را در بستر بازی و سرگرمی برای دانشتمرین و مهارت

 دارای اختالل یادگیری خاص فراهم آورند.

 

1. Hutzler, Kronbichler, Jacobs & Wimmer 

2. Sarpoulaki & Kolahi 

3. Bosse & Valdois 

4. Seidman 

5. Bosse, Tainturier & Valdois 

6. Goswami 

7. Van den Boer, van Bergen & de Jong 

8. Lallier, Tainturier, Dering, Donnadieu, Valdois & 

Thierry 

9. Reynolds & Fletcher-Janzen
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گری، کبن، مارتینسن، گلدبرگ، های بیان شده، هماهنگ با یافته

به این نتیجه رسیدند  (2012) 1هوکنبری و تانوکگوتلیب، کرونیتز، 

که افرادی که در گروه آموزش حافظه کاری قرار داشتند نسبت به 

گروه کنترل در وظایف مربوط به حافظه کاری و توجه پیشرفت 

های در اثربخشی بازی (1392احمدزاده )بیشتری داشتند. همچنین 

آموزان دبستانی )پسر( شناختی دانشایص عصب روانتوجهی بر نق

فعالی به این نتیجه رسید که بیش-دارای اختالل نارسایی توجه

شناختی مؤثر است. های توجهی بر کاهش نقایص عصب روانبازی

اند که شان داده (2021زاده )خلیلی، عمادیان و حسنهمچنین 

آموزش توجه مبتنی بر برنامۀ فلچر بر بهبود کارکردهای اجرایی 

فلچر، لیون، فاچز کودکان با اختالل یادگیری خاص تأثیر مثبت دارد. 

که توانایی کودکان در کارکردهای کنند بیان می (2018) 2و بارنز

های خواندن و تواند مهارتدبستانی میاجرایی و توجه در دورۀ پیش

شوشتری، بینی کند. همچنین های بعد پیشریاضیات آنها را در سال

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند  (1390پور، عابدی و اهرمی )ملک

تواند باعث افزایش میزان توجه در کودکان با میهای توجه که بازی

فعالی شود. افزون بر موارد یاد شده، بیش -اختالل نارسایی توجه

نیز نشان دادند که  (1390اهرمی، شوشتری، گلشنی منزه و باعزت )

علی آموزش دقت بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان مؤثر است. 

نشان دادند بازی درمانی در بهبود مهارت  (1395نژاد و صفرپور )

خالدی، ولیدی پاک، میرخان و خواندن کودکان ابتدایی مؤثر است. 

نیز در مطالعۀ خود نتیجه گرفتند که بازی درمانی سبب  (2014ی )عطای

بهبود عملکرد نوشتن، کاهش اشتباهات هجایی و در نهایت باعث 

 شود. فائق آمدن فرد بر مشکالت تحصیلی می

آموزان دارای نارساخوانی در طور که بیان شد، از سویی دانشهمان

هبود توجه مؤثر است. توجه مشکل دارند و از سویی دیگر بازی در ب

بنابراین برای کودکان با نارساخوانی که یادگیری و انجام تکالیف 

کننده و ناخوشایند است، مربوط به خواندن برایشان دشوار، کسل

های آموزشی در قالب بازی در بهبود ممکن است ارائۀ فعالیت

شان مؤثر باشد. از این رو، با توجه به آثار منفی عملکرد خواندن

ارساخوانی و اهمیت موضوع توجه در این اختالل و از طرفی عدم ن

های توجهی برای وجود پژوهش کافی در زمینه آموزش بازی

های آموزان مبتال به نارساخوانی، انجام پژوهشی که تأثیر بازیدانش

آموزان مبتال به نارساخوانی را توجهی را بر عملکرد خواندن دانش

رسد. به همین دلیل پژوهش حاضر با می بررسی کند، ضروری به نظر

های توجهی بر توانایی خواندن کودکان هدف تعیین اثربخشی بازی

 مبتال به نارساخوانی انجام شد.

 

  پژوهش روش

آزمون با پس-آزمونروش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش

 گروه کنترل بود.

پژوهش جامعه آماری این  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

-1394تحصیلی  آموزان پایۀ دوم و سوم ابتدایی سالنفر از دانش 80

شهر سقز بودند که به اختالل یادگیری خاص از نوع  1395

-نفر از دانش 30نارساخوانی مبتال بودند. نمونۀ آماری پژوهش شامل 

آموزان پسر پایۀ دوم و سوم ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری خاص 

گیری هدفمند انتخاب شدند. وانی بود که با روش نمونهاز نوع نارساخ

آموزانی پسر که دارای اختالل بدین صورت که ابتدا لیست کلیۀ دانش

نارساخوانی بودند از مرکز اختالالت یادگیری شهر سقز تهیه گردید. 

نفر از آنها به صورت تصادفی برای جایگزینی  30سپس از این لیست 

نفر  15ترل انتخاب شدند که از این تعداد در دو گروه آزمایش و کن

نفر دیگر در گروه کنترل قرار  15آموزان در گروه آزمایش و از دانش

تشخیص اختالل یادگیری  -1معیارهای ورود عبارتند از:  گرفتند.

دریافت همزمان  -2خاص از نوع نارساخوانی براساس پرونده موجود 

های مصرف دارو عدم -3درمان از مرکز اختالالت یادگیری 

 پزشکی. معیارهای خروج  نیز عبارتند بودند از: روان

تکمیل ناقص  -2عدم تمایل به همکاری در جلسات آموزشی -1

پزشکی جهت تقویت توجه. پس خوردن داروی روان -3ها پرسشنامه

از انتخاب نمونه و گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، 

آموزان به خواندن و نارساخوانی توسط دانشهای اختالل نامهپرسش

آزمون برای هردو گروه اجرا شد. سپس برای عنوان پیش

های توجهی به صورت های گروه آزمایش جلسات بازیآزمودنی

گروهی برگزار گردید. برای گروه کنترل جلسات آموزشی اجرا نشد. 

الل بعد از اتمام جلسات از دو گروه آزمایش و کنترل، آزمون اخت

آزمون به اجرا درآمد. تعداد خواندن و نارساخوانی به عنوان پس

 جلسه بود.  10های آموزش بازی درمانی جلسه

1. Gray, Chaban, Martinussen, Goldberg, Gotlieb, 

Kronitz, & Tannock 

2. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes 
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دقیقه تشکیل شد.  45و هر بار به مدت بار  3این جلسات هر هفته 

رضایت والدین  -1معیارهای اخالقی پژوهش شامل موارد زیر است: 

رعایت اصل رازداری  -2برای شرکت دادن کودکان آنها در پژوهش 

های توجهی بر جلسه بازی 10بعد از اجرا قرار شد که  -3در پژوهش

هت آموزش ای جگونه هزینههیچ -4روی گروه کنترل اجرا شود 

 SPSS-22گرفته نشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. ابزار گردآوری 

 اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامۀ زیر بوده است:

کرمی : این آزمون را توسط آزمون خواندن و نارساخوانی نما

ساخته شده و برای زبان های فارسی، آذری  (1384نوری و مرادی )

خرده آزمون برخوردار  10و کردی هنجار شده است. این آزمون از 

آموزان عادی است که هدف آن بررسی میزان توانایی خواندن دانش

دختر و پسر در دورۀ دبستان و تشخیص کودکان با مشکالت خواندن 

 1614رمی نوری و مرادی این آزمون را روی و نارساخوانی است. ک

اند. میانگین پایۀ تحصیلی ابتدایی هنجاریابی کرده 5آموز در دانش

آموزانی که است. دانش 15و انحراف استاندارد آن  100این آزمون 

تر از میانگین این آزمون عمل کنند به عنوان انحراف استاندارد پایین 2

شوند. بر اساس پژوهش ن انتخاب میآموزان با مشکالت خوانددانش

و ضریب  82/0( ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون 1389حیدری )

ها در ها عبارت است از: آزمون خواندن واژهآلفای خرده آزمون

، با بسامد 99/0، با بسامد متوسط 98/0های با بسامد باال فهرست واژه

ون درک ، آزم85/0معنی های بی، آزمون خواندن واژه91/0کم 

، 61/0، آزمون درک متن 65/0ها ، آزمون زنجیرۀ واژه73/0ها واژه

، آزمون حذف 75/0، آزمون نامیدن تصاویر 88/0ها آزمون قافیه

. 75/0ها ، آزمون نشانۀ واژه66/0، آزمون نشانۀ حروف 78/0آواها 

 -1های مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر است: خرده آزمون

ای تشکیل شده است که کلمه 40مات )از سه فهرست خواندن کل

زنجیرۀ کلمات  -2آزمودنی باید آنها را سریع و درست بخواند( 

)آزمودنی باید از میان فهرستی از کلمات، کلمات با معنی را پیدا کند( 

کلمه تشکیل شده است که آزمودنی باید  20آزمون قافیه )از -3

نامیدن تصویر )شامل دو  -4کلمات هم قافیه را تشخیص دهد( 

تصویر تشکیل شده و آزمودنی باید هر کدام  20فهرست است که از 

درک متن )شامل دو خرده آزمون است که آزمودنی  -5را نام ببرد( 

دهد و سؤاالت مربوط به آن را پاسخ به متن خوانده شده گوش می

 کلمه است که آزمودنی باید به 30درک کلمات )شامل   -6دهد( 

 -7سؤاالتی دربارۀ مفهوم یا کارکرد کلمه به سؤاالت پاسخ دهد( 

کلمه است که آزمودنی باید کلمه را حذف  30حذف آواها )شامل 

 40خواندن ناکلمات )آزمودنی باید  -8آوای مورد نظر بیان کند( 

های حرف )از آزمودنی خواسته نشانه -9کلمه بدون معنا را بخواند( 

شود ستی از کلماتی که با حرف خاصی شروع میشود از میان فهرمی

های مقوله. در این آزمون، خرده آزمون نشانه -10را مشخص کند( 

 گیرد. آزمودنی به ازای هر پاسخ درست یک نمره می

 های توجهبرنامه بازی

 های یادگیری از تشخیص تا مداخله نوشتۀ این برنامه از کتاب اختالل

اقتباس شده است. در این برنامه  (2006فلچر، لیون، فاچز و بارنز )

هایی انتخاب شد که دارای ارزش های جسمی، درمانی، شناختی بازی

شدند. شایان ذکر م میها به صورت گروهی انجاو آموزشی بود. بازی

نفر از اساتید رشتۀ آموزش  5است که روایی برنامه مورد تأیید 

های یادگیری خاص کودکان استثنایی و متخصص در حوزه اختالل

-قرار گرفت و از نظر اعتبار دارای اعتبار کافی است؛ زیرا در پژوهش

)عابدی، پیروز، های گوناگون اثربخشی آن تأیید شده است 

 . (1391یارمحمدیان، 

 (2006فلچر، الیون، فانچ و بیمس ) های توجهی. برنامۀ بازی1جدول 

 
 

 
 هایافته

آموز پایۀ دوم و سوم دبستان مبتال به نارساخوانی در دانش 30تعداد 

نفر در این مطالعه  15دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام به تعداد 

شرکت داشتند. میانگین و انحراف معیار سنی کودکان نارساخوان 

و برای گروه کنترل نیز  66/0و  12/9گروه آزمایش به ترتیب برابر با 

 بود.  54/0 و 01/9به ترتیب برابر با 
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اجرای پیش آزمون - بازی با عروس  با هدف افزایش مهارتهای توجه و توجه به جز یات  جلسه اول

 و نقاشی آن بعد از نشان دادن

 نشانه گیری با هدف تقویت مهارتهای توجه، هماهنگی چشم و دست و تجسم ف ایی جلسه دو 

 ببین وبگو با هدف تقویت توجه و حافظه جلسه سو 

 بازی های تعادلی با هدف تقویت توجه و کنترل بدن  جلسه چهار 

 بازی های طبقه بندی با هدف تقویت توجه و بهبود مهارت طبقه بندی جلسه پنج 

 بازی تفاوت ها با هدف تقویت توجه، دقت و تمرکز جلسه شش 

 بازی حافظه با هدف تقویت دقت، حافظه و حافظه بصری جلسه هفت 

 بازی های متنوع با هدف تقویت توجه و حافظه دیداری و شنیداری جلسه هشت 

 بازی تشابهات با هدف تقویت تمرکز  جلسه نه 

 اجرای پس زمون جلسه ده 

 

3. شماره 11. دوره 1140 بهار  
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و  آزمونشیو انحراف استاندارد نمرات پ نیانگی. م2جدول 

 و کنترل شآزمای گروه آزمونپس

 پس آزمون پیش آزمون 

خرده 

 هاآزمون
 M SD M SD گروه

خواندن 

 کلمات
 آزمایش

 کنترل

26/54 

07/55 

41/13 

01/14 

44/68 

11/57 

67/15 

33/14 
زنجیرۀ 

 کلمات
 آزمایش

 کنترل

73/25 

86/22 

90/8 

76/7 

06/57 

56/23 

98/12 

09/8 
آزمون 

 قافیه
 آزمایش

 کنترل

00/7 

20/7 

77/1 

07/2 

46/13 

93/6 

74/2 

62/1 
نامیدن 

 تصویر
 آزمایش

 کنترل

33/14 

40/15 

71/3 

88/4 

73/27 

26/17 

88/6 

76/5 
درک 

 متن
 آزمایش

 کنترل

80/5 

53/7 

02/1 

84/1 

46/11 

26/6 

15/4 

01/2 
درک 

 کلمات
 آزمایش

 کنترل

13/12 

26/13 

77/2 

10/3 

66/20 

93/11 

43/4 

96/2 
حذف 

 آواها
 آزمایش

 کنترل

46/8 

20/9 

03/2 

85/2 

60/19 

66/8 

79/4 

10/3 
خواندن 

کلمات و 

شبه 

 کلمات

 آزمایش

 کنترل

13/8 

60/9 

01/3 

31/3 

93/24 

10/10 

34/6 

56/3 

های نشانه

 حرف
 آزمایش

 کنترل

13/9 

40/10 

55/2 

04/3 

86/17 

26/10 

30/5 

81/2 
های نشانه

 مقوله
 آزمایش

 کنترل

53/12 

86/13 

63/4 

89/4 

06/25 

30/14 

68/6 

90/5 
 

دهد، میانگین کل نمرات گروه آزمایش و نشان می 2نتایج جدول 

آزمون به هم نزدیک است. ولی میانگین نمرۀ کنترل در مرحله پیش

آزمون  بیشتر از میانگین نمره اختالل مرحله پسگروه آزمایش در 

 آزمون  است. خواندن گروه کنترل در مرحله پس

همچنین آزمون نرمال بودن شاپیرو ویلک نشان داد که سطح 

معناداری به دست آمده بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خرده 

های آزمون خواندن در گروه آزمایش و کنترل بزرگتر از مقیاس

کند. در یید میأاست. لذا این مفروضه نرمال بودن نمرات را ت 05/0

ضمن در بررسی شیب رگرسیون خرده مقیاس با کنترل اثرات پیش 

-آزمون، با توجه به معنادار نبودن اثر تعاملی بین گروه و پیش آزمون

توان پذیرفت که برای اجرای ( میP> 05/0های آزمون خواندن )

 متغیره مشکلی نیست. تحلیل کوواریانس چند

 ها. آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس3جدول 

 F Df1 Df2 P هاخرده آزمون

 83/0 28 1 04/0 خواندن کلمات
 10/0 28 1 78/2 زنجیرۀ کلمات
 31/0 28 1 16/5 آزمون قافیه
 45/0 28 1 58/0 نامیدن تصویر
 48/0 28 1 51/0 درک متن
 10/0 28 1 76/2 درک کلمات
 42/0 28 1 55/4 حذف آواها

خواندن کلمات و شبه 

 کلمات
09/9 1 28 06/0 

 27/0 28 1 46/5 های حرفنشانه
 31/0 28 1 06/1 های مقولهنشانه

 
ها برای دهد، پیش فرض برابری واریانسنشان می  3نتایج جدول 

تحلیل کوواریانس چند متغیره رعایت شده است. با وجود این در ابتدا 

از آزمون المبدای ویلکز جهت تعیین اثر کلی متغیر گروه برمتغیرهای 

پژوهشی استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که اثر کلی 

ه مربوط به آزمون المبدای وبلکز بادرج Fاست، چرا که  معنادارگروه 

دار است. جهت تعیین این که معنی( P≤ 001/0در سطح ) 18آزادی 

این تأثیر کلی در گروه ها و متغیرها وجود دارد، نتایج تحلیل 

 ارایه شده است. 4کوواریانس چند متغیره در جدول 
های اثربخشی بازی . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره4جدول

 نارساخوانتوجهی بر توانایی خواندن کودکان 

 
 

دهد که بعد نشان می 4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در جدول 

از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین نمرات خرده 

های آزمون خواندن در گروه آزمایش و کنترل وجود دارد آزمون

(001/0=Pبنابراین .)،  توان نتیجه گرفت که مداخالت می 4از جدول

آموزان مبتال به هی بر بهبود عملکرد خواندن دانشبازی توج

 نارساخوانی تأثیر داشته است.  
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 SS df MS F SIG Eta P خرده آزمون ها منب  تغییرات

 

 

 

 

 
 گروه

 1 75/0 001/0 22/56 56/5890 1 56/5890 خواندن کلمات

 1 64/0 001/0 99/31 09/1543 1 09/1543 زنجیرۀ کلمات

 99/0 55/0 001/0 20/22 40/99 1 40/99 آزمون قافیه

 1 82/0 001/0 15/82 48/546 1 48/546 نامیدن تصویر

 1 72/0 001/0 10/47 58/150 1 58/150 درک متن

 1 63/0 001/0 54/31 25/216 1 25/216 درک کلمات

 1 64/0 001/0 59/32 65/365 1 65/365 حذف آواها

خواندن کلمات و 

 شبه کلمات

08/812 1 08/812 99/29 001/0 62/0 99/0 

 1 64/0 001/0 90/32 23/190 1 23/190 نشانههای حرف

 97/0 49/0 001/0 50/17 66/781 1 66/781 نشانههای مقوله

 

 فصلنامه پژوهشی

 یادگیریهای ناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار  
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 گیریبحث و نتیجه

توجهی بر توانایی خواندن های پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی

های پژوهش نشان داد که کودکان مبتال به نارساخوانی اجرا شد. یافته

های آزمون خواندن دانش های توجهی باعث بهبود خرده مقیاسبازی

آموزان مبتال به نارساخوانی شده است. نتایج این پژوهش با 

 (،1392نی و غنایی چمن آبادی )اصغری نکاح، کالهای پژوهش

و  (2021زاده )خلیلی، عمادیان و حسن، (2012گری و همکاران )

 همسو است. (2018فلچر، لیون، فاچز و بارنز )

در تببین این یافته باید گفت بازی افکار درونی کودک را با دنیای 

شود که کودک بتواند اشیای دهد و باعث میخارجی او ارتباط می

دهد خارجی را تحت کنترل خود درآورد. بازی به کودک اجازه می

اسات و تمایالتی را که برای او تهدید کننده تا تجربیات، افکار، احس

آموزان . همچنین چون دانش(2012)متیوو و مارتین، هستند نشان دهد 

)ون دن بوئر و ضعیف هستند با نارساخوانی در مهارت توجه کردن 

آموز رابطه و چون بین بازی و رشد شناختی دانش (2015همکاران، 

)گوسوامی، تواند موجب بهبود توجه شود وجود دارد و بازی می

. احتماال به همین دلیل آموزش بازی توجهی باعث بهبود (2011

خواندن کلمات، زنجیرۀ کلمات، درک متن، درک کلمات و سایر 

فرامرزی، شمسی، صمدی و مین راستا، شود. در هها میخرده مقیاس

دریافتند که آموزش شناختی ) که توجه بخشی از  (2015حمدزاده )

نارساخوانی را آموزان با آن است( می تواند عملکرد تحصیلی دانش

های توجهی بر درک متن و درک در تبیین تاثیر بازی بهبود بخشد.

توجهی توان گفت ما از راه توجه کردن به برخی امور و بیکلمات می

خواهیم گیریم که فقط آنچه را که میبه برخی امور دیگر، تصمیم می

ادراک کنیم را انتخاب نماییم. به سخن دیگر، پس از آنکه محرکی 

مورد توجه ما قرار گرفت، آن محرک را به کمک فرآیند ادراک و 

کنیم. بنابراین، توجه یا دقت در ادراک براساس دانش قبلی تفسیر می

اطالعات و انتقال آنها به حافظۀ کوتاه مدت و از آنجا به حافظۀ 

. بر این (2010، 1)مک نامارادرازمدت نقش اساسی بر عهده دارد 

توجهی و اختالل دقت و تمرکز حواس، توان گفت که بیاساس می

هایی در ادراک، به خاطر آوردن، تشخیص درست، موجب اختالل

شود که این نیز موجب ضعف یادگیری و شکل دادن به مفاهیم می

آموزان با نارساخوانی عملکرد در درک مفاهیم و متن در دانش

آموزان با توان گفت که بهبود توجه دانشمی شود. با این توصیفمی

آموزان نارساخوانی احتماالً منجر به بهبود درک متن در این دانش

)اهرمی خواهد شد. یکی از اقدامات در این زمینه آموزش توجه است 

. با توجه به اینکه آموزش توجه از طریق بازی و (1390و همکاران، 

تواند مشکالت مرتبط با نقص توجه را کاهش دهد مانی میبازی در

بنابراین، احتماالً به همین دلیل  (؛2009، 2)لندرث، ری و براتون

آموزان با نارساخوانی شده های توجه منجر به بهبود توجه دانشبازی

 است.  است و از این طریق مهارتهای خواندن در آنها بهبود یافته

توان گفت که نارساخوانی با مشکالتی در از طرفی دیگر می

بازشناسی درست و روان کلمات، نقص در هجی کردن و توانایی 

. این مشکالت به (2014، 3)چن و لیورمزگشایی همراه است 

شود و مانع های شناختی منجر میهایی در ارتباط با سایر توانایینقص

ها آموزان باید واژهگردد. از آنجایی که دانششد دانش واژگان میر

های خوانند بفهمند. بنابراین احتماالً بازیرا درک کنند تا آنچه را می

آموزان با نارساخوانی شده توجهی باعث افزایش دامنۀ واژگان دانش

آموزان تأثیر گذاشته و از این طریق بر بهبود درک کلمات این دانش

آموزان توان گفت که از سویی دانش. در تبیین دیگر میاست

های توجه از جمله تغییر توجه و توجه تقسیم شده نارساخوان در مولفه

و از سویی دیگر ضعف در تغییر توجه  (2004، 4)استرمشکل دارند 

ها به صورت شود که در درک محرکدر افراد نارساخوان باعث می

. (2010)اللیر و همکاران، ی در پی و سریع مشکل داشته باشند پ

های توجه با تقویت توجه پایدار بر بهبود خرده بنابراین، احتماالً بازی

 گذارد. مقیاس درک کلمات، درک متن، خواندن کلمات تأثیر می

معلمان و مشاوران  توان پیشنهاد کرد کهلذا، با توجه به نتایج فوق می

آموزان و رفع از برنامه بازی توجهی در پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان استفاده کنند، والدین و معلمان خود مشکالت یادگیری دانش

را موظف به انجام بازی توجهی نمایید و وسایل کافی و متناسب در 

ی تواند راه را برااختیار آنان قرار گیرد. پژوهش در این زمینه می

 این هایپیدایش اقدامات پیشگیرانه هموار سازد. محدودیت

 دلیل به پیگیری دوره عدم اجرای نمونه، کم تعداد شامل پژوهش

 تعمیم که هامحدودیت از دیگر عدم همکاری مسئولین بود. یکی

 فقط حاضر پژوهش که است کند اینمی مواجه با مشکل را نتایج

گردد می لذا، پیشنهاد است. گرفته صورت نارساخوان پسران در

شود. در پایان محققان بر  توجه مورد این به بعدی تحقیقات در

خود الزم می دانند که از مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان سقز 

 جهت انجام این پژوهش، تشکر کنند. 

 
1. McNamara 

2. Landreth, Ray & Bratton 

3. Chen & Lio 

4. Sterr 
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 اخالقی مالحظات

 پژوهش اخالق اصول از پیروی

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان 

اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همه 

آنها در جریان پژوهش قرار گرفتند. اطالعات تمامی افراد نمونه به 

طور محرمانه حفظ شد. جهت حفظ اخالق در پایان پژوهش هم 

 گروه کنترل اجرا شد.  های توجهی بربازی

 مالی حامی

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 

 های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده است.بخش

 نویسندگان مشارکت

 هایبخش همه نگارش و اجرا طراحی، در نویساااندگان تمام

 .اندداشته مشارکت پژوهش حاضر

 تعارض مناف 

 ندارد. تعارض منافع مقاله این نویسندگان اظهار بنابر
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 مناب 
 اختالل های یادگیری )از نظریه تا عمل(.(. 1389احدی، ح و کاکاوند، ع. )

 تهران: ارسباران.

https://www.gisoom.com/book/1982368 
های توجهی بر کاهش نقایص عصب اثربخشی بازی(. 1392احمدزاده، م. )
شناختی دانش آموزان دبستانی پسر دارای اختالل نقص روان

 پایان نامۀ کارشناسی ارشد، فعالی شهر اصفهان،توجه/ بیش

دانشگاه اصفهان. 

https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper

.aspx?ID=735344 
چرایی و چگونگی پیشگیری از اختالالت (. 1391اصغری نکاح، م. )

 یادگیری خاص به مثابۀ معلولیتی پنهان )با تمرکز بر رویکرد

خواندن(. دومین همایش پیشگیری از  زبانشناختی به اختالل ویژه

ها، تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش از معلولیت

-https://profdoc.um.ac.ir/paper استثنایی.

abstract-1038619.html 
(. اثربخشی برنامه 1394اصغری نکاح، م.، کالنی، س و غنایی چمن آیاد، ع. )

ی مبتنی بر بازی های نرم افزاری با رویکرد زبان شناختی بر دقت 

فصلنامه خواندن و درک مطلب دانش آموزان با اختالل خواندن، 
. 84-66(، 15)4، ناتوانی های یادگیری

http://jld.uma.ac.ir/article_317.html 
(. 1390اهرمی، ر.، شوشتری، م.، گلشنی منزه، ف و کمرزرین، ح. )

اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان 

فصلنامۀ نارساخوان دختر پایۀ سوم ابتدایی شهر اصفهان، 
 .140-152(، 1)3، شناسی افراد استثناییروان

https://jpe.atu.ac.ir/article_2043.html 
(. اثربخشی 1390شوشتری، م.، ملک پور، م.، عابدی، ا و اهرمی، ر. )

های توجهی بر میزان توجه مداخالت زودهنگام مبتنی بر بازی

مجلۀ پژوهشی ، کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی
. 17-27(، 3)3، روان شناسی بالینی

https://jcp.semnan.ac.ir/article_2059.htm

l 
(. اثربخشی آموزش 1391عابدی، ا.، پیروز زیجردی، م.، یارمحمدیان، ا. )

یادگیری  توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختالل

. 92-106(، 1)2های یادگیری، ریاضی، مجلۀ ناتوانی

http://jld.uma.ac.ir/article_113.html 
( تأثیر بازی های پرورشی بر بهبود 1395علی نژاد، ا و صفرپور، س. ن. )

مایش بین المللی اختالل خواندن و نوشتن در کودکان ابتدایی، ه

شناسی و آسیب های روانافق های نوین در علوم تربیتی، 
 . ، تهراناجتماعی

https://civilica.com/doc/610002  
: آزمون خواندن و نارساخوانی، تهران(. 1384کرمی نوری، ر و مرادی، ع. )

 واحد تربیت معلم.انتشارات جهاد دانشگاهی 

 

 

 

 https://www.gisoom.com/book/1603636/ 
 یتوانبخش ریتأث یبررس(. 1394)ن.  ،یزچیتبر و ا ،یمانیسل .،م ،یمانینر

 یاضیر یلیتحص شرفتیتوجه و پ ینگهدار بر بهبود یشناخت

(، 2)4، روانشناسی مدرسه ADHDاختالل  یآموزان دارادانش

118-134 .

http://jsp.uma.ac.ir/article_329_e416b164ac1

14de38b31b80483b9cfc1.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
 

 90-210(، 3)11. یریادگی یهایفصلنامه ناتوانخواندن....  ییبر توانا یتوجه یهایباز ی(. اثربخش1401و همکاران. ) یبیحسن غر

3. شماره 11. دوره 1140 بهار  

 

https://www.gisoom.com/book/1982368
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=735344
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=735344
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1038619.html
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1038619.html
http://jld.uma.ac.ir/article_317.html
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