
 

 

ر خواندن و نوشتن د یهابر مهارت یشناخت بخشیتوان یاثربخش 

 یریادگیدانش آموزان مبتال به اختالالت 
 

 انریا ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یواحد اردب ،یتیترب یروانشناس یدکتر یدانشجو                    وحید برنجی جاللی

 رانیا ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یواحد اردب ،یگروه روانشناس اریاستاد                               *عذرا غفاری

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یاستاد گروه روانشناس                           منصور بیرامی

 رانیا ل،یاردب ،یاسالمدانشگاه آزاد  ل،یواحد اردب ،یگروه روانشناس اریاستاد                             سمیه تکلوی

 

 
 azra.ghaffari@yahoo.com             ایمیل نویسنده مسئول: 13/02/1400 رش:یپذ 11/10/1399 افت:یدر

 ده   یچک 

بر مهارت خواندن و  یشناخت بخشیتوان یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس هدف:

روش   روش پژوهش:شتتد   انجام یریادگینوشتتتد در دانش ومونان مالتب با اختب ت 

شالا ونما ا بود  جامعونمون و پیگیری با گروه گواه ونمون، پسبا طرح پیش یشیپژوهش 

  بود( 97-98) لیشهر اردب ییمقطع ابتدا یریادگیومونان مالتب با اختب ت دانش یومار

ا دو نفر انتخاب و ب 50روش تعداد  دیبا استفاده ان ا کادسترس بود  در یریگروش نمونا

س گواهو  شیگروه ونما سا مداخلا  20شیشدند  گروه ونما میتق  یشناخت بخشیتوانجل

سولالرگ و مایتر ) سلا مراتالی  سل  یوورجمع یکردند  برا افتی( در2001مالتنی بر مدل 

شناما خوداده س شتد  اندنها ان پر شد  ( 1384کرمی و همکاران )و مهارت نو ستفاده  ا

استتتتفاده   spss افزارنرمو  های تکراریواریانس اندانه لیحلداده ان ونمون ت لیتحل یبرا

موجب  یبا طور معنادار یشتتناخت بخشتتیتواننشتتان داد ومونش  نتایج :هاافتهیشتتد  

نوشتتتتد اختبل و ( F ،001/0=P=99/18)نمرات اختبل خوانتتدن  دیانگیتتکتتاهش م

(01/41=F ،001/0=P )حلا پیگیری پایدار در مر تأثیرو اید  شده است شیدر گروه ونما

 بخشتتتیتوان تأثیر دهندهنشتتتانومده  دستتتت با جینتا  :یرگیجهینت(  P>05/0) بود

بود، بر  یریادگیاختبل  یدارا ومونانخواندن و نوشتد در دانش  یهامهارتبر  یشناخت

خواندن و نوشتتتد در دانش  یهاکمک با بهالود مهارت یبرا یاستتاس مراکز ومونشتت دیا

 شود       دهاستفا یشناخت بخشیتوانان  یریادگیا اختب ت ومونان مالتب ب

 

 یشناخت بخشیتواناختبل خواندن، اختبل نوشتد،  ،یریادگیاختب ت : هادواژهیلک

 

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 خانواده درمانی کاربردی

 
 2717-2430شاپا )الکترونیکی( 

http://Aftj.ir 

 277-291 | 5 یاپیپ 1شماره  | 2دوره 
 1400 بهار

 د:ینکر استناد یل زکن مقاله به شیبه ا

 

 درون متن:

، تکلویو  برنجی جبلی، غفاری، بیرامی)

1400) 
 

 

 در فهرست منابع:

، بیرامی،  غفاری، عذرا ، وحید، برنجی جبلی

 یاثربخش ( 1400)  سمیا، تکلویو منصور ، 

خواندن و  یهابر مهارت یشناخت یبخشتوان

نان مالتب با اختب ت نوشتد در دانش ومو

 ،فصلناما خانواده درمانی کاربردی  یریادگی

  277-291(: 5 یاپیپ 1)2

https://orcid.org/0000-0001-7096-2959
https://orcid.org/0000-0002-5746-5584
https://orcid.org/0000-0002-5015-2585
https://orcid.org/0000-0001-7025-8363


  278  |                                                                                       1شماره      | 2دوره     |1400   بهار   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 

 مقدمه

، 2مریکاو پزشکیروان)انجمد د شونمیشناختا گروه کودکان استثنائی  دیتربزرگ با عنوان 1اختبل یادگیری

در مهارت خواندن، نوشتد، گفتار و ریاضی در مقایسا  هایینقصت یادگیری با ابتب کودک با اختب  ( 2015

نسالت با کودکان همسال خود  هانمیناکا در اید  استبا کودکان هم سد و دارای ظرفیت هوشی مناسب 

دچار ناتوانی  کودکان دارای اید مشکبت کا عمدتا  (  2016)بیکر،  دهندمیان خود نشان  تریپاییدعملکرد 

نشانگر عادی بودن ونان هست  وننشانیادگیری هستند، اغلب ظاهری طالیعی دارند و رشد جسمی، قد و 

 عملکرد اینکا وجود کا با شودمیاختبل یادگیری با کودکانی اطبق (  1396)وقاجانی و هاشمی رنینی، 

 اختب ت  دارند مشکل ریاضی یا بام خواندن، هایمهارت در است، طالیعی محدوده در هاون کلی فکری

شوند )بیانسا و همکاران، می داده تشخیص سد با شده استاندارد شناختیروان هایونمون کمک با یادگیری

اختب ت روانی، طالقا اختب ت یادگیری را با اختبل یادگیری خاص  یومار(  راهنمای تشخیصی و 2021

، با شدندیم یبندطالقابا عنوان اختبل جدا  قالب وشتد و ریاضی کا تغییر داده است و اختب ت خواندن، ن

کا  شوندیم(  اختبل خواندن نمانی تشخیص داده 2018اختب ت یادگیری خاص تغییر کردند )انگر، 

رات نم یامبحظاقابلاستاندارد شده برای خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری با طور  یهاونموندر  وموندانش

 (  2013بیاورند )ون در اسلویس و همکاران،  با دستخود  بتیو تحصنسالت با سد و سطح هوشی   تردییپا

عنوان استت  نارستاخوانی با 3ترید انواع اختب ت یادگیری، اختبل در خواندن یا نارستاخوانییکی ان شتایع

شی سطح هو سب با  های ی مهارتان در نمیناشاختبل در کودکانی کا علیرغم برخورداری ان ومونش منا

ستند، تعریف می شتد، هجی کردن، ناموفق ه ساخوان با دلیل اختبل نبانی مثل خواندن، نو شود  افراد نار

شکل مواجا می سکری، خواندن در اغلب دروس خود با م ساخوانی بر مالنای  ( 1392شوند )کریمی و ع نار

صی و وماری اختبل شخی شرفت DSM-5)4نیهای رواویرایش پنجم راهنمای ت ست کا در ون پی ( حالتی ا

سد، ومونش و هوش کودک خواندن پایید ستتر ان حد مورد انتظار برحسب    اید اختبل با میزان نیادی ا

های پنجمید راهنمای شتتود  طالق مبکهای رونانا مستتتلزم خواندن میمانع موفقیت تحصتتیلی یا فعالیت

صی و وماری اختبل شخی صوت سی، میزان ناتوانی خواندن های روانی در  صالی یا ح رت وجود یک اختبل ع

 ( 2015، 5ومریکا پزشتتکیروان)انجمد های دیگر همراه استتت بیش ان ون حدی استتت کا معمو   با اختبل

شکبت با خواندن یادگیری اختبل  و قیردقیغ عملکرد شود،می تجربا خواندن هنگام در کا توجهی قابل م

 وکادمیک مشخص تحصیبت و سدهم افراد با مقایسا در ونچا معنای درک در شکلم و خواندن در وهستا

، اهواژه(  نارساخوانی اختبلی است کا با مشکبتی در بانشناسی درست 2021شود )رودریگو و همکاران، می

شکل حدش ندن کلمات،  شالیا با هم، م شتالاه خواندن کلمات  شکل در هجی کردن،  ا یبخوانی،  وارونام

  مشکل اصلی اختبل ناراساخوانی شودمیو تنفر ان خواندن و مشکل در تشخیص جز ان کل شناختا  یلیم

                                                           
1. learning disabilities 

2. America Psychiatric Association 

3. Reading learning disorder 

4. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders- 5 

5. America Psychiatric Association 
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(  با وجود تمامی اید 2017)پترتو و ماستب،  استتدر ستیستتم مرکزی  یشتناختعصتباحتمال در نقایص 

 (  2017)مشکانی و همکاران،  باشندیممشکبت، کودکان نارسا خوان دارای هوش بهنجار 

خواندن نیانمند یک فرویند یادگیری پیچیده استتتت کا با ادغام عوامل متعددی مانند حرکت ستتتاکادیک 

چشتتم، عملکردهای اجرایی )توجا، حافظا کاری و بانداری(، حافظا، یکرارچگی حستتی، هماهنگی ف تتایی 

ستدجو و همکاران،  ستگی دارد ) صری و تعادل ب شناختی و حرکت2019ب ی برای هر (  اید فرویند یکرارچا 

ست )رودریگو و همکاران،  ضروری ا صویر و ووایی  ستیابی با ت  و ایجاد (  برای2021فرد برای رمزگذاری د

لوستتگو و همکاران، ) کندیم یستتانناینم را مطلب درک و شتتده پردانش اطبعات و هاییباننما دستتتکاری

عصالی متنوعی است )اکسترند و (    فرویند خواندن منعکس کننده یکرارچگی عملکردی ساختارهای 2019

شناختی پیچیده است کا رشد سوادومونی، روند رشدی  –نارساخوانی، یک اختبل عصب(  2019همکاران، 

شای و رمزگذاری را تحت  شمگیری در تأثیررمز گ سی خواندن و روند مهارت قرار داده و نقایص چ سا های ا

کودکان مالتب با اختبل خواندن با میزان (  1395دی، وباوورد )رادفر، نجاتی و فتحهجی کردن با وجود می

، دچار مشتتکل استتترونمره خود کا نیانمند مهارت خواندن  یهاتیفعالتحصتتیلی و  یهاتیموفقنیادی در 

شکل شوندیم ساختد کلمات دچار م شندیم  اید کودکان در تفکیک حروف، افزودن کلمات یا وارونا  و  با

سا خوانی نیست و در موارد (  2016)بیکر،  ستاپایید  هاونسرعت خواندن  اختبل یادگیری محدود با نار

شان دهد   تواندیمدیگر  شتد ن شکل در نو صورت م سیخود را با  سانوی شتد یکی ان  1نار شکل در نو یا م

ست، چراکا ناتوانی صی برخوردار ا شواری در یادگیری امب ان اهمیت خا ست  د های یادگیری دانش ومونان ا

سایر مهارت امب ست و اختبل در ون باهای پایادر کنار  سی ا سا ضروری و ا صورت ای نوعی مهارت کامب  

(  عواملی در برون مشکبت 1394تواند فرد را با مشکل مواجا ساند )نظری، دادخواه، و هاشمی، مختلفی می

ای دارند  اید عوامل باعث عمدههای یادگیری ستتهم ویژه دانش ومونان دچار ناتوانیامبیی دانش ومونان، با

ها دچار مشتکبت جدی شتوند  شتوند کا دانش ومونان در پیوند دادن وواهای نبانی با نماینده حرفی ونمی

ها( با حروف الفالا ان عوامل ضتتتعف در عملکرد ها و مصتتتوتناتوانی در پیوند دادن وواهای نبانی )صتتتامت

(  اطبعات 1388شود )موسوی، افظا شنیداری ناشی میشنیداری، ضعف در حافظا دیداری، و ضعف در ح

نیادی در مورد میزان شیوع اختبل نارسانویسی یا دشواری در نوشتد امب در دست نیست  ولی تخمید نده 

درصد کودکان سنید مدرسا در ایران وجود داشتا باشد با همید دلیل  10تا  3شود کا اید اختبل در می

تد نقش استتاستتی قائل هستتتند و ان ون برای یاد دادن، خواندن و هجی کردن اکثر متخصتتصتتان برای نوشتت

 ( 1396کنند )کاکاوند و همکاران، استفاده می

رغم اینکا ان هوش بهنجار برخوردارند، در پردانش حواس مختلف و کودکان دارای نارسایی ویژه نوشتد علی

صل ان یک ها نقصسانی ونو هماهنگ یدهسانماناطبعات دریافتی ان محیط،  هایی وجود دارد  نتایج حا

کودک مالتب با نارستتایی یادگیری، بیش ان  2300( نشتتان داده استتت کا 2014) 2تحقیق با نقل ان ومفرد

باشند کا درنهایت منجر با ها دارای یک یا تعدادی عبئم نورولوژیک و عدم یکرارچگی حسی میان ون 75%

                                                           
1. Dyslexia 

2. Umphred 
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سریع ح خام حرکتی، نقص در هماهنگی حرکتی شتد  شود رکات جدید در اید کودکان میو یادگیری  نو

 انگیزی استتتت، حتیومونان مالتب با اختب ت یادگیری فرویند چالشبرای بستتتیاری ان افراد، با ویژه دانش

شوند، بنابراید های خود دچار مشکل میریزی، ویرایش و ارنیابی نوشتانویسندگان ماهر هم گاهی در طرح

اند  برای مثال پژوهش اخیر ومونان در فرویند نوشتد با مشکل مواجایست کا بسیاری ان دانشجای تعجب ن

رد ووست میهای نوشتد را با دومون ابتدایی فقط  یک نفر، دانش و مهارتاند کا ان هر پنج دانشنشان داده

سانگاری ا ( 1395)محمدی مولود،  شکیل برقراری روابط و  سانویس در ت شکلکودکان نار دارند  جتماعی م

کیچوف و هایی دارند  )در تعامل با معلمان و همستتا ن دچار مشتتکل شتتده و دشتتواری غالالا اید کودکان 

شفاهی یدهسانمان(  توانایی پایید ارائا اطبعات و 2018، همکاران سا با ارائا  شتد در مقای شکل نو  -با 

ف امب ضع معمو  دی کا اختبل بیان نوشتد دارند ترید ویژگی اختبل نوشتد است  اگرچا افراکبمی، مهم

شند   شتا با شکل دا ست م شتد نیز ممکد ا ضوع برای نو صول نگارش و مو ستور نبان، ا نیز دارند ولی در د

ها بسیار ساده و کوتاه است و با علت داشتد مشکبت دستور نبان و خطاهای اصول نگارش های وننوشتا

چند دلیل دارد در برخی ان موارد،  1های نوشتتتتدالال کرد  ضتتتعف در مهارتدن یخوبباتوان مطلب را نمی

سایی ستند  اید های موجود در یکرارچانار شکل ه سانی دیداری ادراکی و هماهنگی حرکتی عامل برون م

شکل شتد م سانوکارهای نو ست خط خود دقت نیادی بکنند  با کودکان در  شتد باید با د دارند، هنگام نو

ا تواند بدهند  بد نوشتتتد میخواهند بر روی کاغذ بیاورند ان دستتت میکر و مطلالی را کا میهمید دلیل ف

سی، واروناشکل سی و هایی مانند ویینا نوی س اینوی سی )بدخط  اریب سا نوی شود  نار شاهده  سی م بدخط نوی

انحد، یشنویسی بانحد، پرفشار انحد، راست نویسی بیشهای کج نویسی بیشصورتتواند بانویسی( نیز می

انحد و یا درهم نویسی )عدم رعایت گذاری بیشانحد، فاصلادار نویسی بیشانحد، ناویارنگ نویسی بیشکم

 ( 1390فاصلا( برون کند )وجودانی، 

یافتا است کا ان های شناختی گسترشهای مختلفی جهت پرورش تواناییبرنامااخیر  یهادهادر 

کا اکثر مطالعات سودمندی طوریبرای کودکان است، با 2شناختی بخشیتوانا، هترید اید برناماامیدبخش

 یهاتیظرفشناختی روشی جهت بانگرداندن  بخشیتوان(  2018پنا و همکاران، دهد )اید برناما را نشان می

د و هدف ون بهالو ردیپذیمهدفمند صورت  یهامحرکشناختی ان دست رفتا است کا توسط تمرینات و ارائا 

شناختی با  بخشیتوانواقع  در ( 2010)کاتلینی و همکاران،  استوی  یهاتیفعالعملکرد فرد در اجرای 

 هایهای علوم شناختی ولی با شکل بانی )عمدتا  بانیشوند کا مالتنی بر یافتاهایی اطبق میومونش

د کا هما اید موارد ذکرشده بر کنند عملکردهای شناختی را بهالود بخشیده یا ارتقاء دهنای( سعی میرایانا

(  در 2009پذیری مغز اشاره دارد )ثورل، ناتلی، بوهلید، کلینگالرگ، اصل نوروپبستیسیتی یا همان انعطاف

شود کا اید امر های اخیر عبقا رونافزون با استفاده ان رایانا در نمینا مشکبت شناختی مشاهده میدها

یت ها قابلکا اید برناماطوریناختی بر اساس رایانا شده است باش بخشیتوانهای موجب گسترش برناما

های شناختی های فردی دارند و چالشتنظیم سطح دشواری تکلیف ان ساده با مشکل را بر اساس تفاوت

                                                           
1. Writing skills 

2. Cognitive rehabilitation 
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اختب ت یادگیری با طور کلی یکی ان مالاحث  ( 2013کند )گیتان و همکاران، مداومی را برای فرد ایجاد می

ومونشی  یهاروشا متخصصان و پژوهشگران عرصا ومونشی و پرورش و روانشناسان بوده است؛ لذا مورد توج

و مداخبتی بسیاری برای رفع مشکبت اید دانش ومونان همواره مورد ارنیابی و اجرا قرار داشتا است  لذا 

با  بش ومونان مالتدر دان و نوشتد شناختی بر مهارت خواندن بخشیتواناثربخشی هدف اید تحقیق بررسی 

های خواندن و نوشتد در اید شناختی مهارت بخشیتواناست تا بتوان راهی برای  اختب ت یادگیری

 نیر مورد پژوهش قرار گرفت: سؤا ترد؛ ان اید رو ومونان ارائا کدانش

در  یریادگیبر مهارت خواندن و نوشتد در دانش ومونان مالتب با اختب ت  یشناخت بخشیتوان ویا  1

 است؟ مؤثرمرحلا پس ونمون 

در  یریادگیبر مهارت خواندن و نوشتد در دانش ومونان مالتب با اختب ت  یشناخت بخشیتوان ویا  2

 است؟ پیگیری پایدارمرحلا 

 

 پژوهش روش

  جامعا استتتفاده شتتد کنترل گروه با ونمونپس و ونمونطرح پیش بود و ان ونمایشتتیشتتالا پژوهش،  روش

شامل  صیلی تمامی دانشوماری  سال تح شهر اردبیل در  ومونان مقطع ابتدایی مالتب با اختب ت یادگیری 

شی و درمانی را دریافت میبودند کا در مراکز اختبل 1397 -1398  50کنند  های یادگیری، خدمات ومون

سد ومونان کا مبکنفر ان اید دانش شامل  شتد معلولیت ، ند85بهر با ی سال، هوش 12تا  8های ورود  ا

ضافی مثل ناتوانی جسمی ساس  -ا شتند بر ا حرکتی یا نارسایی توجا/ فزون کنشی و عدم مصرف دارو را دا

قسیم تعنوان نمونا انتخاب و با شیوه تصادفی در دو گروه ونمایش و کنترل با در دسترسگیری روش نمونا

 ان ونپس  اجرا شد  کنترل و نمایشیو گروهای روی بر و نوشتد خواندن( ونمون )ونمونپیش    سرسشد

 مداخلا درمانی هیچ گروه کنترل کادرحالی گرفت قرار شناختی بخشیتوان یمداخلا تحت ونمایش گروه

 کنترل و ونمایش گروه دو هر روی بر ونمونپس ومونشی جلسات اتمام ان بعد در نهایت نکردند  دریافت را

   شدند ومده تحلیل با دست هایدادهو  شد اجرا

 ابزار پژوهش

ومونان ( برای دانش1384اید ونمون را کرمی نوری و مرادی )خواندن و نارساخواني )نما(:  پرسشنامه. 1

)فارسی( و دونبانا )تالریزی و سنندجی( دختر و پسر پایا اول تا پنجم دبستان هنجاریابی کردند   نباناتک

ونمون فرعی است:  10ومد  اید مجموعا ونمون شامل با دست  82/0ضریب ولفای کل ونمون در اید پژوهش 

ای و در سطح کلماتی مانند سرب و روباه با ولفای کرونالاخ کلما 40ها شامل سا فهرست ونمون خواندن واژه

 99/0و کلماتی مانند میز و اتوبوس با ولفای کرونالاخ  91/0با ولفای کرونالاخ  ژالا؛ کلماتی مانند وب و 98/0

؛ ننجیره 73/0ها با ولفای کرونالاخ ؛ درک واژه85/0های بدون معنا با ولفای کرونالاخ خواندن واژههای و ونمون

؛ درک متد شامل دو ونمون فرعی عمومی و اختصاصی برای هر پایا تحصیلی 65/0ها با ولفای کرونالاخ واژه

؛ حذف وواها با ولفای کرونالاخ 75/0؛ نامیدن تصاویر با ولفای کرونالاخ 62/0و  61/0با ولفای کرونالاخ با ترتیب 

 88/0ها با ولفای کرونالاخ و ونمون قافیا 75/0ها با ولفای کرونالاخ ؛ نشانا واژه66/0؛ نشانا حروف 78/0
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دهنده پایایی مناسب  کا نشان است 79/0ومده  با دستدر پژوهش حاضر میزان ولفای کرونالاخ   ؛شودمی

  استابزار مورد پژوهش 

قرار ها با ونمون امب نویسی سیف نراقی و نادری، مورد سنجش ونمودنی .هارت نوشتنپرسشنامه م. 2

های نارسانویس مشخص شوند  روایی و پایایی اید ونمون را با استناد با استفاده متعدد در تا گروه گرفتند

 50/0یی با تر ان و روا 7/0( در نظر گرفتا شد کا پایایی با تر  ان 1385تحقیقات مختلف مانند جعفریان )

ومد کا نشان دهنده پایایی  با دست 73/0در پژوهش حاضر میزان ولفای کرونالاخ  ؛ومده است با دست

 است مناسب ابزار پژوهش 

قل( شناختی)متغیر مست یبخشتوانبرناما ؛ شناختی بخشیتوانمداخلا . شناختي بخشيتوانمداخله  .2

( است  2001رفت، مالتنی بر مدل سلسلا مراتالی سولالرگ و مایتر )کا در مطالعا حاضر مورد استفاده قرار گ

بر بهالود توجا  دیتأک( با 2004( و دولتشاهی )1999(، پریگاتانو )1987همچنید بر وثار گلدستاید و لوید )

(  اید برناما در بیست و یک جلسا یک و نیم ساعتا در محل 2006تهیا گردیده است )با نقل ان قدیری، 

  شودمیبار تشکیل  3یا  2 یاهفتانش داده شد  در ضمد جلسات با صورت فشرده تحصیل ومو

برقراری اتحاد درمانی و تعیید اهداف درمان  انجام تمرینات توجا انتخابی، توجا و تمرکز،   و دوم  جلسا اول

افزایش توجا مستمر و گوش با ننگی و حفظ توجا، حافظا توجا و ، حافظا دیداری، توجا مستمر)اعداد(

 مهارت توجا مانند خواندن اعداد، حروف و کلمات تعیید شده

ارنیابی، حافظا تداعی، تداعی یادگیری، حافظا منطقی، تمرینات حافظا منطقی، حافظا   جلسا سوم و چهارم

 ف ایی، توجا مستمر و توجا متناوب -دیداری

ا انتخابی و حافظا کاری، تمرینات تمرینات توجا متناوب )همانند جلسا قاللی(، توج  جلسا پنجم و ششم

 حافظا منطقی

ی، ف ای -حافظا کوتاه مدت دیداری، ی، حافظا کوتاه مدت و حافظا کاریحافظا منطق و هشتم  جلسا هفتم

 حافظا تداعی، توجا متناوب، تصویرسانی بینایی و تمرکز بر شیء

اه حافظا کوت، ف ایی -حافظا دیداری ی،ارنیابی، تمرینات حافظا کوتاه مدت و حافظا کار و دهم  جلسا نهم

 مدت، تصویرسانی بینایی، توجا متمرکز

ارنیابی، حافظا کوتاه مدت ، الا، حافظا کوتاه مدت، توجا مستمرومونش پس خ و دواندهم  جلسا یاندهم

 فوری، اخیر، بلند مدت، توجا مستمر، توجا انتخابی

ذهنی  یهاکردیکار) توجا مستمر ف ایی، -ریحافظا بانشناسی، حافظا دیدا و چهاردهم  جلسا سیزدهم

حافظا کوتاه مدت دیداری، حافظا مکانی، توجا مستمر، تمرید پس خالا با استفاده ان کتابی کا ، ریاضی(

  کندیمونمودنی مطالعا 

 رائااروش سرنخ دهی کاهشی، تصویرسانی بینایی، بانیابی با فاصلا، توجا مستمر)  جلسا پانزدهم و شانزدهم

 با صورت نزولی و صعودی( و بانیابی با فاصلا  هاونو بیان  یچندحرف یهاهواژ

 نمانهمونمودنی  کا یحالتوجا انتخابی)خواندن مطلالی ان داستان برای ونمودنی در   و هجدهم جلسا هفدهم

(، حافظا کندیم بیانو در پایان م مون کلی متد را  شماردیموارونا در ذهد خود  20الی  1ان 
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ارنیابی، تمرید روش ، (، تکنیک سرنخ دهی کاهشییادومرحلاو  یامرحلاتی)دستورات حرکتی یک حرک

 پرسدمی سؤالان خود  دهندیمهایی کا انجام و مرور ون، ونمودنی ان کارییت پس خالا

توجا متناوب، توجا مستمر، حافظا کوتاه مدت، حافظا بانشناسی،  ، بیستم و بیست و یکم جلسا نوندهم

ارنیابی،  و بینایی، توجا مستمر تصویرسانیحافظا حسی، حافظا حرکتی، حافظا کوتاه مدت، ، جا انتخابیتو

  و اتمام جلسا و برگزاری پس ونمون  ریاضی مسائلتوجا مستمر، حافظا بانشناسی، حل 

خاب شد، عنوان نمونا انتنفر با 50ای اختبل یادگیری شهر اردبیل پس ان مراجعا با مؤسسا روش اجرا.

نفر، پیش ونمون خواندن و نارساخوانی  25نفر و یک گروه کنترل با  25بید یک گروه ونمایش با سرس ان اید 

رون انجام  10نوشتد توسط محقق و دو نفر ان مربیان کا وشنایی کامل با ونمون را دارند با مدت ونمون و 

رس بر روی گروه ونمایش متغیر مستقل )ومونش دقیقا بود  س 50ومون شد  نمان انجام ونمون برای هر دانش

جلسا توسط محقق و دو نفر ان مربیان مرکز مشکبت یادگیری کا توسط  21شناختی( با مدت  بخشیتوان

جلسا بود و هر جلسا با مدت  3اند، اعمال گردید  تعداد جلسات در طول هفتا محقق ومونش  نم را دیده

دقیقا صرف انجام  60ومونان و مشاوره با اولیاء، سانی دانشصرف ومادهدقیقا  10دقیقا طول کشید، کا  90

دقیقا پایان جلسا جهت تشویق  20های خواندن و نوشتد( و شناختی )تمرینات مهارت بخشیتوانومونش 

بانی مورد دلخواه خود بانی کند  ومون اجانه داده شد تا در اتاق بانی مرکز مشکبت یادگیری با اسالابدانش

اجرا شد و  نوشتدونمون جلسا ومونشی، پس ونمون خواندن و نارساخوانی )نما( و پس  21بعد ان پایان اید 

 تجزیا و تحلیل شدند  spssوماری  افزارنرمومده با استفاده ان  با دستدر نهایت نتایج 
 

 هایافته

درصتتد گروه  56ان داد شتتدند کا نتایج نشتت ووریجمعپژوهش حاضتتر با استتتفاده ان پرستتشتتناما  هاییافتا

درصد دختر بودند ان بید اید  40درصد پسر و  60درصد دختر بودند و در گروه کنترل  44ونمایش پسر و 

صد گروه ونمایش  20افراد  صد  40سالا،  9-8در صد  40سالا و  11-10در سالا بودند و در گروه  12در

 سالا بودند  12درصد  44سالا و  11-10درصد  36سالا،  9-8درصد  20کنترل 
 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشي گروه آزمایش و گواه در سه مرحله1جدول 

 پیگیری ونمونپس ونمونپیش های وماریشاخص 

انحراف  میانگید گروه متغیر

 معیار

انحراف  میانگید

 معیار

انحراف  میانگید

 معیار

 33/5 22/81 46/5 80/81 95/5 68/100 ونمایش اختبل خواندن

 51/6 00/98 42/6 96/97 95/4 28/102 گواه

 50/1 14/14 67/1 72/14 53/2 52/20 ونمایش اختبل نوشتد

 62/1 62/19 44/1 20/19 58/1 23/21 گواه

 

در گروه ونمایش نسالت با گروه گواه در  اختبل نوشتد و خواندنکاهش نمره حاکی ان  1طبعات جدول ا

 است شده ونمون مرحلا پس
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 پژوهشهای برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروضه .2جدول 

-کولموگراف گروه متغیر

 اسمیرنف

 موخلی ونمون لوید

Z معناداری F معناداری χ2 

 مقدار

W 
 موخلی

سطح 

 معناداری

 36/0 92/0 55/3 20/0 68/1 33/0 95/0 ونمایش اختبل خواندن

 16/0 12/1 گروه
 09/0 87/0 41/6 08/0 13/3 19/0 08/1 ونمایش داختبل نوشت

 39/0 90/0 گروه

 

 و هانمره طالیعی تونیع شرط برقراری ان حاکی اسمیرنف-کولموگراف ونمون دهدیمنشان ، 2جدول  نتایج

اختبل خواندن متغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوید نتیجا ونمون

 فرضشیپبرقرار است و  اختبل خواندن و نوشتدموخلی برای متغیر  Wوماره همچنید  .( استنوشتد و

 هایونمودن درون اثرهای ونمون تفسیر نتایج برای اداما در بنابراید کرویت در اید متغیر رعایت شده است؛

 .شد استفاده وماره اید ان اختبل خواندن و نوشتددو متغیر  یبرا

 

 مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .3جدول 

مجموع  اجزاء ابع تغییراتمن

 مجذورات

درجا 

 ونادی

 میانگید

 مجموع

 مجذورات

سطح  Fنسالت 

 معناداری

اندانه 

 اثر

 68/0 001/0 66/103 84/148 1 84/148 مداخلا مراحل اختبل خواندن
 62/0 001/0 78/81 54/123 1 54/123 گروه ×مراحل 

 28/0 001/0 99/18 04/104 1 04/104 گروه

 71/0 001/0 09/120 10/1225 1 10/1225 مداخلا مراحل اختبل نوشتد
 64/0 001/0 65/88 54/987 1 54/987 گروه ×مراحل 

 46/0 001/0 01/41 64/1664.64 1 64/1664 گروه

 

اختبل ه نمر گیری درمایش در سا مرحلا اندانهون دهد کا تعامل مراحل با گروهنشان می 3نتایج جدول 

با اندانه  (F ،001/0=P=01/41) اختبل نوشتدبر نمره  و 28/0با اندانه اثر  (F ،001/0=P=99/18خواندن )

 مؤثر بوده است  46/0اثر 
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آزمون و پیگیریآزمون، پسني در سه مرحله پیشو. نتایج آزمون تعقیبي بنفر4جدول   
های وماریشاخص ونمونپس -ونمونپیش  پیگیری -ونمونپیش  پیگیری -ونمونپس   

تفاوت  

 میانگید

 انحراف

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگید

انحراف 

 معیار

سطح 

معنادار

 ی

تفاوت 

 میانگید

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

58/5 اختبل خواندن  13/1  001/0  36/5  04/1  001/0  58/0  20/0  47/0  

41/6 اختبل نوشتد  23/1  001/0  89/6  42/1  001/0  87/0  31/0  68/0  

 

 (P=001/0) اختبل خواندن و نوشتدنمرات دهد تفاوت میانگید نتایج ونمون بنفرینی نشان می 4در جدول 

یری ونمون و پیگاما تفاوت میانگید بید پس ؛ونمون و پیگیری معنادار استونمون با پسبید مراحل پیش

پژوهش معنادار نیست کا بیانگر ون است کا نتایج حاصل در مرحلا پیگیری  یک ان متغیرهایدر هیچ

  بانگشت نداشتا و اثر مداخلا پایدار بوده است

 

 گیریبحث و نتیجه

سان سی افتراق ان سا سنید ابتدایی وغان میتوانایی یادگیری، وجا ا ست  یادگیری ان  شود و ها ان یکدیگر ا

سیری را برای رفتارهای تطالیقی و ساند  مالحث اختب ت یادگیری یکی ان غیر تطالیقی ودمی فراهم می م

  اید حونه است وپرورش کودکان با نیانهای خاص )استثنایی( مالاحث عمده در حونه روانشناسی و ومونش

 خصوصهای ومونش استثنایی و باهای ون در سایر حونهبا تانگی وارد برناما ومونش ویژه شده است، ریشا

اختب ت یادگیری ان جملا مشتتکبت شتتایع در حونه انی ذهنی ان گذشتتتا وجود داشتتتا استتت  تودر کم

مختلفی وجود دارد کا  هایدرمان  برای کمک با کودکان دارای اختب ت یادگیری استکودکان استثنایی 

ی مختلفاید روش درمانی در تحقیقات  تأثیرشتتناختی اشتتاره کرد کا  بخشتتیتوانبا  توانمیان ون جملا 

سی  تائید ست و در اید پژوهش نیز با برر ششده ا شیتوان یاثربخ  خواندن و یهابر مهارت یشناخت بخ

ناختی ش بخشیتواننشان داد  نتایج ی پرداختا شده است ریادگیومونان مالتب با اختب ت در دانش یاضیر

صورت معناداری موجب افزایش میانگید نمرات  شام هایمهارتبا  ، خواندن کلماتهای ل مهارتخواندن )

ناکلمات و شالا  خواندن، وواها حذف، کلمات درک، متد درک، ریتصاو دنینام، ایقاف ونمون، کلمات رهیننج

(  با عالارتی p<0.05) شودمیا( در دانش ومونان معقول هاینشانا ونمون حروف هاینشانا ونمونو  کلمات

  شودمیخواندن دانش ومونان  هایمهارتفزایش شناختی موجب ا بخشیتوانگفت ومونش  توانمی

و  کاکاوند، (1396و همکاران ) یعالدالقادربا نتایج تحقیقات  راستتتاهمومده ان اید پژوهش  با دستتتنتایج 

س، (1395) یوبادفتحو  ینجات رادفر، ،(1396) خانزادهو  یوکیب یامرالله ،(1396) همکاران ، (1394) یعالا

شتتناختی  بخشتتیتوانکا در تحقیقات خود نشتتان دادند  استتت (2017) تزیو برنن نووو  (1392) یوجودان

موجب بهالود مهارت خواندن در دانش ومونان دارای اختبل یادگیری شتتده استتت  همچنید نتایج تحقیق 

شان داد 1395خانزاده و همکاران )حسید های اجرایی و یار بر بهالود کنششناختی رایانا بخشیتوان( در ن

شتتناختی بر حافظا کاری و  بخشتتیتوانبگذارد  همچنید  تأثیرومونان نارستتاخوان د خواندن دانشعملکر
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 یکارکردهاای همچون توجا و بهالود ومونان نارستتاخوان و تقویت عوامل شتتناختی پایاروانی کبمی دانش

تا م ( 1395)رادفر و همکاران،  استتتت رگذاریتأثاجرایی در اید افراد  یاف ی ی توان گفت در تالیید اید 

خواندن همراه هستند و اید امر نالاید ناشی ان  هایمهارتاختبل خواندن بیشتر با کسب مهارت در نمینا 

شکبت  شکبت اید افراد کا مالنای ژنتیکی در ون نیاد  یستینم شتر م شد  بی شی با ستو هو شتر ، بیا

 هایمهارتدکان دارای مشتتکبتی در   بیشتتتر اید کوباشتتندیممتمرکز بر عدم توانایی در یادگیری اولیا 

سطح پایید خواندن، دقت و توجا دارند و بیشتر مشکبت اید کودکان پایا شناختی دارد و بیشتر مشکبت 

سریع نوشتد، تلفظ و      ستاید کودکان در تلفظ کلمات، خواندن  ن بیشتر مشکبت اید افراد ناشی ا کا ا

و درمان  شتتودمینجر با مشتتکبت نیادی برای اید افراد کا م استتتها واج-یادگیری نویستتامشتتکل در 

( شالردیپ) بخشیتوان  استشناختی یک رویکرد درمانی مالتنی بر بانسانی و بانتوانی شناختی  بخشیتوان

 یو شناخت یذهن یکا منجر با ارتقاء کارکردها استمغز  دیتمر یبرا ییهاشامل مجموعا برناما یشناخت

در اید   گرددیم یشتتغل و روابط اجتماع ل،یتحصتت رینظ ییهادر حونه یفرد یهاتیموفق جایفرد و در نت

ضعف یرا برا ییهاومونششیوه درمانی  قلم و  یشناخت ناتیتمر یسر کو ی دارد یشناخت یهاجالران 

و با ایجاد و تقویت  شتتودیم دیبا شتتخص مددجو ارائا و با او تمر ،کینیکل ایهم دارد کا در منزل  یکاغذ

 یهامحرکشتتناختی با استتتفاده ان تمرینات و ارائا  یهاتیظرفشتتناختی موجب بانگردانی  یهاتیظرف

  شودمیهدفمند موجب بهالود عملکرد فرد در نمینا خواندن 

 دارد  نتایج تأثیرومونان های نوشتتتد دانششتتناختی بر مهارت بخشتتیتوانیافتا دیگر پژوهش نشتتان داد 

شان داد  سانیوارکو زیونال یونمون ومار صورت معناداری موجب افزایش میانگید  بخشیتوانن شناختی با 

 بخشیتوانگفت ومونش  توانمی(  با عالارتی p<0.05) شودمینوشتد در دانش ومونان  هایمهارتنمرات 

ومده ان اید پژوهش  با دستتتنتایج   شتتودمینوشتتتد دانش ومونان  هایمهارتشتتناختی موجب افزایش 

ستاهم سمج تحقیقات با نتای را س، (1393) یقا ساس  و چوسو ( 1392) یوجودان، (1394) یعالا و کاراپت

مختلف کودکان درگیر اختب ت یادگیری بخصتتتوص  یهاگروه  نتایج اید تحقیقات کا در استتتت (2016)

شان  ست ن شده ا -شناختی و تمرینات ادرای بخشیتوان هایمهارتومونش  دهدیماختبل نوشتد انجام 

وجب شتتتده استتتت میزان اختبل نوشتتتتد و اختب ت یادگیری اید کودکان کاهش پیدا کند  حرکتی م

با افزایش  6  ( در تحقیق خود نشتتتان داد1394همچنید رضتتتایی ) هفتا تمرید ادراکی حرکتی منجر 

شی یافت  ستخط افزای شکبت د شد اما برای م شتد  شت در کودکان دارای اختبل نو عملکرد ظریف و در

گفت  توانمیدر تالیید اید یافتا  .تمرینی باشتتتد یکم بودن نمان برناما یلبا دل ستتتتتوانمیکا نشتتتد، 

سرا و برننیتز ست یاگونابا سرعت پردانش در نقص کا کردند بیان (2003) می  نمانی ناهماهنگی با کا ا

 در انشتتیپرد نقص و نمانی ناهماهنگی   ایدانجامدیم شتتنیداری و دیداری اطبعات پردانش در ستترعت

شکل دچار دیداری را و شنیداری مؤلفا دو دادن ارتالاط دانش ومونان دارای اختب ت یادگیری،   کندیم م

 یهاجلوه لحاظ با رایانا یهایبان کا گفت چنید توانیم یاانایرا یهاروشبیشتتتتر  اثربخشتتتی مورد در

 مناطق کردن درگیر و یاانایرا یهایبان در ستتریع یهاواکنش و عمل اهمیت ستترعت و صتتوتی، و بصتتری

و دقت و در نتیجا  پردانش ستتترعت بیشتتتتر تقویت با منجر واکنش، و نمان فعال حافظا با مربوط مغزی

 یهانشتتانا بید برقراری ارتالاط اینکا با توجا با دیگر، طرف ان  شتتودیم قدرت عملکردی با  برای نوشتتتد
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 مهارت یریگشکل در انگشتان یارهیننج حرکات همراه اب صوتی یهانشانابا  ون ارتالاط و تصویری مختلف

 صوت دادن ارتالاط گفت توانیم( 2011و همکاران،  بروکس) دارد مهمی نقش نوشتد و همچنید خواندن

صویر و سب همراه بانخورد با ت سط حرکتی منا شتان تو ست، انگ سیاری اهمیت یاانایرا یهایبان در د  ب

صویر بید مهارت ارتالاط تقویت پس دارد، نوشتد را  مهارت بهالود با تواندیم انگشتان، حرکات و صوت و ت

 بود و محقق امکان کنترل 1397پژوهش حاضتتر محدود با شتتهر اردبیل و ستتال  در پی داشتتتا باشتتد 

سا محیطی و خانوادگی، متغیرهای شنهاد   مدر شت و پی  هاتیمحدوددر تحقیقات وتی اید  شودمیرا ندا

بررستتی و مطالعا شتتود  با  یشتتناختروان یرهایمتغدیگر و با  یهاگروهپژوهشتتی در کنترل شتتود  چنید 

شاوره و مدارس پیشنهاد  شاغل در مراکز م شاوران  سان و م شنا  یبخشتوانان درمان مالتنی بر  شودمیروان

شتتناختی با عنوان بخشتتی ان درمان اختبل خواندن و ریاضتتی برای کمک با دانش ومونان دارای اختبل 

شنهاد ی شود  پی ستفاده  سمی یهابرناما در شودمیادگیری ا سمیغ و ر  برای یاژهیو جایگاه مدارس یرر

  شود گرفتا نظر در دارای اختبل یادگیری ومونان دانش بخشیتوان یهامهارت پرورش
 

 قيالموازین اخ

؛ داری رعایت شدقی شامل اخذ رضایت وگاهانا، ت مید حریم خصوصی و رانبدر اید پژوهش موانید اخ

ونمایش اطمینان  هایگروهحاضر در  کنندگانشرکتمحل اجرای مداخلا با با توجا با شرایط و  همچنید

جلسات  وتوانند پژوهش را خاتما داده داده شد کا هر نمان کا تمایلی با اداما جلسات ومونشی نداشتند می

 را ترک کنند 
 

 تشکر و قدرداني

را در اتمام پژوهش  ی کا در پژوهش شرکت داشتند و ان تمامی کسانی کا ماان تمامی کسان لایوسدیبد

  میینمایمحاضر یاری رساندند، کمال تقدیر و تشکر را 

 

  ت اد منافعی بید نویسندگان وجود ندارد گوناچیه منافع: تضاد 

 
 

 عمناب

د خواندن و نوشتتتد حرکتی بر عملکر -های هوش و ادراک دیدارینقش شتتاخص(  1392وجودانی، فرشتتتا )
ناما کارشناسی ارشد، رشتا روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی   پایانکودکان دارای اختب ت یادگیری

 وذربایجان 

  چاپ دوم  تهران: روانشناسی و ومونش کودک استثنایی(  1396و هاشمی رنینی، هادی  )  ،وقاجانی، سیف الا

 انتشارات ووش 
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سید  ،اناامراللهی بیوکی، فرن سعلی )و ح تکنیک خودومونی بر بهالود مهارت خواندن  تأثیر(  1396خانزاده، عالا
 (:25)7  فصلناما روانشناسی افراد استثنایی، ومونان با نشانگان نارساخوانیو خودکارومدی تحصیلی در دانش

53- 74  

یار بر شناختی رایانا بخشیتوان أثیرت(  1395و طاهر، محالوبا )  ،، لطیف ننجانی، مونا خانزاده، عالاسعلیحسید
 ،فصتتلناما عصتتب روانشتتناستتی ومونان مالتببا نارستتاخوانی های اجرایی و عملکرد خواندن دانشبهالود کنش

2(2:) 23- 44  

شتتناختی بر حافظا کاری و روانی  بخشتتیتوان تأثیر(  1395وبادی، جلیل )و فتح  ،، نجاتی، وحید رادفر، فرهاد
  26- 17 (:40)10، مجلا اندیشا و رفتار  نان نارساخوان یک مطالعا تک موردیوموکبمی دانش

حرکتی بر عملکرد حرکتی ظریف و درشتتت و  -ای برناما تمرینات ادراکیهفتا 6ثر (  ا1394رضتتایی، ستتهیب )
ستمهارت  شتاری یسینود شتا   پایانکودکان دچار اختبل نو شد، ر سی ار شنا م لوو ع یبدنتیتربناما کار

 ورنشی گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه رانی 

   تهران: مکیال ویژه در یادگیری یهایینارسا(  1396  )اهللعزتنادری،   ، وسیف نراقی، مریم

شهب ) سی،  سی( 1394عالا شی درمان یکرارچگی ح های های حرکتی، مهارتحرکتی بر بهالود مهارت -اثربخ
 ناما کارشناسی ارشد، گرایش  پایانبا ناتوانی یادگیری وموناندانشاجتماعی و مشکبت خواندن و نوشتد در 

 تحقیقات ومونشی، دانشگاه یاسوج 

ستتروجاوید، مهنان خو   ،، فبحی، مهنان ، کافی، ستتید موستتی ، خدامهری شتتیجانی، فاطما عالدالقادری، ماریا

سلط بر نماد بر چگونگی خواندن دانشومونش موقعیت تأثیر(  1396) سر  یابی و ت ساخوان پ مجلا ومونان نار
  75 -61 (:1)7، های یادگیریناتوانی

ضا ) سمی افشار، ر بررسی اثربخشی تقویت حافظا دیداری ان طریق بانی درمانی بر کاهش خطاهای (  1393قا
شتد وموناندانشامبیی  شد،  پایاندارای اختبل نو سی ار شنا شگرایش تحقیقات  ناما کار شگاهیومون  ، دان

 ن هرمزگا

های چند حسی فرنالد و روش تأثیر(  مقایسا 1396و شیرمحمدی، فرهاد )  ،، دمر چلی، نسیم کاکاوند، علیرضا

ندن دانش -اورتون نارستتتاخوان  گیلینگهام در بهالود مهارت خوا ناتوانیومونان  یادگیریمجلا   (:1)7، های 

100- 118  

)ترجما عصتتتمت  ، تشتتتخیص و راهالردهای تدریسهااینظریادگیری:  یهایناتوان(  2000لرنر، ژانت دبلیو  )

 (  تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1390دانش(  )

  فراتحلیل اثربخشتتی مداخبت ومونشتتی و درمانی حونه اختب ت یادگیری(  1395محمدی مولود، ستتعید )

 ن ناما کارشناسی ارشد، رشتا تحقیقات ومونشی دانشگاه شهید مدنی وذربایجاپایان

ها در اصتتبح نارستتا خوانی و نارستتا نویستتی روش ومونش ترکیب واج تأثیر(  1388موستتوی، امیرحستتید )
ناما کارشناسی ارشد،   پایان87-88ومونان پایا دوم و سوم ابتدایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی دانش

 دانشگاه عبما طالاطالایی 

شمی، ت  ، ودادخواه، مهرنان  ،نظری، محمدعلی شناختی بر خطاهای امب  بخشیتوان(  اثربخشی 1394ورج  )ها

  32-41 (:1)11 ،بخشیتواننشریا پژوهش در علوم دانش ومونان با نارسانویسی  
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 تنظیم هیجانپرسشنامه 
مب  تنظیم هیجان کتتا

 مخالفم

تاحدودی  مخالفم

 مخالفم

تتتتتتتتا  خنثی

حدودی 

 موافقم

کتتامب  موافقم

 موافقم

شم )مثل لذت  یمثالت تر یجانخواهم ه یم یوقت -1 شتا با  یادا

 دهم یم ییرکنم را تغ یاش فکر م درباره ( ونچایسرگرم

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 دارم  یخودم نگا م یرا برا یجاناتمه -2

داشتتتا باشتتم )مثل  یکمتر یخواهم احستتاس منف یم یوقت -3

 یم ییرکنم را تغ ی( ونچا درباره اش فکر میتعصتتتالان یا یناراحت

 دهم 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 کنم ون را نشان ندهم  یدارم، دقت م یمنف یجانه یوقت -4

کنم  یشوم، خود را مجالور م یتنش نا مواجا م یطبا شرا یوقت -5

 فکر کنم کا مرا ورام نگا دارد  یطور

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 کنم یرا با نشان ندادنشان کنترل م یجاناتممد ه -6

مثالت تر احستتاس کنم، راه فکر کردن  یجانخواهم ه یم یوقت -7

 کنم  یرا عوض م یطدرباره شرا

1 2 3 4 5 6 7 

کا در ون  یطروش فکر کردن با شتتترا ییررا با تغ یجاناتممد ه -8

 کنم  یهستم کنترل م

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 دهم  یدارم، مطمئنم کا ون را نشان م یمنف یجانه یوقت -9

وقتی میخواهم کمتر هیجان منفی داشتتتا باشتتم، روش فکر  -10

 دهمکردن با شرایط را تغییر می

1 2 3 4 5 6 7 
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Abstract  
Aim: This study aimed to assess the effectiveness of cognitive rehabilitation therapy on 

reading and writing skills among students with learning disorders. Methods: The research 

method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a follow-up and a 

control group. The statistical population of the study included the students of primary 

schools in Ardabil who had learning disorders (2018-2019).  The convenience sampling 

method was used in this study, in which 50 people were selected using this method and 

were divided into experimental and control groups. The experimental group received 20 

sessions of cognitive rehabilitation intervention based on the hierarchical model of Solberg 

and Mitter (2001). The reading and writing skills questionnaire of Karami et al. (2005) 

was used to collect the data.  The repeated-measures analysis of variance (ANOVA) and 

SPSS software were used to analyze the data. Results: The findings indicated that 

cognitive rehabilitation training significantly reduced the mean of reading disorder sores 

(F = 18.99, P = 0.001) and writing disorder scores (F = 41.01, P = 0.001) in the 

experimental group. Also, this result was stable at the follow-up stage (P <0.05). 
Conclusion: The obtained results are indicating the impact of cognitive rehabilitation 

therapy on reading and writing skills among students with learning disorders. Accordingly, 

it is better for educational centers to use cognitive rehabilitation therapy to assist the 

development of reading and writing skills among students with learning disorders. 
 
Keywords: Learning Disorders, Reading Disorder, Writing Disorder, Cognitive 
Rehabilitation 
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