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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ne of the problems that many 

elementary school students face is the 

weakness in reading skills. Reading is a 

combination of two main skills of 

decoding and comprehension. 

Decoding is the mechanical aspect of 

converting written signs into speech and 

understanding the content is the same as 

understanding the meaning of the 

content. People who are weak in these 

two skills are diagnosed with "dyslexia" 

disorder (Brunswick, 2010). According 

to the latest definition of dyslexia it is 

“a disorder in one or more  of  the  basic  

 

 

psychological processes involved in understanding 

or in using language, spoken or written, that may 

manifest itself in the imperfect ability to listen, think, 

speak, read, write, spell, or to do mathematical 

calculations, including conditions such as perceptual 

disabilities, brain injury, minimal brain dysfunction, 

dyslexia, and developmental aphasia.” (International 

Dyslexia Association (IDA), 2019).  

In addition to various multi-sensory solutions that are 

used to create the highest level of stimulation of the 

senses, to help dyslexic children, and the rules of 

multimedia learning (Mayer, 2011), it has been 

common taking advantage of the capabilities of 

information and communication technology and 

providing digital content that is They have an 

undeniable influence in all aspects of human life. 
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A B S T R A C T 
 
Objective: Different types of digital content have important effect in all aspects of human life, including 

education. This media can help control and reduce the negative effects of dyslexia by creatively 

combining the knowledge and skill of the teacher, correctly understanding the nature and roots of dyslexia, 

and mastering the concepts and skills of information and communication technology in education. The 

purpose of this research was inquiry of suitable digital content characteristics for dyslexic students, based 

on research results.  
 

Methods: In this regard, using the systematic review method, the characteristics of suitable digital content 

for dyslexics have been searched according to valid research results. According to the purpose of the 

research, refereed and published articles, between 2000 and 2020 using identified keywords, among 

Persian and English sources, and in ISC, Web of Science, Eric, Sid, Irandoc and Magiran databases were 

reviewed during six stages of systematic review.  
 

Results: Extracted characteristics of suitable digital content for dyslexics were categorized into six 

media dimensions: 1. Text, 2. Audio, 3. Picture, and 4. Interaction. These results were finally set in 

the form of checklist and its face validity was confirmed. 
 

Conclusion: According to these characteristics, it is possible to give detailed instructions for the 

develpers and designers of all types of digital content. Also, evaluation of digital content according to 

these rules will help readability and more effective transmission of concepts to dyslexics. 
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The research results have shown that technology 

through the use of various software and digital media 

helps more effective realization of multi-sensory 

learning goals (Abbasi, Kalantari Dehaghi, & Nouri, 

2021). These technologies and their digital content can 

be used with the aim of raising the level of attention 

and concentration, which is the main factor in 

dyslexia.By definition, digital content is "various 

forms, from text, audio, and video files to graphics, 

animation & images, and in general, all digital 

information that is published for download or 

distribution in the form of electronic media such as e-

books. Digital content is also referred to as digital 

media; Media that can be stored in digital or analog 

memory in specific formats" (Mulan, 2011). 

 

2. Materials and Methods 

The method of the present research was systematic 

review. The search strategy, which included the type 

of databases and search keywords, was determined to 

use databases such as Sid, Eric, ISC, Web of Science, 

Magiran, and Irandoc. Also, the keywords used to 

search were: digital education, digital content, digital 

media, dyslexia, dyslexic. According to the title and 

abstract, 77 articles were adopted. Then, based on 

article's methodology, 35 articles were identified that 

had entry and exit criteria of the research. To answer 

the main question of the research, the articles were 

carefully examined and information such as: purpose, 

tools, and research results were extracted. The quality 

of the research was determined according to the 

research method and tools, and their relationship with 

the research results and objectives. 

 

3. Results 

In response to the first question: What characteristics has 

the reviewed research reported for digital content to meet 

the needs of dyslexic students?, the following 

characteristics were obtained in table 1:

 

Table 1. digital content characteristics that meet the needs of dyslexic students 
 

 

Textual Dimension 

Compliance with the simplicity and readability of the font type 

Using dark and readable font color on a light background (not pure white) 

Not using green, pink, and red colors for fonts 

Using readable font size (18 to 26) at least 20% larger than normal 

Using of bolding for emphasis 

Not using italics and underlining for emphasis 

Using fonts whose spacing between letters leads to better readability 

Compliance with the 1.5 to 2 distance between the lines  

Creating a space between paragraphs more than the usual space between lines 

Using drawings and pictures instead of written text 

Avoid justifying the text on both the right and left sides 

Using horizontal writing columns with a maximum length of 44 to 77 characters 

Presentation of text in only one column 

Presenting numbers as numbers, not letters 

Not presenting the text vertically 

Listing texts with key phrases, instead of long texts 

Using numbers instead of bullets, for list items 

The possiblity to display synonyms of words if requested by the student 

Using simple, familiar and short words instead of complex, unfamiliar and long words 

Using simple and short sentences, instead of pasting sentences and making them long 

Avoid starting a sentence when in the end of line 

Not using of animated and flashing text 

Using the spell checker tool to evaluate written pronunciation and correct it 

The possibility of personalizing the text size, type, color  

Audio Dimension 

Providing audio explanations along with text, image, and video if requested by the student 

Using of voice encouragement in the program 

Evaluation of children's speech pronunciations by the program 

Pictorial Dimension 

Using images to space between text sections 

Using visual elements such as frames, boxes, highlights and colored pencils for emphasis 

Not using of moving and flashing images 

Not using images that are too large or too small 

Clarifying of important image details for students 

Avoiding multiplex designs and images for background 
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Simplifying composition and design of pages 

Presenting of empty spaces between different parts of the page 

Making texts Simultaneous and co-located with their related images 

Interactive Dimension 

Presenting the conclusion and summary of the lesson in the form of a list at the end 

Avoiding of putting important issues and links at the end of the text line 

Using the "text to speech" tool 

The possibility of adapting the screen width to the screen dimensions of the used device (laptop, tablet or mobile phone) in such 

a way that there is no need to scroll horizontally to find the screen elements. 

Clarifying important parts of lesson content in the links on the first page by an obvious table of contents  

Providing the possibility of providing synonyms for understanding and correct pronunciation of complex, long, less frequent 

and new words; If requested by the user. 

Using keys and links whose appearance matches their function and purpose 

Using a regular content structure with the possibility of simple navigation in the program 

The possibility of downloading and printing the content at the request of the student 

Providing a glossary for new words, terms and expressions of each lesson 

Teaching each subject in several different ways 

Using familiar, objective and related examples 

Addressing the student 

 50. Improving the search facilities by suggesting the correct pronunciation of the word the user is looking for 

 51. Providing the possibility of displaying the path of writing letters 

 52. Predicting the possibility of students remaining anonymous to each other 
 

Also, in response to the second question (With what 

goals, study methods and tools, and analytical methods 

did the researches achieve their results?), summarized 

and classified results reveled that all studies purpose 

was extraction of digital and electronic content 

adjustment methods for dyslexics. Research methods 

were qualitative (10), quantitative (19) and mixed 

method (6).  Also, research tools were Interview (8), 

review (5), test (13), check list (4), questionnaire (17), 

ye tracker (12). And finally, analysis methods were 

descriptive statistics (24), inferential statistics (19), 

theme analysis (9), and meta synthesis (6).  It should 

be noted that some studies used a combination 

methods and tools. 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The purpose of this study was to identification of 

characteristics for digital content to meet the needs of 

dyslexic students. The results reveled a set of 

characteristics that extracted from researches results. 

Also, the quality of researches had been explained by 

their purposes, research methods, statistical analysis 

methods, and research tools. Results of current study 

can be used for making an evaluative checklist. This 

check list can be applied for evaluating Compatibility 

of digital content with the needs of dyslexic people. 

 

5. Ethical Considerations 
 

Compliance with ethical guidelines 
 

All ethical principles are considered in this article. 
 

Funding 
 

This research did not receive any grant from funding 

agencies in the public, commercial, or non-profit 

sectors.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kalantari Dehaghi, H. (2023). Suitable Digital Content for Dyslexics: A Systematic Review…. Journal of Learning Disabilities, 12(2):80-100. 

   Winter 2023. Vol 12. Issue2 Journal of 

Learning Disabilities 

 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?lang=en


83 

 

 

 روریممقاله 
 

 محتوای دیجیتال مناسب برای افراد نارساخوان: مرور سیستماتیک

 

   *1هانیه کالنتری دهقی
 
 

 .، ایرانگروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مالیراستادیار . 1
 

 

مقدمه
آموزان مقطع ابتدایی با آن یکی از مشکالتی که بسیاری از دانش

ترکیبی از  خواندناست.  خواندن مهارت ضعف دررو هستند، روبه

بۀ جن ییاست. رمزگشا درک مطلبو  ییرمزگشا یاصل دو مهارت

درک  درک مطلب همان و گفتار به یعالئم نوشتار لیتبد یکیمکان

مبتالء  هستند،ف یضع مهارت دو نیکه در ا یاست. افراد محتوا معنای

 (.2010، 1)برانزویکشوند تشخیص داده می «ینارساخوان» اختالل به

چند فرآیند  ای کیاختالل در "بنا به آخرین تعریف از نارساخوانی 

 ای یگفتار_ استفاده از زبان ایکه در درک  یاساس یروانشناخت

ناقص گوش دادن،  ییممکن است در توانا واست،  لیدخ _ینوشتار

انجام محاسبات  ای تلفظفکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، 

 یمانند ناتوان یطیشرا. این اختالل ممکن است در ظاهر شود یاضیر

ناتوانی در مغز،  یاختالل عملکرد حداقل ،یمغز بیسآ ،یادراک یها

)انجمن بین المللی ی در تکلم به وقوع بپیوندد رشداختالل و  خواندن

 .(2019نارساخوانی، 

های اول و دوم ابتدایی به در ایران میزان شیوع نارساخوانی در پایه

الغربایی، )معیندرصد گزارش شده است  7/11درصد و  1/12ترتیب 

های انجام گرفته و همچنین، طبق بررسی (.1394اسالمی و فدایی، 

ی که به مراکز آموزاندرصد از دانش 80در حدود  آمار جهانی،

باشند شوند به نارساخوانی مبتال میاختالل یادگیری معرفی می

نارساخوان، ضعف در مهارت آموزان دانش .(2020، 2)بتچاریا

-یاجتماع طیف متنوعی از مشکالت همراهخواندن را معموالً به 

 کنند.ی تجربه میجانیه
 

1. Brunswick 

2. Bhattacharya 
 

 

 نویسنده مسئول:* 

 هانیه کالنتری دهقی

 .، ایراناستادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مالیر نشانی:

 +98(813)2456518 تلفن:

 haniyehkalantari@gmail.comپست الکترونیکی: 
 
 

 

 :اطالعات مقاله

 10/06/1401  تاریخ دریافت:

 17/10/1401 :تاریخ پذیرش

 20/12/1401 تاریخ انتشار:

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 ها:کلیدواژه

محتوای دیجیتال، نارسااااخوان، مرور 

 سیستماتیک

 

 چکیده

 

 تلفیق با تواندمی رسانه این. دارند آموزش جمله از انسان زندگی هایجنبه تمام در مهمی تأثیر دیجیتال محتوای مختلف انواع  :هدف

های ریشه و ماهیت دقیق آموزش، و شناخت در ارتباطات و اطالعات فناوری هایمهارت و مفاهیم بر تسلط معلمی، مهارت و دانش خالقانۀ

های محتواهای دیجیتال هدف پژوهش حاضر جستجوی ویژگی .دهد کاهش کرده و منفی آن را کنترل اثرات نارساخوانی اختاللی همچون

 .آموزان نارساخوان بر مبنای نتایج پژوهشی استمتناسب با دانش
 

 نتایج به توجه با دیجیتال متناسب با افراد نارساخوان محتوای هایویژگی سیستماتیک، مرور روش از استفاده با راستا این در ها:روش

 از استفاده با 2020 تا 2000 هایسال بین شده منتشر و شده داوری مقاالت پژوهش، هدف به توجه با. است شده جستجو معتبر پژوهشی

 ISC  ،Web of science ،Eric ،Sid ،Irandocهایپایگاه در و انگلیسی و فارسی منابع میان تعیین شده در هایکلیدواژه

Magiran,  شدند سیستماتیک بررسی طوربه مرحله شش طی. 
 

. 3 صدا،. 2 نوشتار،. 1 ای:رسانه بعد چهار در دیجیتال متناسب با افراد نارساخوان محتوای شده مربوط به  استخراج هایویژگی :هایافته

 . شد تأیید آن صوری روایی و تنظیم لیستی چک قالب در نهایت در نتایج این. شدند بندیطبقه تعامل. 4 و تصویر،
 

توان دستورالعملی دقیق برای تولیدکنندگان و طراحان انواع محتواهای دیجیتال به دست داد. می هاویژگی این به با توجه  گیری:نتیجه

 .کردخواهد  را تقویت نارساخوان افراد به مضامین مؤثرتر انتقال و خوانایی این قواعد، به توجه با دیجیتال محتواهای همچنین، ارزیابی
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان    
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ضعف در  ،پایین توان به اعتماد به نفساین مشکالت می جملۀ از

شدگی از طرداحساس  ،ی و عمومیاضطراب اجتماع ،یتحمل ناکام

ناتوانی در  ف،یلاتکانجام  میلی و مقاومت دربی ،اجتماع طرف

از آنجا که . اشاره کرد کارانجام در  یو کند مدیریت خود،

 شود،یم ی این کودکان در یادگیریناکام نارساخوانی منجر به

مندی و ارزش نسبت بهاند و آشفته یاجتماع یهاطیدر مح معموالً

که اند آشکار ساختهمتعدد  قاتی. تحقتردید دارندخود  هایقابلیت

افسردگی، و پرخاشگری  ،یضداجتماع هایو رفتار نارساخوانی نیب

)چایل، کوزوفسکی، دبسکا، لونیوفسکا،  وجود دارد نیز رابطه

-اسنولینگ، نش،گوچ، هیای و 2019، 1مارخسکا، پاغ، و یزنوروک

(. این موضوع اهمیت توجه ویژه به این اختالل 2019 ، 2نوماس، هولم

 سازد. را آشکار می

ت سخن گفتن، هشیارانه ها در خواندن شامل: مهارترین مهارتمهم

دادن، تغییرات حرکتی، تشخیص دیداری و شنیداری، متمرکز گوش

کردن حواس بر روی مطالب، درک کردن و تحلیل نمودن جمالت، 

کردن های دیداری حروف، و هجینشانه هماهنگ نمودن صوت و

تأثیر ت. مهارت خواندن تح(2010برانزویک، باشند )کلمات می

شناختی، آوایی و بصری زبان های زبانعواملی همچون: ویژگی

(، مشکالت عصب2015، 4رلّوو  2005، 3)اسمیت، ایورت و سلتر

(، و وجود دیگر اختالالت 2001، 5گلدشتاین و آبروزیت)شناختی 

( است. اختالل 1390)حسینی و غیاثی، یادگیری همزمان با این اختالل 

تأثیر فرآیندهای ادراکی دیداری واقعی خواندن بیش از آنکه تحت

باشد، متأثر از رویکرد تحلیلی نسبت به خواندن است. در واقع، ضعف 

های افراد در خواندن زرگی از تفاوتدر رمزگشایی مسئول بخش ب

است. افراد نارساخوان معموالً تمایل دارند که با استفاده از دانش قبلی 

خود کلمات ناآشنا را حدس بزنند. مطالعات مربوط به ردیابی 

ها و ضعف افراد حرکات چشم نیز با گزارش حرکات نادرست چشم

هستند. همچنین،  نارساخوان در مواجهه با نوشتار، مؤید این نکته

ها بر روی هر اند که مدت توقف چشممطالعات آشکار ساخته

ثانیه است، در حالی که در میان افراد  20/0کاراکتر در افراد عادی 

رلّو، کنویندی ثانیه گزارش شده است ) 23/0نارساخوان بطور متوسط 

 رایج، مواردی همچون (.  عالوه بر این مشکل2012ِ، 6و بیزایاتس

مدت، مشکالت مربوط به های وارد شده به حافظۀ کوتاهآسیب

ادراک مطالب شنیداری و سازماندهی دستوری و معنایی نیز در میان 

ترتیب، دانشبدین (.2014، 7براکستدشود )نارساخوانان مشاهده می

ای هستند دریافت محتوا به شیوهآموزان نارساخوان به شدت نیازمند 

ترین زمان توقف، و ها بیشترین میزان تمرکز، کوتاهکه برای آن

کمترین بار شناختی را به دنبال داشته باشد و به دریافت معنادار و 

ها منجر شود. تاکنون، راهکارهای متنوعی برای درک سریعتر محرک

ر کنار انواع راهکارهای است. د کار رفتهکنترل و درمان این اختالل به

چندحسی که برای ایجاد بیشترین سطح تحریک حواس مورد استفاده 

گیری از گیرند، برای کمک به کودکان نارساخوان، بهرهقرار می

اطالعات و ارتباطات و ارائۀ محتواهای دیجیتالی  های فناوریقابلیت

ضعف را به تواند این نقاط اند، میها سازگار شدهکه با نیازهای آن

زای آن پیشگیری نمایند. نتایج حداقل رسانده و از بروز تبعات آسیب

-اند که فناوری از طریق بکارگیری نرمها گویای آن بودهپژوهش

-گیری از محرکگونه یا درمانی؛ و با بهرهافزارهای آموزشی، بازی

های جذاب بصری و گرافیکی، شنیداری، و تعاملی، به تحقق 

عباسی، کند )هداف یادگیری چند حسی کمک میتر ااثربخش

ها و ابزارهای آنها با (. این فناوری1400کالنتری دهقی، و نوری، 

هدف باال بردن سطح توجه و تمرکز، که عامل اصلی اختالل 

 گیرند.رود،  مورد استفاده قرار مینارساخوانی به شمار می

های وزافزون محتواهای دیجیتال در آموزشاز طرف دیگر، کاربرد ر

رسمی و غیر رسمی و حتی برای برآوردن نیازهای روزمره، اگرچه 

 19پیش از این نیز در حال گسترش بود، اما وقوع پاندمی کوید 

سرعت آن را در سطحی چشمگیر افزایش داد. محتوای دیجیتال بنا به 

از متن و  تالی،دیجیانواع مختلف اطالعات »تعریف عبارت است از 

که های صوتی و ویدیویی گرفته تا گرافیک، انیمیشن و تصویر فایل

های الکترونیکی مانند کتاب برای دانلود یا توزیع در قالب رسانه

شوند. از محتوای دیجیتال با عنوان رسانۀ الکترونیکی منتشر می

دیجیتال توان آن را در حافظۀ ای که میشود؛ رسانهدیجیتال نیز یاد می

(. تا کنون، 2011، 8موالن)« های خاص ذخیره کردیا آنالوگ در قالب

های شفاف و کارآمدی را ها دستورالعملقواعد حاصل از پژوهش

ای ارائه کرده است، که برای تنظیم محتواهای یادگیری چندرسانه

ها بهره برد ز آنتوان برای تنظیم انواع محتواهای دیجیتال نیز امی

(. در شرایطی که کاربرد 1384؛ ترجمۀ موسوی، 2011مایر، )

روزافزون انواع محتواهای دیجیتال را شاهد هستیم، ضرورت توجه به 

شیوۀ تنظیم و تدوین محتواهای دیجیتالی، به شکلی که عالوه بر 

 ن نیز قابل استفاده آموزان نارساخواآموزان عادی برای دانشدانش
 
 

 

1. Chyl, Kossowski, Dębska, Łuniewska, Marchewka, Pugh, & Jednoróg 

2. Snowling, Nash, Gooch, Hayiou‐Thomas, & Hulme 

3. Smythe, Everatt, & Salter 

4. Rello 
5. Goldstein & Obrzut 

6. Rello, Kanvinde, & Baeza-Yates 

7. Brakstad 
8. Mullan
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شود. نکتۀ جالب توجه آن است که باشند، بیش از پیش احساس می

های انجام شده بسیاری از راهبردهایی که در تنظیم به گزارش پژوهش

گزارش آموزان نارساخوان اثربخش محتواهای دیجیتال برای دانش

آموزان عادی را اند، خوانایی متن و توانایی درک مطلب دانششده

 . (2015رلّو، نماید )ها تسهیل مینیز طبق اظهارات خود آن

، 1والفریدهایی توسط برخی مطالعات )ها و سیاههتاکنون دستورالعمل

و مراکز  (2012 ،2الیویرا، آلمیدا و باراناسکاسسانتانا، دیدی؛ 2002

اند. منتشر شده (2018) 3انجمن نارساخوانی انگلستانمختلف مانند 

ها به برخی نکات مهم در تنظیم محتواهای اگرچه این دستورالعمل

ها تردید پژوهشی برخی از توصیهاند، اما در بنیان دیجیتال اشاره داشته

های وجود دارد و نوعاً بر مبنای شناخت و دانشی که نسبت به ریشه

اند. هدف پژوهش حاضر نارساخوانی وجود دارد، استنباط شده

تر، با بنیانی پژوهشی، در خصوص دستیابی به دستورالعملی شفاف

آموزان ششیوۀ تنظیم محتواهای دیجیتال خوانا و قابل فهم برای دان

خوان است. دستورالعملی که بتوان آن را در فرآیند تولید محتوا نارسا

کنندگان محتواهای دیجیتال نیز قرار داد. در اختیار طراحان و تولید

ای بر مبنای قواعد این همچنین، تدوین چک لیست یا سیاهه

دستورالعمل که بتوان با استفاده از آن محتواهای دیجیتالی آموزشی 

ها را آشکار ساخت ارزیابی نموده و نقاط قوت و ضعف آنرا 

طور تواند دیگر دستاورد حاصل از نتایج پژوهش حاضر باشد. بهمی

رود نتایج این مطالعه بتواند به بهبود کیفیت محتواهای کلی، انتظار می

دیجیتال آموزشی برای تمامی کاربران عالوه بر افراد نارساخوان، 

آموزان عادی( در های کنترل )دانشای که گروهنتیجه-یاری رساند 

ها، با اشاره به تسهیل فرآیند خواندن خود در اثر برخی پژوهش

(. 2012رلّو و بیزایاتس، اند )تنظیمات انجام گرفته، اذعان داشته

همچنین، ارتقای اثربخشی ارتباطی محتواهای دیجیتال که با هدف 

تواند از شوند نیز میطالع رسانی و . . . تدارک دیده میتبلیغات، ا

دیگر نتایج این پژوهش باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر در پی 

 های زیر بوده است:پاسخ به پرسش

های اثربخش محتوای شده کدام ویژگیهای انجامپژوهش -1

آموزان نارساخوان را آموزشی دیجیتال متناسب با نیاز دانش

 اند؟گزارش نموده

ها و ابزار مطالعه، و شده با چه اهداف، روشهای انجامپژوهش -2

 اند؟های تحلیلی نتایج خود را حاصل نمودهروش
 

  پژوهش روش

مروری و موسوم به مرور نظامند  روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش

است. این روش بهترین روش مطالعۀ مروری است که  4)سیستماتیک(

های با ارزیابی و ترکیب شواهد پژوهشی، اغلب با رعایت دستورالعمل

شود. این مطالعه دقیق و قابل تکرار برای دیگر پژوهشگران، اجرا می

، مرحلۀ اول(. در 2020، 5نیومن و گافمرحله اجرا شد ) 6در طی 

بایست اصلی پژوهش طرح شد تا مسیر مطالعه و نکاتی که می سؤال

، مرحلۀ دومپژوهشگر در جستجوی آن باشد مشخص شود. در 

 پژوهش، هایبراساس سؤالها، مالک های ورود و خروج پژوهش

نتایج  :از بودند عبارت پژوهش در ورود معیارهایتعیین شدند. 

هایی در مورد تنظیم محتوای دیجیتال پژوهش )ارائۀ نتایجی که توصیه

قابل استفاده برای افراد نارساخوان را ارائه نماید(، زبان پژوهش 

کمی -کیفی کمی، کیفی،( پژوهش روش ،)فارسی و انگلیسی(

(. همچنین، 2020تا  2000 (پژوهش انتشار سال ،))ترکیبی یا آمیخته

یسی و فارسی، خروج، مقاالت غیر از زبان انگلهای در اعمال مالک

های بدون محتواهای غیر پژوهشی با ساختار کتاب، مصاحبه، توصیه

ها مبنای پژوهشی و . . .  و نتایج پژوهشی که گروه مداخله آن

مشکالتی دیگری غیر از نارساخوانی داشتند از پژوهش کنار گذاشته 

جو در این مرحله معین شد. این راهبرد جست، مرحلۀ سومشدند. 

 های جستجوکلیدواژه و اطالعاتی هایپایگاه نوع املش راهبردها

 هایپایگاه مطالعات نمایه شده در در پژوهش حاضر بودند.

، 10، مگیران9ساینسآف، وب8سیاسآی ، 7اریک ، 6سید اطالعاتی:

های مورد استفاده جستجو شدند. همچنین، کلیدواژه 11و ایرانداک

از: آموزش دیجیتال،  بودند عبارت هاپایگاه این برای جستجو در

 ,digital education محتوای دیجیتال، نارساخوان، رسانۀ دیجیتال، 

digital content, digital media, dyslexia, dyslexic . مرحلۀ

غربالگری مطالعات جستجو شده در دو مرحله  ، در این گامچهارم

با توجه به گری انجام گرفت. ابتدا نتایج جستجو در مرحلۀ اول غربال

ها تعیین واژهمقاله با عناوین مرتبط با کلید 77عنوان بررسی، و حدود 

شدند. سپس، فایل کامل مقاالت دانلود شد. در مرحلۀ دوم غربالگری 

مقاله به عنوان  35شناسی مقاالت، با توجه به مطالعۀ چکیده و روش

 های حائز معیارهای ورود و خروج پژوهش شناسایی شدند.پژوهش
 
 

 

1. Waterfield 
2. de Santana, de Oliveira, Almeida, & Baranauskas 

3. British Dyslexia association 

4. Systematic review 
5. Newman & Gough 

6. Scientific Information Database (SID) 

7. International Science Council (ISC) 
8. ERIC 

9. Web of Science 
10. Magiran 

11. Irandoc 
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، نتایج مقاالت به دقت بررسی شدند و اطالعاتی چون: مرحلۀ پنجم

سال اجرا، هدف، روش، ابزار، و نتایج پژوهش استخراج شد. اعتبار 

روش ضریب توافق دو روش استخراج و کدگذاری این نتایج با 

منبع  4کدگذار انجام گرفت. در این روش بخش نتایج مربوط به  

های کیفی بررسی و مجددًا توسط یک پژوهشگر مسلط بر روش

کدگذاری شدند. طبق فرمول زیر ضریب توافق میان دو کدگذار  

 : دست آمدهب
 

 همکار و پژوهشگر توسط که کدها کل تعداد ،1طبق جدول شمارۀ 

 کدها نیز برابر با این بین توافقات کل است، تعداد 24 منبع   4او در 

بر این   .است 13 برابر کدها نیز این بین توافقات عدم کل تعداد و 11

 92 برابر با مذکور فرمول از استفاده با دو کدگذار بین اساس، پایایی

 60 از بیشتر پایایی میزان این اینکه به توجه با. محاسبه شد درصد

 مناسب گرفته صورت هایمصاحبه تحلیل پایایی است، میزان درصد

 . است

 دو کدگذار بین پایایی محاسبۀ .1جدول 
 

 پایایی )درصد( تعداد کدهای ناموافق تعداد کدهای موردتوافق مجموع کُدهای دو کدگذار منابع ردیف

1م  1  6 3 3 100%  

4م  2  5 3 2 83%  

12م  3  6 2 4 66%  

26م  4  7 3 4 86%  

%92 13 11 24 مجموع  
 

ها با  توجه به روش و ابزار ، نیز تعیین کیفیت پژوهشمرحلۀ ششم در

ها با نتایج و اهداف پژوهش حاضر انجام شد. پژوهش، و ارتباط آن

  دهدمراحل فوق را به شکلی خالصه نمایش می 1نمودار شمارۀ 
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های محتوای دیجیتال متناسب با نیاز نهایتاً، جهت استخراج ویژگی

ها ها لیستی از یافتهآموزان نارساخوان با توجه به نتایج پژوهشدانش

بعد: نوشتاری، صوتی، تصویری )تصویر ثابت،  4تهیه شد که در 

انیمیشن، ویدئو(، و تعاملی )رابط کاربری و مدیریت ارائۀ محتوا( 

 .بندی شدنددسته
 

 هایافته

شده کدام های انجامدر پاسخ به پرسش اول بر اینکه: پژوهش

زشی دیجیتال متناسب با نیاز های اثربخش محتوای آموویژگی

اند؟ ابتدا نتایج از طریق آموزان نارساخوان را گزارش نمودهدانش

های مورد مطالعه در جدول بندی اطالعات مستخرج از پژوهشطبقه

 .خالصه شدند 2شمارۀ 
 

 های مرور شدهمشخصات پژوهش .2جدول

 

 

 
 
 

 

1. Sarpudin & Zambri 
2. Ismail & Jaafar 

3. Rello, Kanvinde, & Baeza-Yates 

4. Daud & Abas

 
 

.80-100(، 2)12. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....کیستماتیافراد نارساخوان: مرور س یمناسب برا تالیجید یمحتوا(. 1401) .یدهق یکالنتر هیهان

ف
ردی

 

نام 

 پژوهشگران

سال 

 اجرا

روش 

 پژوهش
 هدف پژوهش ابزار پژوهش

روش تحلیل 

 هاداده
 های پژوهشیافته

1 
سارپودین و 

 1زمبری
2014 

 کمی-کیفی

 )ترکیبی(

 

-مصاحبۀ نیمه

ساختارمند و 

 آزمون

-های رابطجستجوی ضرورت

کاربری برای خواناتر نمودن 

صفحات وب برای کودکان 

 نارساخوان

تحلیل مضمون 

 و آمار توصیفی

افزایش فواصل بین حروف و کلمات، رنگ فونت 

زمینۀ آن )روشن(، اندازه )بزرگتر از )تیره( و پیش

( بر سرعت Verdanaمعمول( و نوع فونت )

سازی این خواندن تأثیرگذار است و امکان شخصی

 تواند به نتایج بهتری بیانجامدها میمؤلفه

2 
اسماعیل و 

 2جعفر
 کیفی 2014

برداری یادداشت

 مشاهدات

مشخصات متنِ مناسب تعیین 

 برای کودکان نارساخوان
 فراترکیب

های بدون لبه )سرکج(، اندازۀ درشت کاربرد فونت

سازی اندازه، حروف کوچک در و امکان شخصی

مقایسه با حروف بزرگ )در زبان انگلیسی(، پررنگ 

نمودن متن جهت تأکید در مقایسه با خط کشیدن 

ی تیره برای زیر کلمه یا کج نویسی، رنگ سیاه یا آب

رنگ برای زمینه، متنهای متن و رنگ کرم و آبی کم

کوتاه در صفحات جداگانه در مقابل صفحات مملو 

از متن و اجتناب از کلمات متحرک و لرزان؛ 

 افزاید.خوانایی متن را می

3 
رلّو، کنویندی و 

 3بائزایاتس
2012 

 ترکیبی

 کمی-کیفی

مصاحبه، پرسشنامه 

و ثبت اطالعات 

 eyeتوسط 

tracker 

ارائۀ دستورالعملی جهت تنظیم 

های مبتنی بر وب، متناسب متن

 با نیاز کودکان نارساخوان

تحلیل مضمون، 

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

% و رنگ  10مقیاس خاکستری بودن رنگ فونت 

ۀ کرم، %، رنگ فونت سیاه بر روی زمین 90زمینه 

 %7و فواصل میان حروف به میزان  26اندازۀ فونت 

، فاصله 4/1بیشتر از فاصلۀ نرمال، فاصلۀ میان سطور 

میان پاراگراف ها دوبرابر فاصلۀ میان سطورو پهنای 

کاراکتر  خوانایی متن را  77ۀ سطور به انداز

 افزاید.می

 2013 4داود و عباس 4

کیفی 

)مطالعه 

 موردی(

 توصیف برنامه

ای برای یادگیری معرفی برنامه

حروف برای کودکان 

 نارساخوان

 آمار توصیفی

در نسخۀ نهایی خود با « دیسلکسیا بکا»برنامۀ 

مشخصات زیر به کودکان نارساخوان در شناخت 

 کند:حروف ماالیایی کمک می

ها، شکل ظاهری )استفاده از فنون انتشار متن، رنگ

 آرایی، صفحۀ نمایش و تیتربندی(صفحه

محتوا )متن، تصاویر، مانند استفاده از حروف بر روی 

 ها، و صدا(بادکنک

سازی، و ها )حرکت در محتوا، امکان شخصیرفتار

 های صوتی(هدایت کاربر، مثالً با استفاده از تشویق

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
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1. Aziz, Husni, & Jamaludin 
2. Kast, Baschera, Gross, Jäncke, & Meyer 

3. Rello, Bayarri, Otal, & Pielot 

4. Lin & Chai 
5. Khakhar & Madhvanath 

6. Taileb, Al-saggaf, & Al-ghamdi 

7. Waterfield  
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ف
ردی

 

 نام پژوهشگران
سال 

 اجرا

روش 

 پژوهش

ابزار 

 پژوهش
 هدف پژوهش

روش تحلیل 

 هاداده
 های پژوهشیافته

5 
حُسنی و عزیز، 

 1الدینجمال
2013 

 کیفی

 

مصاحبه، 

مشاهده و 

مرور 

ادبیات 

نظری و 

 پژوهشی

-کاربستن دستورالعمل

های طراحی تعاملی 

I×D  در طرح اولیۀ یک

با هدف تسهیل  برنامه

خواندن برای کودکان 

 نارساخوان

تحلیل مضمون 

و تلفیق نتایج با 

مبانی نظری و 

های یافته

 پژوهشی

موارد مربوط به تایپ نوشتار، رنگ، در خصوص هر یک از 

قالب کلی صفحات، تیترها و تأکیدها، حالت نمایش روی 

ها، صفحه، متن، تصاویر، صدا، حرکت در برنامه، انتخاب

هایی کمک و هدایت کاربر در طول کار با برنامه دستورالعمل

 ارائه شد.

6 

کست، باسچرا، 

گراس، جونکی، و 

 2مایر

 کمی 2011

آزمون، 

پرسشنامه، 

های داده

مستخرج 

 از برنامه

مطالعۀ اثربخش برنامه 

های آموزشی خواندن بر 

 کودکان نارساخوان

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

ها، و امکان اضافه نمودن اشارات متنی، امکان تجسم واج

ری کنترل بر انتخاب کلمه با توجه به واج و سیستم کدگذا

شنیداری هم بر روی کودکان نارساخوان و هم -دیداری

کودکان عادی اثربخشی معنادار نشان داد و درکودکان 

نارساخوان ایجاد ارتباط میان آوا و شکل حروف تقویت شد. 

استفادۀ مختصر از اشارات دیداری شنیداری یادسپاری 

 کند.اطالعات آوایی را تسهیل می

7 
رلّو، بیرّی، اُتال، و 

 3پایلوت
 کمی 2014

آزمون و 

 پرسشنامه

مطالعۀ تأثیر بازی لغات 

ها، )نه برای یافتن غلط

صحیح( در مهارت 

خواندن، تلفظ و ادراک 

 کودکان نارساخوان

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

منجر به تفاوت های امالیی کاربرد بازی برای یافتن غلط

معنادار در مهارت نوشتن کودکان شد، در حالی که بر مهارت 

خواندن، و همچنین، درک کودکان از دو مهارت نوشتن و 

 خواندن تأثیر معناداری نداشت.

 آزمون کمی 2014 4لین و چِی 8

مطالعۀ تأثیر برنامۀ قلم 

الکترونیکی گفتار  بر 

کودکان آگاهی واجی 

 مبتال به اختالل گفتاری

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

برنامۀ قلم الکترونیکیِ گفتار بر آگاهی واج شناختی کودکان 

( ABABدارای اختالل گفتاری در طی مراحل پژوهش )

 اثربخشی معنادار با ضرایب تأثیر باال نشان داد.

 2010 5مدوانتخاخار و  9

-کیفی

 کمی

 

توصیف 

 برنامه

معرفی برنامه جولی میت 

با هدف کمک به 

 کودکان نارساخوان

توصیف 

های ویژگی

 برنامه

برنامۀ جولی میت با امکاناتی همچون نمایش مسیر نوشتن 

حروف، نوشتن از طریق لمس صفحۀ تبلت، سیستم تشخیص 

صوتی، صحت نوشتار کودک، ارائۀ بازخوردهای تصویری و 

-و ارائۀ توضیحات شنیداری در مورد هر یک از حروف می

تواند برای غلبه بر اختالل نارساخوانی مورد استفاده قرار 

 گیرد.

10 
طالب، الثقّف، و 

 6الغمدی
 ترکیبی 2013

مشاهده و 

 مصاحبه

مطالعه تأثیر برنامۀ 

تشخیص گفتار یُسر بر 

کودکان خواندن و تلفظ 

 نارساخوان

توصیف و 

 تحلیل مضمون

نتایج نشان داد که برنامه به اهداف خود برای تدارک محیطی 

مناسب و مفید جهت تحریک حس یادگیری در کودکان 

 ها به تعامل با برنامه دست یافته است.نارساخوان و تشویق آن

 

 

 مرور کیفی 2002 7واترفیلد 11

برخی راهکارهای طرح 

تشخیصی، آموزشی و 

پشتیبانی از کودکان 

نارساخوان توسط 

 کارکنان آموزشی و فنی

 فراترکیب

تعدادی از راهکارهای یاددهی یادگیری و شیوۀ تطبیق دادن 

ها برای آموزش کودکان نارساخوان تشریح شد و به برخی آن

 نکات در جهت تمیزدادن کودکان مبتالء به نارساخوانی اشاره

 شد.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان   
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1. O’Brien, Mansfield, & Legge 

2. Schneps, Thomson, Sonnert, Pomplun, Chen, & Heffner-Wong 
3. Zorzi, Barbiero, Facoetti & et al 

4. Schiavo & Buson 

5. roman 

6. Sans serif 

7. monospace 

8. italic 
9. serif 

10. proportional 

11. Srivastava & Haider 

12. Schneps, Thomson, Chen, Sonnert, & Pomplun
 

 

.80-100(، 2)12. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....کیستماتیافراد نارساخوان: مرور س یمناسب برا تالیجید یمحتوا(. 1401) .یدهق یکالنتر هیهان

 کمی 2000 1اُبرین، منزفیلد، و لجّی 12
 آزمون

 

بررسی تأثیرگذاری 

افزایش کنتراست در 

سرعت خواندن افراد 

نارساخوان در مقایسه با 

 افراد عادی

آمار توصیفی و 

های آزمون

 آمار استنباطی

سرعت خواندن کودکان و بزرگساالن نارساخوان در مقایسه با 

صدا یا افراد عادی در گروه کنترل، و همچنین، در خواندن بی

% مشابه بود و در کنتراست  2تا  100باصدای بلند، با کنتراست 

ها به طور مشابه و به شدت کاهش نشان در همۀ گروه %2زیر 

تواند دادند. بدین ترتیب، این فرضیه که باالبردن کنتراست می

در تکالیفی همچون  سرعت مطالعۀ افراد نارساخوان را

 شود.جستجوی دیداری و کشف معنا افزایش دهد رد می

13 

اشنپس، تامسون، سونرت، 

-پومپلون، چن، و هفنر

 2ونگ

 کمی 2013

پرسشنامه 

 و
eye 

tracker 

بررسی اثربخشی برخی 

های های برنامهویژگی

نمایش نوشتار 

الکترونیکی بر سرعت 

آموزان خواندن دانش

 نارساخوان

 آمار توصیفی

های و آزمون

 آمار استنباطی

کاهش طول هر سطر و افزایش فاصله میان حروف منجر به 

کاهش ازدحام عناصر متن و در نتیجه افزایش سرعت خواندن، 

آموزان کاهش مدت توقف و یا بازگشت به کلمه در دانش

 شود.نارساخوان می

14 
زورزی، باربیرو، فاکوتی، و 

 3همکاران
 کمی 2012

مشاهده و 

چک 

 لیست

مطالعۀ اثربخشی فاصلۀ 

زیاد میان حروف بر 

سرعت و دقت خواندن 

 در افراد نارساخوان

 آمار توصیفی

های و آزمون

 آمار استنباطی

-با افزایش فواصل میان حروف، کودک نارساخوان فرصت می

ها با آوای مربوطه را آنیابد که یک به یک حروف و ارتباط 

درک کرده و سپس به سراغ حرف بعدی برود، این وضعیت 

 منجر به افزایش سرعت و دقت در خواندن شد.

 مرور کیفی 2014 4اسکیاوو و بوسون 15

استخراج امکانات 

های اثربخش کتابخوان

الکترونیکی برای تقویت 

مهارت خواندن کودکان 

 نارساخوان

 فراترکیب

سازی نوع، اندازه، رنگ، و کنتراست امکاناتی چون شخصی

گذاری میان حروف و سطور، فونت نسبت به زمینۀ آن، فاصله

های تأکید بر بخشی از نوشتار، و جهت طول هر سطر، روش

تواند بر مهارت خواندن کودکان چیدمان نوشتاری می

 .نارساخوان تأثیر افزاینده داشته باشد

 کمی 2013 رلّو و بائزایاتس 16

چک 

 لیست
eye 

tracker 

بررسی نوع فونت مناسب 

از جهت لبه دار بودن، 

فاصله بین حروف، نوع 

تأکید، برای کودکان 

 نارساخوان

 آمار توصیفی

های و آزمون

 آمار استنباطی

، Helveticaها برای کودکان نارساخوان ترین فونتمناسب

Courier ،Verdana ،Arial و ،CMU ،و همچنین ،

در  7، و با فاصلۀ حروف یکسان6، بدون لبه5های صاففونت

 10، و با فاصلۀ حروف سهمی9دارو لبه 8های کجمقایسه با فونت

 )متأثر از شکل حرف( است.

17 
اسنپس، تامپسون، چن، 

 11سونرت، و پامپلون
 کمی 2013

چک 

 لیست
eye 

tracker 

مقایسۀ اثربخشی استفاده 

از ابزار نمایش متن 

الکترونیکی همچون 

ipad  نسبت به نوشتار

روی کاغذ بر سرعت 

خواندن و درک مطلب 

 افراد نارساخوان

 آمار توصیفی

های و آزمون

 آمار استنباطی

، در مقایسه ipadدر ابزاری همچون  SLTRاستفاده از برنامۀ 

کاغذ، به دلیل برخورداری از صفحۀ نمایش  با نوشتار روی

کوچکتر، تعداد حروف کمتر در یک سطر، کنترل حرکت در 

سازی تنظیمات متناسب با متن با انگشت، و امکان شخصی

تمایل کاربر؛ هم سرعت خواندن و هم درک مطلب را در 

 بخشد.آموزان نارساخوان بهبود میدانش

 کیفی 2020 12سریواستاوا و حیدر 18
مصاحبه و 

 مشاهده

طراحی پلتفرمی با هدف 

آموزش الفبا به کودکان 

نارساخوان با توجه به 

 هاهای شناختی آنقابلیت

 فراترکیب

سیستم یادگیری الکترونیکی متناسب با نیاز کودکان نارساخوانِ 

سازی، توجه به هایی چون: شخصیدورۀ ابتدایی با ویژگی

های تصویری، و توجه های مناسب، امکان انتخابکاربرد فونت

بینی امکانات زیر یادگیری را ارتقاء به کاربرد رنگ، و با پیش

 دهد:می

 کند؛ارائۀ آموزشی که به درک عمیق ساختار الفبا کمک 

 ارائۀ سیستم بازخورددهی و مصادیق بیشتر از محتوا؛

 های آموزشی متنوع؛ارائۀ روش

 طالعات آموزشی مورد نیاز والدین؛ارائۀ ا

ها و ارزشیابی شخصی برای دستیابی به تصویر دقیقی از قابلیت

 های احتمالیناتوانی

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان   
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1. Rello, Baeza-Yates, Dempere-Marco, & Saggion 

2. Rello, Ballesteros, & Bigham 

3. Real checker پردازد، به عنوان مثال؛ کاربرد اشتباهابزاری که با توجه به شناخت دقیق از ساختار دستوری و جایگاه معنایی کلمات در جمالتِ یک زبان، به کشف اشتباهات تلفظ می 

form بجای from))  

4. Wu, Reynolds, Li, & Guzmán 
5. Rello, Pielot, & Marcos

 

 

.80-100(، 2)12. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....کیستماتیافراد نارساخوان: مرور س یمناسب برا تالیجید یمحتوا(. 1401) .یدهق یکالنتر هیهان

 کمی 2016 رلّو و بائزایاتس 19

چک 

 لیست
eye 

tracker 

مطالعۀ تأثیر نوع فونت بر 

خوانایی متن صفحۀ 

-نمایش برای دانش

 آموزان نارساخوان

 آمار توصیفی

های و آزمون

 آمار استنباطی

های صاف، بدون لبه، و با فاصلۀ حروف یکسان در فونت

دار، و با فاصلۀ حروف سهمی، لبههای کج، مقایسه با فونت

 بخشند.آموزان نارساخوان را بهبود میخواندن در دانش

 

20 
-رلّو، بائزایاتس، دمپر

 1مارکو، سگیون
 کمی 2013

آزمون، 

پرسشنامه، 

 eyeو 

tracker 

بررسی اثربخشی کلمات 

کوتاه و تکراری بر 

خوانایی و درک مطلب 

 نارساخوانکودکان 

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

استفاده از کلمات پر تکرار در مقایسه با کلمات کمتر آشنا و 

جدید خوانایی متن، و استفاده از کلمات کوتاه در مقایسه با 

طور کلمات بلند درک مطلبِ کودکان نارساخوان را به

 دهد.معناداری افزایش می

 کمی 2015 2رلّو، بالستروس، بیگم 21

آزمون 

عملی و 

 پرسشنامه

آزمایش اثربخشی 

-ابزاری به نام وارسی

بر  3کنندۀ کلمۀ واقعی

سرعت و دقت تلفظ 

کلمات توسط 

 نارساخوانان

 آمار  توصیفی

کنندۀ کلمۀ واقعی هم نارساخوانان و هم با استفاده از وارسی

با سرعت بیشتری به اشکاالت تلفظ کلمات خوانندگان ماهر 

 پی برده و در نتیجه دقت و سرعت خواندن افزایش یافت.

 مرور کیفی 2015 رلّو 22

-ترین چالشمرور مهم

های مطالعۀ نارساخوانی 

 برای دسترسی به وب

 فراترکیب

-فونتو بزرگتر،  18با رعایت نکاتی چون: استفاده از فونت 

توان استفاده از وب را برای جمعیت های بدون لبه و صاف می

 نارساخوان تسهیل نمود.

 کمی 2017 رلّو و بائزایاتس 23

آزمون و 

 پرسشنامه
eye 

tracker 

تعیین نوع بهینه فونت از 

جهت ترکیب آن با 

زمینه، اندازه ، پهنای 

حروف و سطور؛ فاصله 

ها و پارگراف میان سطور

برای کودکان 

 نارساخوان

 آمار توصیفی

های و آزمون

 آمار استنباطی

توانند رعایت نکات زیر در تهیۀ محتواهای نوشتاری می

 آموزان نارساخوان را ارتقاء بخشند:مهارت خواندن دانش

 اینچی؛ 17در مانیتورهای  26و  24تا  18اندازۀ فونت بین 

 درصد بیش از معمول؛ 14تا  7فاصلۀ میان حروف 

رنگ فونت سیاه بر روی زمینۀ سفید یا بالعکس، بدون کاهش 

 شدت رنگ؛

 کاراکتر؛ 44حداکثر طول تایپ در هر سطر تا 

، Helvetica ،Courier ،Verdanaهای: کاربرد فونت

Arial ،CMU؛ 

 کاربرد فونت صاف و بدون لبه

24 
و، رینولدز، لی، و و

 4گیزمن
2019 

 ترکیبی

-کمی

 کیفی

های داده

برنامه، 

 پرسشنامه

 و مصاحبه

طراحی و اعتباریابی ابزار 

کمکی تایپ در رسانه 

های اجتماعی برای افراد 

 نارساخوان

تحلیل مضمون 

 و آمار توصیفی

که برای کمک  AWHابزار کمکی وارسی و اصالح متن 

به تایپ افراد نارساخوان در رسانۀ اجتماعی فیسبوک با 

سازی مشکالت تایپ این افراد توسط هوش استفاده از مدل

مصنوعی، طراحی شد توانست بر مهارت نوشتن این افراد و 

نیز، اعتماد به نفس آنها برای تعامل در این رسانه تأثیر مثبت 

هم یکی از نتایج گزارش ایجاد کند؛ اگرچه وابستگی به آن 

 شده بود.

25 
رلّو، پایلوت و 

 5مارکوس
 کمی 2016

 آزمون و
eye 

tracker 

بررسی تأثیر اندازۀ فونت 

و فاصلۀ سطور بر مهارت 

خواندن و درک مطلب 

 آموزان نارساخواندانش

آمار توصیفی و 

های آزمون

 آماراستنباطی

اثربخشی مثبت بر خواندن و  26تا  18اگرچه اندازۀ فونت 

درک مطلب را آشکارساخت اما سرعت خواندن با تغییر 

فاصلۀ بین سطور تفاوت معناداری نشان نداد و بهترین درک 

 دست آمد.فرض بین سطور بهمطلب در فاصلۀ پیش

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
 2. شماره 12. دوره 1401زمستان 
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1. Reynolds & Wu 
2. Rello, Bautista, Baeza-Yates, Gervás, Hervás, & Saggion 

3. Santana, Oliveira, Almeida, & Ito 

4. Santana, Oliveira, Almeida, & Baranauskas 

5. Rello, Pielot, Marcos, & Carlini 
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 کیفی 2018 1رینولدز و وو  26
مصاحبه و 

 پرسشنامه

بررسی تجربیات، 

ها و راهکارهای چالش

افراد نارساخوان در 

های تعامل با رسانه

 اجتماعی

تحلیل مضمون 

 و

 آمار توصیفی

ها نشان داد در مقایسه با خواندن، نوشتن چالش بزرگتری یافته

های اجتماعی همچون برای افراد ناساخوان در تعامل با رسانه

فیسبوک است. صرف زمان بیشتر برای نوشتن جهت اجتناب 

-؛ تکیه بیش از حد به چک"نویسندۀ ضعیف"از برچسب 

-ر زبان و موتورهای جستجو، در حالیهای امالء، دستوکننده

بینی هایی پیشها اساساً چنین کمککه در برخی فناوری

اند؛ تحمل بار عاطفی شناسایی شدن به عنوان یک نشده

نارساخوان؛ تغییر فرآیند نوشتن به یک مبارزه در رسانۀ 

اجتماعی برای حفظ کنترل فرد بر شیوۀ انجام کار؛ تشدید 

واجهه با واکنش منفی؛ و در نتیجه استرس و اضطراب از م

تر به بازخوردها مانند های قوینشان دادن واکنش

 ها بودند.خودسانسوری، از دیگر چالش

27 

لّو، باتیستا، ر

بائزایاتس،گرواس، 

 2هرواس، و سگیون

 کمی 2013

آزمون، 

پرسشنامه، 

 و
eye 

tracker 

مقایسۀ اعداد حروفی یا 

)کسری،   عددی

اعشاری، درصدی( از 

جهت سرعت و دقت 

 خواندن نارساخوان

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

شوند اگرچه اعداد سریعتر از حروف معادل خود خوانده می

در درک آنها تفاوتی وجود ندارد. اعداد کسری بهتر درک 

شوند. شوند، درحالیکه اعداد درصدی سریعتر خوانده میمی

وت معناداری میان سرعت خواندن و درک  اعداد اعشاری تفا

 با اعداد گرد شدۀ آنها وجود ندارد.

28 
رلّو، کنویندی، و 

 بائزایاتس
 کمی 2012

مصاحبه، 

پرسشنامه، 

تکنیک 

تفکر با 

صدای بلند 

 و
eye 

tracker 

آزمودن کارآمدی برنامۀ 

خوان الکترونیکیِ کتاب

اجرا بر روی قابل 

های همراه و گوشی

متناسب با نیاز افراد 

 نارساخوان

تحلیل مضمون 

های و آزمون

 آمار استنباطی

خوان، با رعایت نسبت خاکستری فونت و در برنامۀ کتاب

زمینه، و تضاد مناسب بین این دو، فاصلۀ مناسب بین حروف، 

ن، ها و اندازۀ فونت مناسب برای نارساخواناسطور و پاراگراف

خوانایی متن برای این گروه افزایش یافته و آنها این برنامه را، 

سازی آن، نسبت به دیگر البته با استفاده از امکانات شخصی

 ها ترجیح دادند.برنامه

29 
سانتانا، اولیویرا، 

 3المیدیا، و آیتو
 کیفی 2013

پرسشنامه 

 و

تکنیک 

تفکر با 

 صدای بلند

دستیابی به مهمترین 

های مورد نیاز یک آیتم

-ابزار کمکی شخصی

سازی جستجوگرهای 

 وب برای نارساخوانان

تحلیل مضمون 

 و آمار توصیفی

سازِی های مورد نیاز یک ابزار کمکیِ شخصیاز میان آیتم

جستجوگرهای وب برای افراد نارساخوان، مهمترین موارد 

اندازه، همترازی، و کنندگان در پژوهش مورد تأکید شرکت

 های مورد استفاده بود.رنگ فونت

30 
سانتانا، الیویرا، المیدیا، 

 4و باراناسکاس
 مرور کیفی 2012

ها و دستیابی به تکنیک

های طراحی دستورالعمل

وبِ متناسب با نیاز افراد 

 نارساخوان

 فراترکیب

یابی در صفحات رعایت نکاتی در خصوص کاربرد جهت

بندی وب، کاربرد رنگ، شیوۀ نمایش متن، نوشتن، قالب

سازی صفحات، کاربرد تصاویر و نمودارها، امکان سفارشی

گذاری، کاربرد اصوات و ویدئوها توسط کاربر نهایی، نشانه

 با اشاره به جزئیات مربوط به هر یک توصیه شد.

31 
رلّو، پایلوت، 

 5مارکوس، و کارلینی
 کمی 2013

آزمون، 

پرسشنامه، 

 و
eye 

tracker 

بررسی اثربخشی اندازۀ 

فونت مناسب و فاصله 

سطور بر خوانایی و 

درک مطالب منتشر شده 

 در صفحات وب

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

های فونت برای تسریع ها نشان داد بهترین اندازهتحلیل

های و بیشترین درک مطلب با اندازه 26، و 22، 18خواندن 

آید. خوانایی و درک موضوع نیز با بدست می 22و  18

افزایش معناداری را نشان دادند.  26، و 22، 18های اندازه

افزایش سرعت  26با فونت  4/1همچنین، کاربرد فاصلۀ سطر 

کاهش درک مطلب  8/0نسبت به  8/1مطالعه، و فاصلۀ سطر 

 ساختند.را آشکار 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان   
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2. Hsu 
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 کمی 2014 رلّو و بائزایاتس 32
پرسشنامه 

 و آزمون

-بررسی تأثیر ابزار دیس

بر هدایت  1سیاوب

نارساخوانان از طریق 

نمایش مترادف کلماتِ 

اشتباهاً تلفظ و تایپ شده 

با توجه به خواست کاربر 

 در بهبود عملکرد او

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

سیا در راهنمایی افراد نارساخوان از طریق وببرنامۀ دیس

نمایش مترادف کلمات اشتباهاً تلفظ شده و تایپ شدۀ بر 

ها تأثیر مثبت مبنای درخواست کاربر، در بهبود عملکرد آن

نشان داد. همچنین، دو الگوریتم با هدف این ابزار مورد 

در مقایسه با  CASSAیتم مقایسه قرار گرفتند که الگور

Frequency .نتایج بهتری را حاصل نمود 

 2013 2شو 33
-کمی

 کیفی

آزمون و 

 پرسشنامه

 استفاده از بررسی رابطۀ بین

و  یمتن امیزبان پ تکنولوژی

 یآموزمهارت سواد

نارساخوان و  آموزاندانش

 یعاد

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

 هاآنتمرکز  احتماالً در حفظنارساخوان آموزان دانش یی نشدنشناسا

 ، درک معنای متون و قواعد امالءگرانیقضاوت د و رهایی از نگرانی از

. همچنین، آشکار شد که کودکان نارساخوان استفاده  کندکمک می

 از کلمات ترکیبی، خالصه، و نمادها را ترجیح می دهند.

34 
رلّو، بائزایاتس، بوت و 

 3سگیون
 کمی 2013

پرسشنامه، 

 و
eye 

tracker 

مقایسۀ راهبردهای 

سازی متن مختلف ساده

بر خوانایی، انتقال و 

تسهیل مهارت خواندن 

نارساخوانان در مقایسه با 

 افراد عادی

آمار توصیفی و 

های آمار آزمون

 استنباطی

سازی کلمه با درخواست کاربر به سادهاثربخشی ابزاری که 

پردازد در مقایسه با ابزاری که به طور اتوماتیک این کار می

دهد؛ بر خوانایی و درک بهتر مطالب توسط افراد را انجام می

 نارساخوان آشکار شد.

35 
لوابیل، زافیریس و ا

 4ویلسون
 کیفی 2007

پرسشنامه 

 و مصاحبه

ترجیحات  برسی

نارساخوانان در مورد 

امکانات مسیریابی در 

 صفحات وب

 تحلیل مضمون

نظرات نارساخوانان در مورد امکانات مسیریابی در صفحات وب 

 به شرح زیر بدست آمد:

:کیفیت پایین نتایج جستجو و 5کادر جستجوی صفحات وب

 ها.لحاظ نشدن مشکالت تلفظ در موتور جستجوی آن

: به دلیل ناتوانی در خواندن 6صفحات وب نقشۀ مسیر حرکت در

های ریز، نارساخوانان این ترفند را برا درک موقعیت خود فونت

در صفحه وب نمی شناسند، و صرفاً به عنوان یک میانبر ممکن 

است از آن استفاده کنند و استفاده از کلید بازگشت به عقب به 

 کند.یها از موقعیت بیش از نقشۀ مسیر حرکت کمک مدرک آن

: نمایش با ساختار درختی سلسله مراتبی به همراه 7نقشۀ سایت

 بندی شده، مشروط بر کاربرد متن خوانا.کادرهای طبقه

: داشتن کلیدهای واضح الفبایی برای جستجو در 8نمایۀ سایت

-ها و لیستبندیتر شدن این ابزار با تدارک طبقهایندکس و مفید

 ران نارساخوان.های همخوان با الگوی ذهنی کارب

: چون همواره به یک شکل و در یک 9کلیدهای عقب و جلو

موقعیت مشابه قرار دارند، امکان مسیریابی و بازگشت سریع به 

 دهند.صفحات قبل را به کاربر می

: همخوانی ظاهری و 10لیست تیترها و پیوندهای درون صفحه

ه سمت محتوایی با کلیت سایت، قابل مشاهده بودن حتی زمانیکه ب

رویم نکات کلیدی هستند. در مورد منوهای پایین صفحه می

ها، رعایت رنگ شناور، محوشونده، یا چندسطحی خوانا بودن آن

متن و زمینۀ آن، نیمه شفاف نبودن رنگ زمینه و اجتناب از تداخل 

با متن بگراند، محو شدن پیش از آنکه مورد صحیح انتخاب شود، 

ظاهر شدن یا محو شدن ناخواسته با  برهم نزدن تمرکز خواندن با

-حساسیت زیاد نشانگر موس، ضرورت کنترل کاربر بر این لیست

 .ها اهمیت دارند

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان   
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هایی ویژگیتوان ، می2با توجه به نتایج خالصه شده در جدول شمارۀ 

 را که برای متناسب نمودن محتوای آموزش دیجیتال با نیاز

 شرح زیر خالصه نمود:به است،شده آموزان نارساخوان گزارشدانش

 در  1های ساده و بدون لبه و انحنانوع فونت: استفاده از فونت

  3. 2دار، پیچیده و شلوغهای لبهمقابل فونت

  26تا  18اندازۀ فونت: اندازۀ فونت. 

 های سبز، قرمز و رنگ فونت: اجتناب از ارائۀ نوشتار به رنگ

زمینۀ روشن های تیره در مقابل ارائه نوشتار با رنگ درو صورتی

 سفید.و نه 

 سازی و تأکید: استفاده از ابزار پررنگ، ضخیم و درشت برجسته

رنگی، هایالیت  قلم نوشتار، عناصر بصری اضافه مانند 4کردنِ

جهت تأکید و برجسته کردن بخشی از کردن، کادر و باکس، 

، 6و خط کشیدن زیر کلمه 5ویسیندر مقابل ابزارهای کج رنوشتا

 و کاربرد حروف بزرگ در انگلیسی. 

 هایی با ظاهر فشرده یا فاصلۀ فاصلۀ بین حروف: اجتناب از فونت

هایی است که بیش از حد بین حروف. تأکید بر استفاده از فونت

؛ 7ها صرف نظر از شکل هر حرف برابر استفاصلۀ حروف آن

لۀ هر حرف آن با حروف دیگر هایی که فاصدر مقایسه با فونت

-همچنی، اجتناب از صاف 8کند.مطابق با شکل حرف تغییر می

تر از انتظار برای پیشگیری از ایجاد فواصل اضافه 9کردنچین

 توصیه شده است. میان کلمات و ایجاد مشکل در خواندن

 5/1ها: افزایش فاصلۀ بین سطور تا فاصلۀ بین سطور و پاراگراف 

در نظر گرفتن دوبرابر فاصلۀ بین سطور برابر فاصلۀ بین کلمات و 

 ها.برای پاراگراف

 10کاربرد حداکثری از چارت جریانی یا تصاویر فوری ،

 .های مفهومی بجای نوشتارهای شماتیک و نقشهطرح

 در یک کاراکتر  77تا  44های عمودی از ارائۀ نوشتار در ستون

 ، بجای سطور طوالنی.سطر

 زن.اجتناب از کاربرد نوشتار و تصاویر متحرک و چشمک 

  تدارک امکان ارائۀ مترادف برای درک و تلفظ صحیح کلمات

پیچیده، طوالنی، کم تکرار و جدید؛ در صورت درخواست 

 کاربر.

  ،ناآشنا و کاربرد کلمات ساده و کوتاه بجای کلمات پیچیده

 طوالنی.

  جمالت با ترکیبی ساده و کوتاه، و اجتناب از چسباندن کاربرد

 ها.طوالنی کردن آن جمالت به هم و

 .نوشتن اعداد بصورت عددی بجای حروفی 

 :اندازه و  تدارک امکان کنترل و دستکاری برخی موارد مانند

زمینه و رنگ پرینت، کنتراست و نوع فونت و رنگ پیش

ر پهنا با توجه به پنجرۀ روشنایی صفحه و سیال کردن امکان تغیی

 .براوزر یا دستگاه مورد استفاده

  ارائۀ نوشتار بصورت تیتروار و مورد به مورد، بجای پشت سر

 .11هم نوشتن، و استفاده از شماره بجای نشانک

  اجتناب از کاربرد تصاویر خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و

 مشخص نمودن جزئیات مهم در تصاویر.

 های صوتی. تدارک و ارائۀ تشویق 

 طور همزمان.همراهی صدای گفتار مربوط به نوشتار به 

 .تدارک ابزار تبدیل متن به گفتار در صورت تقاضای کاربر 

 اجتناب از کاربرد عناصر بندی ساده، ارائۀ یک طراحی و ترکیب

 بینی فضای خالی در صفحه.زیاد در صفحه، و پیش

 های تصویری.زمینهاجتناب از کاربرد پیش 

 ها ها، نه روی آنارائۀ توضیحات مربوط به تصاویر در کنار آن

 ها.و یا باالی آن

 های تدارک امکان دریافت، ارزیابی و ارائۀ بازخورد به تلفظ

 گفتاری و نوشتاری، به همراه امکان تکرار و تصحیح تلفظ.

 احل اولیه تدارک امکان نمایش مسیر نوشتن حروف، در مر

 .یادگیری خواندن و تلفظ

 اجتناب از ارائۀ نوشتار به صورت عمودی. 

 های کوتاه. تدارک آموزش به چند روش متنوع و البته در گام 

 آموزان برای یکدیگر.بینی امکان ناشناس ماندن دانشپیش 

 های مربوط، عینی و ملموس.کاربرد مثال 

 ایو محاوره یمیصم یانیارتباط با مخاطب با ب یبرقرار. 

 مجهول. یاز جمالت معلوم بجا استفاده 

 انیاز مجموعه اطالعات ارائه شده در پا ترواریت ۀخالص ۀارائ 

 محتوا.
 
 

 

1. serif 
2. sans serif 

های پیچیده و فونت؛ Verdanan, Tahoma, Arial, Calibri های ساده:فونت نمونۀ . 3

؛ Times New Roman, Kunstler Script , Bodoni MT Condensed: به

 .هستند

4. Bold 
5. Italic  

6. Underline 

7. proportional 
8. Monospaced  

9. Justify 

10. snapshot 
11. Bullet 
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   یا تکه  اجتناب از ارائۀ محتوا به صورت بیش از حد تو درتو

یابی در صفحات وب )نقشه، وکاربرد ابزار جهتتکه و پراکنده 

سایت، واژه نامه سایت، کلیدهای عقب و جلو، نقشۀ پیشروی 

در سایت، فهرست تیترها و پیوندهای درون سایت( در 

کادرهای مشخص، بدون ایجاد مزاحمت برای خوانده شدن 

ودن در تمام ها، قابل مشاهده بنوشتار صفحه و متن خود لیست

 ها.طول صفحه، قابل کنترل بودن نمایش آن

 های مهم محتوامشخص نمودن آشکار بخش  

  استفاده از پیوندها با هدف مشخص در طول محتوا 

 ها در انتهای جمالت، و کاهش آنها به اجتناب از کاربرد فرامتن

 موارد مهم و ضروری.

 واژۀ  ارتقای امکانات جستجو از طریق پیشنهاد تلفظ صحیح

 مورد نظر کاربر.

 بار بویژه برای رفت و برگشت افقی اجتناب از کاربرد اسکرول

 زیاد برای خواندن نوشتار. 

 بینی امکان دانلود و پرینت.پیش 

های پژوهشهمچنین، در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه، 

 های تحلیلیها و ابزار مطالعه، و روششده با چه اهداف، روشانجام

-برمی 1اند؟؛ همانطور که از جدول شمارۀ نتایج خود را حاصل نموده

های آزمایشی پژوهش، مطالعاتی که با انواع روش 35آید، از مجموع 

 18و شبه آزمایشی )کمی( انجام شده بودند بیش از انواع دیگر بود )

مورد، و فراوانی مطالعات  12مورد(. همچنین، فراوانی مطالعات کیفی 

مورد بوده است. در مطالعات کمی از   5می )ترکیبی( نیز ک -کیفی

ها استفاده های آمارتوصیفی و استنباطی جهت تحلیل دادهانواع روش

های فراتحلیل و های کیفی از روشکه در پژوهششده بود، در حالی

های گردآوری شده از تحلیل مضمون، فراترکیب و توصیف داده

کیفی از ترکیب هر  -های کمیطریق آمار توصیفی؛ و در پژوهش

 ها استفاده شده بود. ها در تحلیل دادهدوی این روش

های گیری در مطالعات مجموعاً به شیوههای اندازههمچنین، روش

های اجرای پرسشنامه، اجرای انواع آزمون، کاربست انواع روش

پژوهشی برداری و توصیف مشاهدات، مرور منابع مصاحبه، یادداشت

، اجرای تکنیک Eye trackerهای و نظری موجود، تحلیل داده

ای از تفکر با صدای بلند و ثبت اطالعات؛ صورت گرفته بود. خالصه

 1توان در شکل شمارۀ ها را میشناختی پژوهشوضعیت روش

 مشاهده کرد.
 

 
 

 

که پژوهش حاضر به قواعدی حاصل از نتایج پژوهشی دست یافت 

های یک سیاهه با هدف ارزیابی انواع توانند به عنوان مؤلفهمی

 ای از این سیاههمحتوای الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند. نمونه

 5به پیوست ضمیمه شده است. روایی صوری این سیاهه توسط 

به تأیید رسیده است. متخصصان  3متخصص به شرح جدول شمارۀ 

یاهه را با اشاره به برخی نکات و ارائۀ فوق الذکر روایی صوری س

 پیشنهادات اصالحی تأیید نمودند
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 هاهای بدست آمده از پژوهش. مشخصات متخصصان تأییدکنندۀ روایی صوری سیاهۀ تنظیم شده با استفاده از مؤلفه3جدول 
 

 

 60سیاهه )چک لیست( پس از اعمال نظرات اصالحی متخصصان، با 

(، به 0مؤلفه )گویه( در مقیاس لیکرت تنظیم شد و درجات: هرگز )

( برای ارزیابی میزان 3(، و به اندازۀ کافی )2(، تا حدودی )1ندرت )

اد نارساخوان، سازگاری انواع محتواهای الکترونیک با نیازهای افر

مصداق "ای با عنوان برای آن در نظر گرفته شد. همچنین، گزینه

نیز برای هر مؤلفه در نظر گرفته شد که در ازای انتخاب آن  "ندارد

های نهایی کنار گذاشته شد. همچنین، گزینه، مؤلفۀ مربوطه از تحلیل

-ها با توجه به موضوعی که ارزیابی میمؤلفۀ حاصل از پژوهش 60

 3مؤلفه(، صدا ) 27ای شامل: نوشتار )مایند، در چهار بعد رسانهن

مؤلفه(، و تعامل  14مؤلفه(،  تصویر )تصویر ثابت، انیمیشن و ویدئو( )

مؤلفه( قرار داده  16کاربر، مدیریت ارائۀ محتوای  الکترونیک( ))رابط

شدند. امکان ارائۀ توضیحات بیشتر در پاسخ به هر مؤلفه نیز در سیاهه 

تواند با افزایش تنوع موضوعات در نظر گرفته شد. این سیاهه می

پژوهشی در خصوص تنظیم محتواهای الکترونیک برای نارساخوانان، 

 مرتباً مورد بازنگری قرار گرفته و بیش از پیش تکمیل شود.

 

 گیریبحث و نتیجه

های محتوای آموزشی دیجیتالِ سازگار با ویژگیدر تبیین هر یک از 

با توجه به نتایج حاصل شده در پاسخ به آموزان نارساخوان دانشنیاز 

 توان به نکات زیر اشاره نمود:میپرسش اول پژوهش، 

دار، های لبهفونتاند که ها اشاره داشته، پژوهشبعد نوشتاردر 

افزایند پیچیده، و شلوغ بر دشواری تشخیص کدهای نوشتاری می

؛ 2014اسکیاوو و بوسون، ؛ 2016رلو و بائزایاتس، ؛ 2015رلو، )

اسماعیل ؛ 2012رلو، کنویندی و بائزایاتس،  ؛2013بائزایاتس و رلو، 

(. 2012سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، ؛ و 2014و جعفر، 

دار، پیچیده، و شلوغ در حین خواندن، در مرحلۀ های لبهفونت

کنند که در رمزگشایی، بار شناختی بیشتری را به خواننده تحمیل می

ترین یابد. از آنجا که فقدان تمرکز مهمهش مینتیجۀ آن تمرکز کا

های ساده، بدون استفاده از فونتمشکل کودکان نارساخوان است، 

که سرراست ترین حالت ارائۀ نوشتار را دارند، توصیه لبه و انحنا، 

همچنین، اندازۀ نوشتار با توجه به مقدار محتوای قابل ارائه شوند. می

توصیه شده است تا پیچیدگی  26تا  18 در هر صفحه و نوع فونت، بین

، به حداقل برسد و 18های ریزتر از اندازۀ فرآیند کدخوانی فونت

دشواری برقراری ارتباط میان کلمات برای دستیابی به معنای جمالت 

سارپودین  ؛2015رلو، ، کنترل شود )26تر از اندازۀ در نوشتار درشت

 ؛2012سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس،  ؛2014و زمبری ، 

 ؛2012رلو، کنویندی و بائزایاتس، ؛ 2014اسماعیل و جعفر، 

زورزی، باربیرو، ؛ 2000اُبرین، منزفیلد، و لّجی، ؛ 2002واترفیلد،

رلو و  ؛2014اسکیاوو و بوسون،  ؛2012فاکوتی، و همکاران، 

سانتانا، اولیویرا، ؛ 2016مارکوس، رلّو، پایلوت و ؛ 2017بائزایاتس، 

(. 2013رلّو، پایلوت، مارکوس، و کارلینی، ؛ و 2013المیدیا، و آیتو، 

های سبز، اجتناب از ارائۀ نوشتار به رنگتوصیۀ دیگر پژوهشگران، 

کوررنگی قرمز و صورتی است که در کودکان مبتالء به مشکالت 

قابل تشخیص نیستند. در مقابل، قاعدۀ کلی برای کاربرد رنگ خوانا 

های برای نوشتار تضاد فونت و زمینه است و کاربرد نوشتار با رنگ

سارپودین و زمبری ، )تیره، مانند آبی تیره و سیاه توصیه شده است 

؛ 2012رلو، کنویندی و بائزایاتس، ؛ 2014و جعفر، اسماعیل  ؛2014

؛ 2002واترفیلد، ؛2017؛ رلو و بائزایاتس، 2014اسکیاوو و بوسون، 

و سانتانا، الیویرا، المیدیا، و ؛ 2000 اُبرین، منزفیلد، و لّجی،

(. از طرفی، کاربرد رنگ روشن، و نه سفید، در 2012باراناسکاس، 

رنگ سفیدِ  زمینۀ محتوای نوشتاری دیجیتال توصیه شده است، زیرا

منجر به خیرگی و توقف بیش از حد چشم و نهایتاً، کندی در زمینه 

رلو، ؛ 2020سریواستاوا و حیدر، ) شودمرکز میخواندن و کاهش ت

سانتانا، الیویرا، المیدیا، و و  ؛2012کنویندی و بائزایاتس، 

استفاده برای تأکید و برجسته نمودن مفاهیم مهم  (.2012باراناسکاس، 

 2012رلو، کنویندی و بائزایاتس، ضخیم کردن )از روش پررنگ و 

های رنگی، هایالیت کردن، استفاده قلم (2014اسماعیل و جعفر، و 

 ؛2002واترفیلد،) توصیه شده استاز کادر و باکس، و اندازۀ فونت 

؛2013داوود و عباس، ؛ 2012سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، 
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گراس، جونکی، و کست، باسچرا، ؛ 2013عزیز، حسنی و جمالدین، 

-های دیگر همچون کج، زیرا روش(2014لین و چِی، ؛ و 2011مایر، 

و استفاده از عناصر بصری اضافه ، زیر کلمه نویسی و خط کشیدن

تر و طبیعتاً، کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی، نوشتار را شلوغ

یند و نتیجتاً، رمزگشایی از محتوا نماخواننده را نیازمند تمرکز بیشتر می

کاربرد توصیۀ دیگر حاصل از نتایج پژوهشی،  کنند.را دشوارتر می

های های شماتیک و نقشهچارت جریانی یا تصاویر فوری، طرح

المیدیا،  سانتانا، الیویرا، ؛2002واترفیلد،؛ )جای نوشتار استمفهومی به

سریواستاوا ؛ و 2013عزیز، حسنی و جمالدین، ؛ 2012و باراناسکاس، 

های (؛ توجه به این توصیه بطور طبیعی، دریافت پیام2020و حیدر،

عمودی، و  ارائۀ متن در صرفاَ یک ستون کند.آموزشی را تسهیل می

جای سطور ، بهکاراکتر در یک سطر 77تا  44داکثر نه بیشتر، با ح

افقی طوالنی نکتۀ دیگری است که نتایج پژوهشی بر آن صحه 

سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس،  ؛2002واترفیلد،)اند گذارده

رلو و ؛ 2013امپسون، چن، سونرت، و پامپلون، اسنپس، ت؛ 2012

الزم به توضیح است (. 2014اسکیاوو و بوسون، و  ؛2017بائزایاتس، 

هایی که بطور افقی عریض هستند برای درک ارتباط که ستون

به انتهای سطر کلمات و معنای جمالت مراجعۀ مدام خواننده از ابتدا 

کنند. عالوه بر این، ممکن است که عرض و بالعکس را ایجاب می

ستون بطور کامل در کادر نمایشگر قابل نمایش نباشد و همین مطلب 

بر دشواری فرآیند خواندن بیافزاید. در چنین شرایطی کاربرد 

بار به صورت رفت و برگشتی زیاد برای خواندن متن بویژه اسکرول

ت افقی تمرکز را کاسته و خوانش و درک مطلب را رفت و برگش

از طرف دیگر، ارائۀ نوشتار در بیش از یک ستون  کند.تضعیف می

تر کرده و تمرکز را خواهد کاست. از دیگر نکات صفحه را شلوغ

ها بر تالش برای توان به تأکید آنمورد اشاره در نتایج پژوهشی می

و تلفظ صحیح کلمات تدارک امکان ارائۀ مترادف برای درک 

پیچیده، طوالنی، کم تکرار و جدید؛ در صورت درخواست کاربر 

رلو، و بائزایاتس،  ؛2014رلّو، بیرّی، اُتال، و پایلوت، اشاره کرد )

(. 2013اس، و سگیون، رلّو، باتیستا، بائزایاتس،گرواس، هرو؛ و 2014

چنین اقدامی از یک طرف، منجر به هدایت خواننده به تلفظ صحیح 

شود و از طرف دیگر، باید تر و آشناتر میاز طریق ارائۀ مترادف ساده

توجه داشت که نمایش بدون خواست کاربر منجر به شلوغ شدن 

صفحه و عدم نمایش مترادف چنین کلماتی منجر به بروز مشکالت 

شایی و عدم درک معنای صحیح محتوا خواهد شد. همچنین، رمزگ

ها به کاربرد کلمات ساده و کوتاه بجای کلمات توصیۀ پژوهش

سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، ناآشنا و طوالنی )پیچیده، 

رلو، و ؛ 2013سگیون، مارکو، -رلّو، بائزایاتس، دمپر؛ 2012

و همچنین، توصیه به  (200واترفیلد،؛ و 2015لو، ر؛ 2014بائزایاتس، 

-باز هم بر تالش برای سادهکاربرد جمالت با ترکیبی ساده و کوتاه 

سانتانا، الیویرا، المیدیا، و سازی فرآیند رمزگشایی اشاره دارد )

(، چراکه چسباندن جمالت به 2000واترفیلد،؛ و 2012باراناسکاس، 

طوالنی کردن آنها نیازمند تمرکز باال و حافظۀ فعال قدرتمندی  هم و

 است که بتواند در انتهای چنین جمالتی، بدون فراموش کردن هدف

اصلی جمله، ارتباط بین جمالت را دریافته و به درک هدف و معنای 

اعداد محتوا نائل شود. در جهت تقویت مهارت خواندن، استفاده از 

و  2014رلّو، بیرّی، اُتال، و پایلوت، )صورت عددی و نه حروفی به

یافتۀ  (2013س،گرواس، هرواس، و سگیون، رلّو، باتیستا، بائزایات

نمایند. ناگفته پیداست که ها توصیه میکه پژوهش دیگری است

ها تر و سریعتر کدهای عددی به دلیل تعداد کمتر آنرمزگشایی ساده

-به نسبت ما به ازای کدهای نوشتاری مهارت خواندن را ارتقاء می

دیگری است که بخشد. ارائۀ نوشتار به صورت عمودی نیز مطلب 

اشنپس، تامسون، سونرت، اند )نتایج پژوهشی آن را منع نموده

اسکیاوو و و  ؛2002واترفیلد،؛ 2013، ونگ-پومپلون، چن، و هفنر

نوشتار  (. توجه به این نکته که مغز همواره به خواندن2014بوسون، 

صورت افقی عادت داشته است و ارائۀ نوشتار عمودی بارشناختی به

تواند توضیحی برای توصیه کند، میمضاعفی بر خواننده تحمیل می

به اجتناب از ارائۀ  نوشتار به صورت عمودی باشد. تدارک امکان 

اندازه و نوع فونت و رنگ کنترل و دستکاری برخی موارد، مانند 

نگ پرینت، کنتراست و روشنایی صفحه و سیال کردن زمینه و رپیش

 امکان تغییر پهنا با توجه به پنجرۀ جستجوگر یا دستگاه مورد استفاده

های حاصل از نتایج پژوهشی است که توجه نیز یکی دیگر از توصیه

های فردی را نیز در تدوین محتوای دیجیتال تواند تفاوتبه آن می

رلّو، بیرّی، ؛ 2012سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، لحاظ نماید )

کست، ؛ 2013عزیز، حسنی و جمالدین، ؛ 2014اُتال، و پایلوت، 

اسنپس،  ؛2014لین و چِی، ؛ 2011باسچرا، گراس، جونکی، و مایر، 

سریواستاوا و  ؛2015رلو، ؛ 2013تامپسون، چن، سونرت، و پامپلون، 

نوشتن متن با  (.2012رلو، کنویندی و بائزایاتس، ؛ و 2020حیدر، 

توجه به ماهیت محتوا، بصورت تیتروار و مورد به مورد، بجای پشت 

تواند به سازماندهی اطالعات کمک کرده و سر هم نوشتن، نیز می

الگوهای ذهنی معنادار را ایجاد کند. همچنین، استفاده از شماره بجای 

سانتانا، الیویرا، المیدیا، این سازماندهی را تقویت خواهد کرد ) نشانک

(.2012و باراناسکاس، 
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، اجتناب از کاربرد تصاویر خیلی بزرگ یا خیلی بعد تصویردر 

سانتانا، الیویرا، المیدیا، کوچک در نتایج پژوهشی توصیه شده است)

(، زیرا چنین تصاویری تمرکز بر روی نکات 2012و باراناسکاس، 

کند. در تکمیل این توصیه توصیۀ دیگری مطرح مهم را تضعیف می

شده و آن مشخص نمودن آشکارای نکات مهم در تصاویر ارائه شده 

برای مخاطب نارساخوان است. همچنین، در طراحی صفحات محتوا، 

رد عناصر زیاد، و اجتناب از کارببندی ساده، ارائۀ طرح و ترکیب

تواند برای نارساخوانان، که بینی فضای خالی در صفحه میپیش

نیازمند مدیریت ویژۀ تمرکز خویش هستند، مجال بصری الزم را 

های تصویری و زمینهایجاد کند. توصیه به اجتناب از کاربرد پیش

المیدیا، و باراناسکاس، سانتانا، الیویرا، )زمینه طراحی سادۀ پیش

که منجر به شلوغ شدن صفحه و نتیجتاً، دشواری در خواندن  (،2012

شود دقیقاً عکس توصیۀ شده بر روی آن میمحتوای نوشتاری تعبیه

ای، باال عمل خواهد کرد و طبق اصل افزونگی در یادگیری چندرسانه

ت عناصر هر چند جذاب، اما مخل فرآیند یادگیری، منجر به اف

، ترجمۀ 2011)مایر، یادسپاری و انتقال محتوای یادگیری خواهند شد 

 (.1384موسوی، 

، تدارک امکان همراهی صدای گفتار مربوط به نوشتار بعد صدادر 

ت، باسچرا، کس؛ 2013عزیز، حسنی و جمالدین، ) طور همزمانبه

رلو، کنویندی و ؛ 2014لین و چِی، ؛ 2011گراس، جونکی، و مایر، 

، که اشکاالت تلفظ و (2013داوود و عباس، ؛ و 2012بائزایاتس، 

شنیداری دهد و از ظرفیت دو کانال دیداری و خواندن را کاهش می

برد، توصیه شده است. همچنین، توصیه به طور همزمان بهره میبه

بینی ابزار تبدیل نوشتار به گفتار در صورت تقاضای کاربر و حتی پیش

سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، های صوتی )تدارک تشویق

تواند به استفادۀ نیز می (.2012کنویندی و بائزایاتس،  رلو، و؛ 2012

مؤثر از ظرفیت کانال شنیداری در افراد نارساخوان یاری رساند. 

های گفتاری تدارک امکان دریافت، ارزیابی و ارائۀ بازخورد به تلفظ

و  وو، رینولدز، لی،و نوشتاری، با امکان تکرار و تصحیح تلفظ )

طالب، الثقّف، و ؛ 2015رلّو، بالستروس، بیگم ، ؛ 2019گیزمن ، 

رلو، ؛ 2011کست، باسچرا، گراس، جونکی، و مایر، ؛ 2013، الغمدی

-نیز با شبیه(، 2012نتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، ساو ؛ 2015

سازی تجربۀ مستقیم فرآیند خواندن و درک مطلب و بطور کلی، 

جریان یادگیری را به واقعیت نزدیکتر ساخته و به تعمیق آن منجر 

 شود.می

، توصیۀ نتایج پژوهشی به تدارک آموزش به چند بعد تعاملدر 

و  2012سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، روش متنوع )

های های کوتاه، باز هم بر توجه به تفاوت(، در گام2000واترفیلد،

های مربوط، عینی و ملموس کند. کاربرد مثالفردی تأکید می

تر با فشار یز طبیعتاً، به خواندن و یادگیری عمیق(، ن2000واترفیلد،)

شناختی کمتر و سکوسازی یادگیری به شکلی اثربخش خواهد 

ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، انجامید که به توصیۀ پژوهش

ای )مثالً کاربرد برقراری ارتباط با مخاطب با بیانی صمیمی و محاوره

 (،2012سانتانا، الیویرا، المیدیا، و باراناسکاس، جای شما( )ضمیر تو به

سازی کند تواند حضور عامل آموزشی و معلمی صمیمی را شبیهمی

بخشد و طبق بسیاری از نتایج پژوهشی که ارتباط آموزشی را ارتقا می

گذارد. استفاده از کننده بر جای میبر یادگیری تأثیری تقویت

جای مجهول که به عنوان توصیۀ دیگری حاصل از جمالت معلوم ب

سانتانا، الیویرا، المیدیا، و ها مطرح شده است )نتایج پژوهش

(، سطح پیچیدگی جمالت را 2000واترفیلد،و  2012باراناسکاس، 

کند. میکاهش داده و خوانش و به دنبال آن درک مطلب را تسهیل 

یکی از دالیل تقویت مشکل نارساخوانی و تأخیر در بهبود آن نگرانی 

ها در مورد نقاط ضعف این گروه از قضاوت همساالن و هم کالسی

آموزان بینی امکان ناشناس ماندن دانشآموزان است. پیشاز دانش

-برای یکدیگر که منجر به کاهش نگرانی آنها از قضاوت شدن می

شو، ری است که نتایج پژوهشی بر آن تأکید دارند )شود توصیۀ دیگ

(. و در نهایت، درصورتیکه که برای امکان دانلود و پرینت 2013

سانتانا، الیویرا، های الزم در محتوای دیجیتال صورت گیرد )بینیپیش

های مکرر بعدی و مراجعهامکان   (،2012المیدیا، و باراناسکاس، 

جریان یافتن فرآیند خواندن با سرعت و تعداد دفعات مورد نیاز هر 

 های یادگیری را تقویت نمود.توان فرصتکاربر، می

طور که در تبیین نتایج به دست آمده برای پاسخ به پرسش دوم، همان

مورد بررسی معرفی های ها آشکار ساخت، هدف اغلب پژوهشیافته

هایی است که بتوانند مشکالت افراد و توصیۀ راهکارها یا برنامه

نارساخوان را کاهش داده و ارتباط آنها با انواع محتواهای الکترونیک 

،که هدفش (2014لین و چِی ) را تسهیل نمایند. در این میان، پژوهش

رونیکی گفتار بر آگاهی واج شناختی مطالعۀ تأثیر برنامۀ قلم الکت

کودکان دارای اختالل گفتاری بوده است، به تحلیل نتایج کاربست 

شناختی پرداخته است که یکی ابزار اجرا بر متغیر وابستۀ آگاهی واج

-آید. اگرچه یافتهاز متغیرهای مهم در مطالعۀ نارساخوانی به شمار می

های نارساخوان قیم به نمونهتوان به طور مستهای این پژوهش را نمی

تعمیم داد، اما ارتباطی عمیق با مطالعات مربوط به نارساخوانی را نشان 

 (2016رلّو، پایلوت، مارکوس، و کارلینی )دهد. همچنین، پژوهش می

که به بررسی اثربخشی اندازۀ فونت مناسب و فاصلۀ سطور بر خوانایی
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و درک مطالب محتوای صفحات وب پرداخته است، متغیر وابستۀ 

خوانایی محتوا را مورد بررسی قرار داده که متغیری مهم برای تنظیم 

 محتوا برای افراد نارساخوان است.

های مربوط ای از توصیهتدوین اولیۀ سیاههحاصل پژوهش حاضر به 

به تدوین محتوای دیجیتال مناسب برای افراد نارساخوان منجر شد. 

های بایست با بررسی مطالعات بیشتر و انجام پژوهشاین سیاهه می

دقیق مربوط به متغیرهای مهم در تدوین محتوای دیجیتال مناسب برای 

 گیرد.افراد نارساخوان مورد بازنگری قرار 

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 .است شادهرعایت  مقاله نیا در تماماًاخالقی  ولصا
 

 مالی حامی
 

 در یمال نیتأم یهاسازمان از یمال کمک گونه چیه قیتحق نیا

 . است نکرده افتیدر یرانتفاعیغ ای یتجار ،یعموم یهابخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش طراحی، اجرا و نگارش همه بخش تمام نویسندگان در

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منابع
فراتحلیل تاثیر مداخله  .(1400) .نوری، عو  کالنتری دهقی، ه .،عباسی، ف

فصلنامه های فناوری محور بر کاهش اختالل خواندن دانش آموزان، 
 .19-5، (2)21، کودکان استثنایی

 http://joec.ir/article-1-1276-en.html 

، تهران: چاپ اول. اختالل خواندن(. 1390. )غیاثی،پو  ف حسینی،

  .ساواالن

. )ترجمه مهسا اییادگیری چندرسانه(. 2011مایر، ریچارد، ای )

و تحقیقات و  (. اسالمشهر: موسسه عالی آموزش1384موسوی،

 ریزی.برنامه

خاص  یهایناتوان وعی(. ش1394)ی، م. فدائ و م ی،اسالم .،ف ی،الغربائنیمع

. یاستان خراسان شمال یآموزان دوره ابتدائدر دانش یریادگی

  .124-101 ،(1)5 ،یریادگی یهایناتوان
http://jld.uma.ac.ir/article_366.html?lang=en 
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