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 چکیده 

اختالل های یادگیری خاص یكی ازپیچیده ترین اختالل هایی است که به حوزه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 

اختالالت یادگیری و به خصوص اختالل در خواندن و نوشتن یكی از مهم ترین دالیل افت تحصیلی معرفی شده است.

آموزش پازل در اختالالت نوشتن و خواندن دانش آموزان اول و  یاثربخشاین پژوهش با هدف تعیین دانش آموزان است.

پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده است .جامعه  زدیشهرستان  یریادگیاختالل  یدارا ییدوم ابتدا

یی شهرستان یزد می باشد . نمونه به صورت پژوهش شامل تمام کودکان دارای اختالل خواندن و نوشتن اول و دوم ابتدا

نفر نیز به عنوان گروه  51نفری کالس اول و کالس دوم طبقه بندی شد و  51تصادفی ساده انتخاب شد و در دو گروه 

( و آزمون نوشتن 5846گواه برای کالس اول و دوم در نظر گرفته شد.داده ها از طریق آزمون خواندن نما )کرمی و نوری ،

چند  انسیکووار لیراهه)آنكوا( و تحل کی انسیکووار لیبا استفاده از روش تحلاخته به دست آمد. داده ها محقق س

آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات عملكرد نتایج نشان دادند که قرار گرفتند. ی)مانكوا( مورد بررسرهیمتغ

و  68/32نسبت به میانگین تعدیل شده گروه گواه  34/51ایش و اختالل نوشتن گروه آزم 865/38خواندن گروه آزمایش 

به ترتیب موجب افزایش خواندن و کاهش اختالل در نوشتن دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه آزمایش شده  18/32

 92درصد و  33می باشد. بعبارت دیگر  9/2و  358/2است. میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن و نوشتن به ترتیب برابر با 

درصد از تفاوت های فردی در نمرات خواندن و اختالل نوشتن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد.می توان 

 به صورت کلی نتیجه گرفت آموزش در بهبود اختالل خواندن و نوشتن و یادگیری این دانش آموزان موثر بوده است

.(P<0/001) 
 

 ندن ، اختالل نوشتن ، پازلاختالل خواواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

آموزش کودکان استثنایی معرفی  اختالل های یادگیری خاص یكی ازپیچیده ترین اختالل هایی است که به حوزه روانشناسی و

شده است. طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی اصطالح اختالل یادگیری خاص برای پوشش دادن اختالل 

می شود که هر کدام یكی از عملكردهای افراد در آزمون های استاندارد شده را تحت تأثیر قرار میدهد، مثل هایی استفاده 

خواندن، نوشتن و ریاضیات. دانش آموزان مبتال به این ناتوانی ها بسیار کمتر از آنچه از سن و سطح هوشی آنها انتظار می رود 

( نارساخوانی و اختالل خواندن را به عنوان یک واژه 3258آمریكا) (. انجمن روانپزشكی5891موفق می شوند)پیرانی ،

پیشنهادی برای اشاره به الگویی از مشكل یادگیری شامل مشكل هایی در بازشناسی صحیح یا روان کلمه ، رمزگشایی ضعیف و 

االت متحده و دیگر در ای %1تا  %8شیوع نارساخوانی و اختالل نوشتن بین توانایی ضعیف هیجی کردن توصیف می کند .

درصد  58/5و اختالل ریاضی  61/1، اختالل نوشتن  33/4شیوع اختالالت خواندن  (.lum,2013کشورهای مختلفی می باشد)

(.افراد 5896درصدی برای پایه های سوم تا پنجم است)معین الغربائی و همكاران ، 29/4و  15/6، 89/8برای پایه اول و دوم و 

یادگیری، در تنظیم اطالعات، ادراك دیداری وشنیداری، حافظه و توجه نقص دارند)نصری و کریمی مبتال به اختالل های 

درصد اختالل های یادگیری مربوط به خواندن است عقیده مشترك بسیاری از پژوهشگران این است  92تا  41(5891لیچاهی،

همیت خاصی برای آن قائل که خواندن پایه مشترك موفقیت در تمام زمینه های تحصیلی است و باید ا

(.در مقایسه با سایر اختالل های یادگیری ، درباره ی اختالل در نوشتن داده های نسبت کمی در Mogasale,2011شد)

(.عمل نوشتندر 5891دست است  به ویژه وقتی که این اختالل در غیاب اختالل خواندن روی می دهد)حسن نیا و همكاران،

شخص از جمله توانایی نگهداری موضوع در ذهن ، تنظیم موضوع به صورت کلمه ها، ترسیم واقع با چند مهارت بسیار م

گرافیكی شكل هر حرف و کلمه ، به کارگیری صحیح ابزار نوشتن و داشتن حافظه دیداری و حرکتی سرآمد و سرکار دارد و 

نویسند و این امر زمانی رخ می دهد که مهارت  این کودکان معموالً آیینه نویسی یا وارانه نویسی می کنند یا بسیار بد خط می

های زبانی و نوشتاری نظیر هجی کردن ، کاربرد دستور زبان ، نقطه گذاری ، سازمان دهی فكر در نگارش یا مهارتهای عمومی 

)پیرخایقی در زبان نوشتاری فرد به طور بازری از میزانی که با توجه به توانایی های هوشی اش پیش بینی می شود، کمتر است

(.لذا برای آموزش دادن به این دانش آموزان عالوه بر روش عادی که درکالس و توسط  معلم اجرا می شود از 5891و همكاران،

طریق راه های دیگر آموزشی آنها را تقویت کرد. مطالعات متعددی در زمینه روش های فعال یادگیری در مقاطع مختلف سنی 

(. خودآموزی کالمی در این دانش آموزان اثر بخش 5891د بازی درمانی )شریف و همكاران ،انجام شده است. روش های مانن

(.حتی اثربخشی بهبود حافظه فعال نیز در این کودکان تاثیر داشته است)معظمی گودرزی و 5891بوده است )صبحی قرامكی، 

سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان دارای  زمانی و آگاهی واج شناسی نیز بر –(.آموزش سازماندهی فضایی 5891همكاران ،

( نیز نشان داد که میزان یادگیری دانش آموزانی که با 5994(.سیلبرین)5896اختالل یادگیری موثر بوده است)پیرخایفی ،

استفاده از روش های فعال تدریس آموزش دیده اند در مقایسه با سایر روش هایی که در آن ها دانش آموزان به روش سنتی 

 حوائیریس می شوند ،بهتر یاد می گیرند.امروزه تاکید متخصصان آموزشی بر استفاده از روش های نوین فراگیر محور است)تد

(.بدیهی است که به کارگیری روش های جدید و فعال آموزش و به کارگیری ، مرهون رویكرد اساسی به امر 5849و همكاران،

تم های آموزشی را بی نیاز از پژوهش دانست. بنابراین ، بنابراین انجام پژوهش پژوهش در آموزش بوده و امروزه نمی توان سیس

حاضر با هدف تأثیر آموزش پازل بر بهبود اختالل خواندن و نوشت دانش آموزان دارای اختالل یادگیری پایه اول و دوم ابتدایی 

آیا روش تدریس پازل موجب بهبود اختالل  در این راستا بوده است و این پژوهش در پی رسیدن به این سوال می باشد که

 خواندن و نوشتن در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری اول و دوم ابتدایی می شود؟
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 ضرورت تحقیق

ناتوانی های یادگیری نمایانگر یكی از بزرگترین و شاید جنجالی ترین مقوله های آموزش و پرروش ویژه است)اخوان تفتی و 

امروزه بیشتر مردم واژه ناتوانی های یادگیری را شنیده اند . برخی نیز با ان آشنایی بیشتری دارند و عده ای (.5896ذوالفقاریان،

(. اختالالت یادگیری ویژه عبارت است از اختالل در یک یا 5891خود مستقیاً درگیر مشكالت آن هستند)عمادی و محققی،

ل با کارکرد زیر سطح انتظار در آزمون های استاندار شده برای خواندن ، کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد . این اختال

حساب و مهارت نوشتن ، با توجه به سن و هوش بهره آموزنده و سطح آموزشی که در آن قرار دارد تشخیص داده می 

ونی سعی در تبیین (.از ابتدای شناسایی و تعریف ناتوانی های یادگیری نظریه های گوناگ5895شود)بهمراد و همكاران،

مشكالت و معرفی عوامل پدیدآورنده ی آن داشته اند که ویژگی مشترك همه ی آن ها رویكرد آسیب شناسانه بوده است. با 

یر رویكرد آسیب شناسانه بوده است با این وجود از چند دهه اخیر رویكردهای متفاوتی در حال *این وجود چند دهه ی اخ

توجه به مشكالت آن ها بر وجود تفاوت در توانایی های آن ها ، به ویژه توانمندی های دیداری شكل گیری است که عالوه بر 

درصد از کل جمعیت کودکانی  1(. در جهان حدود 5893فضایی و غلبه پردازش غیر کالمی تأکید دارد)رنجبری و همكاران ،

ن ها به میزان چشمگیری رو به افزایش است . عده که به سن مدرسه رسیده اند ، تحت آموزش های خاص قرار گرفته و شمار آ

درصد رسیده  12، تا کنون به بیش از 5911درصد کل دانش آموزان از سال  82ی کودکان بهرمند از آموزش های خاص از 

(. Santrock,2011درصد گزارش شده است) 53تا  6است . میزان شیوع این ناتوانی ها در جمعیت دانش آموزی ایران بین 

درصد و در پسران بیش از دختران است  6514زان شیوع اختالالت یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایرانی می

درصد از دانش اموزان پایه دوم دارای اختالل خواندن می  1511درصد دانش آموزان پایه اول و  1563(.همچنین 5846)بهراد،

درصد دانش آموزان پسر و  4511د از دانش آموزان دختر پایه اول و درص 4524درصد از دانش آموزان پسر و  1549باشند.و نیز 

 31(. برخی پژوهشگران معتقدند که بیش از 5895درصد از دختران پایه دوم اختالل نوشتن دارند)شریفی و داودی ، 4516

ی و درصد از اُفت تحصیلی نو آموزان دبستانی ، ناشی از نارسایی های خواندن و نوشتن است )اخوان تفت

(.همان طور که انتظار می رود ، افراد با ناتوانی های یادگیری ، به دلیل داشتن اختالل در خواندن و نوشتن 5896ذوالفقاریان،

در همه ی درس ها نیز دچار مشكل می شوند . این دانش آموزان با وجود هوش عادی، پیشرفت تحصیلی مطلوبی نداشته و به 

ترك تحصیل می کنند ؛ این مسئله می تواند باعث صدمات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی  سختی ادامه ی تحصیل می دهند یا

(.در این پژوهش با الهام از روش تسلط یابی بر 5891و عاطفی روانی برای جامعه و خانواده فرد شود)علی زاده و همكاران ،

مان آن به ریخته و دوباره ساخته می شود . تا نمادهای الفبایی روش آموزشی نوینی طراحی شد که در آن حروف ساخته و چید

بتواند با اثر گذاشتن بر روی سیستم رمزگذاری مجدد و بازیابی راحت توسط دانش آموز دارای اختالل یادگیری او را در مسیر 

ی دانش درس و خواندن و نوشتن همراهی کند . این روش که با بازی نیز آمیخته است لحظات شادی را همراه با آموزش برا

آموز ناساخوان و یا نارسانویس فراهم می کند . و این امر به یادگیری حروف کمک میكند .هدف از پژوهش ، بررسی سودمندی 

این روش در کاهش مشكالت یادگیری و بهبود مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان است ، بنابراین در حوزه کاربردی 

ه در صورتی که بتواند کارآمدی روش های مداخله را در بهبود مهارت های درك مطلب نتایج این پژوهش و پژوهش های مشاب

و خواندن و نوشتن دانش آموز نشان دهد ، می تواند راهگشای اقدامات پیشگیرانه از شیوع و پیشرفت این اختالل در دوران 

اقعی آموزشی شده و بدین ترتیب خسارت کودکی شود . همچنین می تواند سبب مداخله های موثر و به موقع در محیط های و

 های ناشی از این اختالل را در حوزه فردی و اجتماعی بكاهد.

 می باشد .  تعیین تاثیر آموزش پازل در اختالالت نوشتن و خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتداییف کلی این پژوهش  هد

تعیین تاثیر آموزش . 3 خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی تعیین تاثیر آموزش پازل در اختالالت. 5اهداف جزئی  پژوهش 

 پازل در اختالالت نوشتن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی

 آموزش پازل در اختالالت نوشتن و خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی تاثیر دارد.بدین شرح است، فرضیه اصلی پژوهش
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آموزش پازل در . 3در اختالالت خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی تاثیر دارد.آموزش پازل . 5فرضیه های فرعی شامل 

 اختالالت نوشتن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی تاثیر دارد.

( نیز به 5891نصیری و کریمی لیچاهی )به علت جدید بودن موضوع پژوهش تحقیقات مرتبط با پژوهش  عنوان می شود .

حرکتی در بهبود مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان  –زش به روش چندحسی و ادراکی مقایسه ی اثربخشی آمو

نفر آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداختند و نشان دادند که روش چند حسی موجب بهبود  82پرداختند.این آزمون با 

(در پژوهش خود 5896حسن نیا و همكاران )مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان نسبت به گروه ادراکی حرکتی شده است.

به بررسی مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها  در بهبود مشكالت دیكته نویسی دانش 

نفری به صورت تصادفی در دو گروه  84آموزان پایه ی سوم ابتدایی دارای اختالل دیكته پرداختند .این پژوهش با نمونه 

ایش و کنترل پرداختند. و انها نشان دادند که بعد از ارائه ی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در آزم

بهبود مشكالت دیكته نویسی گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه  کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد .اخوان تفتی و 

اژه نماسازی برای آموزش کودکان با ناتوانی های یادگیری پرداختند. در این ( طراحی و آزمایش شیوه و5896ذولفقایان )

نفر از آن  55پژوهش بیست کودك ناتوان یادگیری )دختر و پسر(، نه نفر از این دانش آموزان به شیوه های مرسوم آموزشی و 

واژه نما سازی نه تنها موجب بهبود ها به شیوه بهبودبخشی واژه نماسازی آموزش دیدند. و نتیجه گرفتند آموزش با روش 

( با بررسی تاثیر آموزش حرکت درشت و 5895معنادار کارکردهای خواندن و نوشتن گروه آزمایش می شودبهمرد و همكاران )

نفر از دانش آموزان نارساخوان در دو گروه آزمایش و کنترل  82ظریف بر کاهش عالئم نارساخوانی پرداخت و به بررسی 

شان داد که مداخله های ترمیمی به روش آموزش حرکات درشت و ظریف عالوه بر کاهش نارسا خوانی سبب پرداخت و ن

( به بررسی افراد نارسا خوان پرداخت و نشان داد 3226افزایش مهارت های حرکتی دانش آموزان خوان شده است مک میالن)

وتاه مدت ،توالی ، ادراك شنیداری ، ادراك دیداری ، این افراد مشكالت مهمی در خواندن ،نوشتن ، هجی کردن ، حافظه ک

 مهارت های حرکتی دارند.

 روش تحقیق 

این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد . جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان کالس اول و دوم 

نفر نمونه برای کالس اول به صورت تصادفی  82عداد ابتدایی دارای اختالالت خواندن و نوشتن شهرستان یزد می باشد که ت

ساده انتخاب شدند به این صورت که اسامی دانش آموزان لیست شد و به هر دانش آموز یک کد سه رقمی اختصاص داده شد و 

گروه نفر برای  51نفر  82نفر انتخاب شد و سپس یه صورت تصادفی و همان روش از بین  82به صورت تصادفی از بین کدها 

نفر گروه کنترل در نظر گرفته شد . برای دانش آموزان کالس دوم نیز همین روش انجام شد. برای به دست  51آزمایش و 

دانش آمـوز  5456( ساختند و بر روی  5846آوردن داده ها از آزمون نما استفاده شد.این آزمون را کرمـی نـوریو مرادی )

صیلی شهر تهران، سـنندج و تبریز انجام دادند و هنجاریابی کردنـد. پـس از دختر( در پنج پایة تح 466پسر و  112)

خرده  .گـردآوری داده ها و انجام عملیات آماری بـرای هـر پایـه در هـر شـهر نمرات خام و نمرات هنجار محاسبه گردید

خواندن متن، آزمون زنجیرة کلمات،  مقیاس های به کار رفته در آزمون نارساخوانی شامل آزمون خواندن کلمات، آزمـون درك

آزمون درك کلمات، آزمون قافیه، آزمون حذف آواها، آزمون خواندن کلمات بی معنی، آزمون نامیـدن تصاویر، آزمون نشانة 

بـه دسـت آمــد. ضــریب آلفــای  45/2ضریب آلفای آزمون خواندن و نارسـاخوانی  .حروف و آزمون نشانة کلمـات اسـت

به دست آمده است. )کرمی  45/2،  43/2،  11/2،  11/2، 14/2،18/2،48/2،45/2، 43/2، 11/2ون ها به ترتیب خرده آزم

این آزمون محقق ساخته مشتمل بر کلمات دشوار کالس اول و دوم ابتدایی تهیه شده و آزمون امال ،  (.5846نوری و مرادی، 

کلمه می باشد که به تایید سه نفر از اساتید روانشناسی آمده  82یه دوم کلمه و برای پا 82است . که هر آزمون برای پایه اول 

استفاده از جلسات آموزشی است و همچنین سه نفر از معلمان اختالالت یادگیری آن را تایید کرده اند .جلسات آموزشی پازل :

و بعد از تایید این پازل ها  آن را به  پازل بعد از تهیه حروف و تصویر سازی به تایید اساتید گروه هنر و گرافیک آمده است
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تایید سه نفر از اساتید روانشناسی و مدیریت آموزشی رسید و سپس در ده جلسه آموزشی تدوین گردید و به دانش آموزان 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تحلیل کوواریانس جهت تعیین تفاوت بین آموزش داده شد .روش تجزیه و تحلیل اطالعات :

گروه آزمایش و کنترل استفاده می شود . برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از روش آماری تحلیل کواریانس 

 استفاده شد .

 یافته ها 

بعد از اطمینان از عدم تخطی مفروضه های تحلیل کوواریانس، فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک 

 کوواریانس چند متغیره)مانكوا( مورد بررسی قرار گرفتند.راهه)آنكوا( و تحلیل 

 .آموزش پازل بر عملكرد خواندن و اختالل نوشتن دانش آموزان اول دبستان تاثیر داردفرضیه اصلی اول: 

 ارائه گردیده 3و 5برای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول 

 است.

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عملکرد خواندن دو گروه با کنترل پیش آزمون 1جدول
 توان آزمون مجذور اتای جزیی سطح معناداری fآماره  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 5 421/2 22/2 44/11 51/139 3 86/5214 الگوی تصحیح شده

 994/2 614/2 22/2 41/33 89/354 5 89/354 تمقدار ثاب

 91/2 19/2 223/2 25/55 84/51 5 84/51 پیش آزمون

 99/2 43/2 22/2 13/51 35/3 5 35/3 گروه

     64/9 31 41/311 خطا

      82 562286 مجموع

 یش آزموننتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عملکرد اختالل نوشتن دو گروه با کنترل پ 2جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  fآماره 

 معناداری

مجذور اتای 

 جزیی

توان 

 آزمون

الگوی تصحیح 

 شده

31/639 3 298/546 58/555 22/2 955/2 5 

 215/2 22/2 44/2 238/2 286/2 5 286/2 مقدار ثابت

 5 446/2 22/2 44/513 68/331 5 68/331 پیش آزمون

 5 934/2 22/2 1/515 56/3 5 56/3 گروه

     61/5 34 84/84 خطا

      82 8966 مجموع

همانگونه که جدول باال نشان می دهد بعد از تعدیل نمره های پیش آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در 

)گروه((. لذا فرضیه اصلی  3و   5به سطر پنجم در جداول میانگین عملكرد خواندن و اختالل نوشتن بدست آمد)مقادیر مربوط 

اول پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات عملكرد خواندن 

به ترتیب  4/58و  5/33نسبت به میانگین تعدیل شده گروه گواه  18/1و اختالل نوشتن گروه آزمایش  43/36گروه آزمایش 

موجب افزایش خواندن و کاهش اختالل در نوشتن دانش آموزان پایه اول ابتدایی در گروه آزمایش شده است. میزان تاثیر یا 

درصد از تفاوت های  93درصد و  43می باشد. بعبارت دیگر  934/2و  43/2تفاوت برای خواندن و نوشتن به ترتیب برابر با 

 تالل نوشتن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد.فردی در نمرات خواندن و اخ
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 مقایسه خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی  1شکل 

 

 

 

 
 مقایسه اختالل نوشتن دانش آموزان پایه اول ابتدایی  2شکل 

 .ر داردآموزش پازل بر عملكرد خواندن و اختالل نوشتن دانش آموزان دوم دبستان تاثیفرضیه اصلی اول: 
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ارائه 6و  8برای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول 

 گردیده است.

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عملکرد خواندن دو گروه با کنترل پیش آزمون 3جدول 
 

 منبع تغییرات

 توان آزمون مجذور اتای جزیی سطح معناداری fآماره  مجذوراتمیانگین  درجات آزادی مجموع مجذورات

 944/2 65/2 225/2 69/9 85/56 3 48/34 الگوی تصحیح شده

 11/2 564/2 289/2 44/6 24/1 5 24/1 مقدار ثابت

 91/2 813/2 22/2 25/54 54/36 5 54/36 پیش آزمون

 16/2 358/2 253/2 39/1 1/5 5 55 گروه

      31 18/62 خطا

      82 1351 مجموع

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون اختالل نوشتن دو گروه با کنترل پیش آزمون 4جدول 
مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  fآماره 

 معناداری

مجذور اتای 

 جزیی

توان 

 آزمون

الگوی تصحیح 

 شده

11/483 3 81/854 11/588 22/2 924/2 5 

 216/2 225/2 411/2 288/2 214/2 5 214/2 مقدار ثابت

 5 484/2 22/2 31/61 31/61 5 95/555 پیش آزمون

 5 9/2 22/2 34/368 34/368 5 3/114 گروه

      31 91/98 خطا

      82 1/494 مجموع

 
معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه همانگونه که جدول باال نشان می دهد بعد از تعدیل نمره های پیش آزمون، تفاوت 

)گروه((. لذا فرضیه 6و  8در میانگین عملكرد خواندن و اختالل نوشتن بدست آمد)مقادیر مربوط به سطر پنجم در جداول 

اصلی اول پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات عملكرد 

و  68/32نسبت به میانگین تعدیل شده گروه گواه  34/51و اختالل نوشتن گروه آزمایش  865/38گروه آزمایش خواندن 

به ترتیب موجب افزایش خواندن و کاهش اختالل در نوشتن دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه آزمایش شده  18/32

 92درصد و  33می باشد. بعبارت دیگر  9/2و  358/2برابر با است. میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن و نوشتن به ترتیب 

 درصد از تفاوت های فردی در نمرات خواندن و اختالل نوشتن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد.

 
 مقایسه خواندن دانش آموزان پایه دوم ابتدایی -3شکل 
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 ابتدایی مقایسه اختالل نوشتن دانش آموزان پایه دوم -4شکل 

 فرضیه جزئی اول)قسمت اول(: آموزش پازل بر ابعاد خواندن دانش آموزان اول تاثیر دارد. 

باکس جهت Mبرای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس چندمتغیره)مانكوا( استفاده شده است. ابتدا نتایج آزمون 

باکس  Mرسی شد. در صورتی که مقدار معناداری کوواریانس بر-اطمینان از عدم تخطی مفروضه یكسانی ماتریس واریانس

نشان  1(. همانگونه که جدول 5849ی رضایی، ؛ ترجمه3221باشد از این مفروضه تخطی نشده است)پاالنت،  225/2بزرگتر از 

 خطی نشده است.ت. لذا از این مفروضه اس 225/2می دهد مقدار معناداری بزرگتر از 

 کوواریانس-نتایج آزمون مفروضه یکسانی ماتریس واریانس 5جدول 

Box’s M F  5درجه آزادی 3درجه آزادی    سطح معناداری 

233/95  226/5  11 11/3185  644/2  

ارائه  1نتایج حاصل از تحلیل مانكوا بر روی نمرات پس آزمون ابعاد عملكرد خواندن در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول 

 شده است.

 نتایج تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرات ابعاد خواندن 6ل جدو

درجه آزادی  f مقدار نام آزمون

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

 توان آزمون مجذور اتا

 153/2 116/2 263/2 9 52 24/8 116/2 اثر پیالی

 153/2 116/2 263/2 9 52 24/8 334/2 المبدای ویلكز

 153/2 116/2 263/2 9 52 24/8 63/8 اثر هتلینگ

 153/2 116/2 263/2 9 52 24/8 63/8 بزرگترین ریشه روی

همانطوری که در جدول باال مالحظه می شود سطوح معناداری تمامی آزمون ها بیانگر آن هست که بین دو گروه آزمایش و 

(. بنابراین فرضیه فرعی اول P<0/05د)گواه حداقل از لحاظ یكی از ابعاد عملكرد خواندن تفاوت معناداری مشاهده می شو

پژوهش نیز تایید می گردد. به عبارت دیگر، آموزش پازل موجب بهبود ابعاد عملكرد خواندن در گروه آزمایش شده است. میزان 

آزمایش درصد تفاوت های فردی در نمرات ابعاد عملكرد خواند گروه  11می باشد. به عبارت دیگر،  11/2تاثیر یا تفاوت برابر با 

 باشد.مربوط به تاثیر آموزش پازل می
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برای پی بردن به این نكته که از لحاظ کدام ابعاد عملكرد خواندن بین دو گروه تفاوت وجود دارد، تحلیل کوواریانس یک 

 آمده است. 1راهه در متن مانكوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول 

متن آنکوا بر روی میانگین نمرات ابعاد عملکرد خواندن دانش آموزان گروه نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در  -7جدول 

 های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

مجموع  منبع تغییر متغیر

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 معناداری

 مجذور اتا

خواندن 

 کلمات

 225/2 95/2 258/2 845/2 5 545/2 پیش آزمون

 224/2 115/2 526/2 43/3 5 43/3 گروه

    33/31 54 258/692 خطا

زنجیره 

 کلمات

 251/2 14/2 85/2 18/5 5 18/5 پیش آزمون

 548/2 261/2 23/6 44/35 5 44/35 گروه

    66/1 54 96/91 خطا

 239/2 61/2 186/2 918/2 5 918/2 پیش آزمون آزمون قافیه

 549/2 261/2 3/6 44/1 5 44/1 گروه

    43/5 54 95/83 خطا

نامیدن 

 تصاویر

 211/2 85/2 24/5 39/4 5 39/4 پیش آزمون

 254/2 4/2 34/2 41/5 5 41/5 گروه

    19/1 54 86/526 خطا

 234/2 64/2 151/2 31/2 5 31/2 پیش آزمون درك متن

 611/2 225/2 54/51 55/4 5 55/4 گروه

    18/2 54 48/9 خطا

 824/2 255/2 91/1 59/51 5 59/51 ونپیش آزم درك کلمه

 346/2 254/2 56/1 46/58 5 46/58 گروه

    95/5 54 84/86 خطا

 223/2 46/2 26/2 211/2 5 211/2 پیش آزمون حذف آوا

 288/2 66/2 45/2 41/2 5 41/2 گروه

    46/3 54 91/36 خطا

خواندن 

 ناکلمات

 231/2 128/2 64/2 83/5 5 83/5 پیش آزمون

 215/2 86/2 91/2 18/3 5 18/3 گروه

    46/3 54 36/15 خطا

 224/2 125/2 513/2 511/2 5 511/2 پیش آزمون نشانه ها

 25/2 41/2 51/2 54/2 5 54/2 گروه

    28/5 54 16/54 خطا

 381/2 28/2 16/1 9/53 5 9/53 پیش آزمون مقوله ها

 399/2 258/2 41/14 44/51 5 44/51 گروه

    83/3 54 49/65 خطا
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لحاظ وی متفیر وابسته، بین دو گروه از نشان داده شده است با کنترل تاثیر متغیر کمكی)پیش آزمون( بر ر 1همانطور که در جدول 

 ( تفاوت معنادار وجود دارد. این بیانگر آن است که آموزش پازلP<0.05بعد زنجیره کلمات، آزمون قافیه، درك کلمه و مقوله ها)

 توانسته است وضعیت این چهار بعد عملكرد خواندن را بهبود دهد.

 فرضیه جزئی دوم)قسمت دوم(: آموزش پازل بر ابعاد خواندن دانش آموزان دوم تاثیر دارد. 

باکس جهت Mبرای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس چندمتغیره)مانكوا( استفاده شده است. ابتدا نتایج آزمون 

باکس  Mکوواریانس بررسی شد. در صورتی که مقدار معناداری -عدم تخطی مفروضه یكسانی ماتریس واریانس اطمینان از

نشان می دهد مقدار معناداری  4(. همانگونه که جدول 5849باشد از این مفروضه تخطی نشده است)رضایی،  225/2بزرگتر از 

 است. لذا از این مفروضه تخطی نشده است. 225/2بزرگتر از 

 کوواریانس-نتایج آزمون مفروضه یکسانی ماتریس واریانس 8جدول 

Box’s M F  5درجه آزادی 3درجه آزادی    سطح معناداری 

81/19  845/3  11 85/3819  346/2  

ارائه  4نتایج حاصل از تحلیل مانكوا بر روی نمرات پس آزمون ابعاد عملكرد خواندن در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول 

 .شده است
 

 نتایج تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرات ابعاد خواندن 9جدول 

درجه آزادی  f مقدار نام آزمون

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

 توان آزمون مجذور اتا

 46/2 463/2 289/2 9 52 11/3 484/2 اثر پیالی

 46/2 463/2 289/2 9 52 11/3 518/2 المبدای ویلكز

 46/2 463/2 289/2 9 52 11/3 84/8 اثر هتلینگ

 46/2 463/2 289/2 9 52 11/3 18/3 بزرگترین ریشه روی

همانطوری که در جدول باال مالحظه می شود سطوح معناداری تمامی آزمون ها بیانگر آن هست که بین دو گروه آزمایش و 

(. بنابراین فرضیه فرعی اول P<0/05شود)گواه حداقل از لحاظ یكی از ابعاد عملكرد خواندن تفاوت معناداری مشاهده می 

پژوهش نیز تایید می گردد. به عبارت دیگر، آموزش پازل موجب بهبود ابعاد عملكرد خواندن در گروه آزمایش شده است. میزان 

روه درصد تفاوت های فردی در نمرات ابعاد عملكرد خواندن گ 46می باشد. به عبارت دیگر،  463/2تاثیر یا تفاوت برابر با 

 باشد.آزمایش مربوط به تاثیر آموزش پازل می

برای پی بردن به این نكته که از لحاظ کدام ابعاد عملكرد خواندن بین دو گروه تفاوت وجود دارد، تحلیل کوواریانس یک 

 آمده است. 52راهه در متن مانكوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول 
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هه در متن آنکوا بر روی میانگین نمرات ابعاد عملکرد خواندن دانش آموزان گروه نتایج تحلیل کوواریانس یک را 11جدول 

 های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

 مجذور اتا سطح معناداری  F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر متغیر

خواندن 

 کلمات

 94/2 231/2 81/1 9/524 5 9/524 پیش آزمون

 215/2 89/2 43/2 31/53 5 31/53 گروه

    44/51 54 11/542 خطا

زنجیره 

 کلمات

 91/2 22/2 14/81 59/521 55 54/5511 پیش آزمون

 19/2 22/2 14/15 54/353 5 54/353 گروه

    91/3 54 33/18 خطا

 11/2 22/2 3/58 45/56 4 49/41 پیش آزمون آزمون قافیه

 61/2 22/2 36/59 39/35 5 39/35 گروه

    5/5 38 61/31 خطا

نامیدن 

 تصاویر

 94/2 22/2 48/48 95/348 55 21/3928 پیش آزمون

 69/2 225/2 14/51 225/14 5 225/14 گروه

    56/8 54 44/14 خطا

 91/2 22/2 1/44 49/18 1 31/151 پیش آزمون درك متن

 6/2 225/2 14/56 96/51 5 96/51 گروه

    21/5 33 18/38 خطا

 91/2 22/2 64/49 14/94 1 5/414 پیش آزمون درك کلمه

 3/2 231/2 19/1 21/4 5 21/4 گروه

    89/5 33 11/82 خطا

 11/2 22/2 89/56 66/52 1 36/13 پیش آزمون حذف آوا

 15/2 22/2 14/31 1/54 5 1/54 گروه

    13/2 36 63/51 خطا

خواندن 

 ناکلمات

 96/2 22/2 18/65 225/11 4 224/662 پیش آزمون

 14/2 22/2 8/14 14/522 5 14/522 گروه

    85/5 35 41/31 خطا

 96/2 22/2 69/44 45/14 4 9/862 پیش آزمون نشانه ها

 11/2 22/2 45/12 16/14 5 16/14 گروه

    48/2 38 21/59 خطا

 99/2 22/2 96/92 84/654 51 11/4311 پیش آزمون مقوله ها

 14/2 225/2 3/54 11/48 5 11/48 گروه

    4/5 56 6/46 خطا

نشان داده شده است با کنترل تاثیر متغیر کمكی)پیش آزمون( بر روی متغیر وابسته، بین دو گروه  52همانطور که در جدول 

پازل توانسته است  ( تفاوت معنادار وجود دارد. این بیانگر آن است که آموزشP<0.05از لحاظ همه ابعاد بجز خواندن کلمات )

 وضعیت این ابعاد عملكرد خواندن را بهبود دهد.

 پازل بر اختالل نوشتن)ناخوانانویسی و غلط امالیی( دانش آموزان اول تاثیر دارد.فرضیه فرعی دوم)قسمت اول(: آموزش 

 ناخوانانویسی -
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 ارائه گردیده است.55این تحلیل در جدول  برای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج

 دو گروه با کنترل پیش آزمون ناخوانانویسینتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون  11جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  fآماره 

 معناداری

مجذور اتای 

 جزیی

توان 

 آزمون

 5 414/2 22/2 29/42 83/31 3 41/16 الگوی تصحیح شده

 59/2 266/2 316/2 36/5 631/2 5 631/2 مقدار ثابت

 5 421/2 22/2 49/553 13/84 5 13/84 پیش آزمون

 5 169/2 22/2 14/42 64/31 5 64/31 گروه

     865/2 31 35/9 خطا

      82 833 مجموع

 
آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در  همانگونه که جدول باال نشان می دهد بعد از تعدیل نمره های پیش

میانگین ناخوانانویسی بدست آمد)مقادیر مربوط به سطر پنجم)گروه((. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. 

بت به میانگین تعدیل نس 3/3به عبارت دیگر آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات ناخوانانویسی گروه آزمایش 

موجب کاهش ناخوانانویسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در گروه آزمایش شده است. میزان تاثیر یا  44/8شده گروه گواه 

درصد از تفاوت های فردی در نمرات ناخوانانویسی گروه آزمایش مربوط به  16می باشد. بعبارت دیگر  169/2تفاوت برابر با 

 ل می باشد.تاثیر آموزش پاز
 

 

 مقایسه ناخوانانویسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی 5شکل 

 غلط امالیی -

ارائه  54-6برای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول 

 گردیده است.

 وه با کنترل پیش آزموننتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون غلط امالیی دو گر 12جدول 

 توان آزمون مجذور اتای جزیی سطح معناداری fآماره  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 5 441/2 22/2 23/524 11/591 3 1/891 الگوی تصحیح شده

 513/2 289/2 824/2 24/5 28/3 5 28/3 مقدار ثابت

 5 48/2 22/2 3/586 8/312 5 8/312 پیش آزمون

 5 18/2 22/2 33/16 66/584 5 66/584 گروه

     44/5 31 81/12 خطا

      82 3362 مجموع
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همانگونه که جدول باال نشان می دهد بعد از تعدیل نمره های پیش آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در 

جم)گروه((. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. میانگین غلط امالیی بدست آمد)مقادیر مربوط به سطر پن

نسبت به میانگین تعدیل  18/1به عبارت دیگر آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات غلط امالیی گروه آزمایش 

ده است. میزان تاثیر یا موجب کاهش غلط امالیی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در گروه آزمایش ش 98/9شده گروه گواه 

درصد از تفاوت های فردی در نمرات غلط امالیی گروه آزمایش مربوط به تاثیر  18می باشد. بعبارت دیگر  18/2تفاوت برابر با 

 پازل می باشد.

 

 

 

 

 
 مقایسه غلط امالیی دانش آموزان پایه اول ابتدایی -6شکل 

 ل نوشتن)ناخوانانویسی و غلط امالیی( دانش آموزان دوم تاثیر دارد.پازل بر اختالفرضیه فرعی دوم)قسمت دوم(: آموزش 

 ناخوانانویسی -

 ارائه گردیده است. 58برای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول 

 ا کنترل پیش آزموننتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون ناخوانانویسی دو گروه ب 58جدول 

مجذور اتای  سطح معناداری fآماره  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 جزیی

 توان آزمون

الگوی تصحیح 

 شده

64/99 3 18/69 85/69 22/2 141/2 5 

 21/2 22/2 94/2 223/2 223/2 5 223/2 مقدار ثابت

 5 445/2 22/2 49/85 94/85 5 94/85 پیش آزمون

 5 16/2 22/2 16/11 38/14 5 38/14 گروه

      31 38/31 خطا

      82 485 مجموع

 
همانگونه که جدول باال نشان می دهد بعد از تعدیل نمره های پیش آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در 

. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. میانگین ناخوانانویسی بدست آمد)مقادیر مربوط به سطر پنجم)گروه((

نسبت به میانگین تعدیل  4/3به عبارت دیگر آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات ناخوانانویسی گروه آزمایش 

میزان تاثیر یا  موجب کاهش ناخوانانویسی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه آزمایش شده است. 4/1شده گروه گواه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8622 

 

درصد از تفاوت های فردی در نمرات ناخوانانویسی گروه آزمایش مربوط به تاثیر  16می باشد. بعبارت دیگر  16/2تفاوت برابر با 

 پازل می باشد.

 

 

 
 مقایسه ناخوانانویسی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی 7شکل 

 غلط امالیی -

ارائه گردیده ÷یک راهه استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول  برای بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس

 است.

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون غلط امالیی دو گروه با کنترل پیش آزمون -14جدول 
مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  fآماره 

 معناداری

مجذور اتای 

 جزیی

توان 

 نآزمو

الگوی تصحیح 

 شده

55/828 3 11/515 36/521 22/2 44/2 5 

 561/2 285/2 814/2 41/2 31/5 5 31/5 مقدار ثابت

 5 49/2 22/2 86/43 14/49 5 14/49 پیش آزمون

 5 41/2 22/2 6/544 8/315 5 8/315 گروه

     66/5 31 44/84 خطا

      82 3113 مجموع

 
دهد بعد از تعدیل نمره های پیش آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در  همانگونه که جدول باال نشان می

میانگین غلط امالیی بدست آمد)مقادیر مربوط به سطر پنجم)گروه((. لذا فرضیه فرعی سوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. 

نسبت به میانگین تعدیل  88/4امالیی گروه آزمایش  به عبارت دیگر آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات غلط

موجب کاهش غلط امالیی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه آزمایش شده است. میزان تاثیر یا  44/55شده گروه گواه 

ربوط به تاثیر درصد از تفاوت های فردی در نمرات غلط امالیی گروه آزمایش م 41می باشد. بعبارت دیگر  41/2تفاوت برابر با 

 .غلط امالیی می باشد
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 مقایسه غلط امالیی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی -8شکل 

 بحث و نتیجه گیری 

و اختالل نوشتن  43/36آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات عملكرد خواندن گروه آزمایش یافته های پژوهش 

به ترتیب موجب افزایش خواندن و کاهش اختالل  4/58و  5/33شده گروه گواه  نسبت به میانگین تعدیل 18/1گروه آزمایش 

در نوشتن دانش آموزان پایه اول ابتدایی در گروه آزمایش شده است. میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن و نوشتن به ترتیب 

ردی در نمرات خواندن و اختالل نوشتن درصد از تفاوت های ف 93درصد و  43می باشد. بعبارت دیگر  934/2و  43/2برابر با 

آموزش پازل با توجه به همچنین یافته ها در مورد کالس دوم ابتدایی گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد.

نسبت به میانگین  34/51و اختالل نوشتن گروه آزمایش  865/38میانگین تعدیل شده نمرات عملكرد خواندن گروه آزمایش 

به ترتیب موجب افزایش خواندن و کاهش اختالل در نوشتن دانش آموزان پایه دوم  18/32و  68/32ده گروه گواه تعدیل ش

می باشد.  9/2و  358/2ابتدایی در گروه آزمایش شده است. میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن و نوشتن به ترتیب برابر با 

دی در نمرات خواندن و اختالل نوشتن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی درصد از تفاوت های فر 92درصد و  33بعبارت دیگر 

 پازل می باشد.

( ، 5893آبكنار ،عاشوری )جلیل ( ، 5898زارع و عارضی )( ،5849حوائی و همكاران)پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های 

، بهمرد و همكاران ، (5896لفقایان )اخوان تفتی و ذو ، (5896حسن نیا و همكاران )،  (5891نصیری و کریمی لیچاهی )

 ( همسو می باشد .5898( ،عبدالهی و همكاران )5895شریفی و داوری )

آنچه در پی تحقیق و بررسی در این مطالعه به چشم می خود ، توجه به این نكته است که در دنیای امروز دارای ویژگی هایی 

نظران معتقدند مدرسان نباید محتوا را به فراگیران یاد دهند بلكه  است که با گذشته نزدیک تفاوت های اساسی دارد . صاحب

باید به آنها یاد دهند که چگونه محتوا را یاد بگیرند . به همین دلیل بر مشارکت فراگیران در فرایند تعلیم و تربیت تأکید می 

ه اموختن را در آن ها توسعه می دهد و شود . این کار عمق یادگیری فراگیران را افزایش می دهد ، احساس مسئولیت و انگیز

برای یادگیری مادام العمر آماده می نمایند. ینابراین ادامه فعالیت نظام آموزش و پرورش امروز با روش های سنتی که دانش 

را نشان آموزان را منفعل و مطیع بار می آورد امكان پذیر نیست.این امر برای دانش آموزان دارای اختالل یادگیری بیشتر خود 

نیز دارای اختالل یادگیری می باشند ، لذا راه هایی که به خصوص برای کسانی که در ابتدایی راه آموزش قرار دارند و می دهند 
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و همچنین پازل چون با بازی درآمیخته است برای دانش آموزان مشارکت آنها را در آموزش و نیز یادگیری عمیق باال ببرد.

 های ابتدایی شیرین تر است . ابتدایی و مخصوصا در سال

 

  منابع
 

اخوان تفتی ،مهناز.ذوالفقاریان ،فاطمه. زراحی و آزمایش شیوه واژه نماسازی برای آموزش کودکان با ناتوانی های یادگیری. 

 64-89: 5896، 55. شماره پیاپی  1مجله مطالعات ناتوانی . دوره 

، تأثیر آموزش حرکات درشت و ظریف بر کاهش عالئم نارساخوانی .مجله بهمرد،فرشاد.استكی،مهناز.عشایری،حسن.اسدپور،حاتم

  89-31: 5895 3شماره  3ناتوانی های یادگیری .زمستان . دوره 

بهراد، بهنام،فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی . سال 

 684-651: 5846پنجم . زمستان 

پیرانی ، ذبیح.مداخله ای در کارکردهای شناختی و هیجانی دانش آموزان نارساخوان : اثربخشی و کارآمدی مهارت های 

 18-34: 5891. بهار  8. شماره  1هیجانی . مجله ناتوانی های یادگیری . دوره  –شناختی 

زمانی و آگاهی  –ی آموزش سازماندهی فضایی پیرخایقی ،علی رضا. حسنوند،باقر.اعظمی،یوسف. حسنوندی ،صبا، اثر بخش

، شماره  1واجی بر سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری . مجله ناتوانی های یادگیری . زمستان دوره 

3 5896 :31-63 

برد تدابیر یادیارها حسن نیا،علی . نجفی،محمود.رضایی، علی محمد،مقایسه ی اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کار

 1در بهبود مشكالت دیكته نویسی دانشآموزان پایهی سوم ابتدایی دارای اختالل دیكته. مجله ناتوانی های یادگیری . دوره 

 566-533: 5891.بهار  8.شماره 

ت نویسی در دانش حرکتی دست و مهارت دس –حوائی، ناصر. رضائی ، ماندانا . آزاد،اکرم . رفیعی ، شهال،ارتباط عملكرد حسی 

 319-316: 5849 3آموزان با اختالل نوشتن رشدی. مجله پزشكی ارومیه . دوره بیست و یک . شماره 

جلیل آبكنار،سیده سمیه. عاشوری ، محمد، نكته های کاربردی برای آموزش دانش آموزان با اختالل یادگیری )اختالل در 

 62-85: 5893 554.پیاپی  8ی.سال سیزدهم . شماره خواندن ، نوشتن و دیكته(.تعلیم و تربیت استثنای

رنجبری ،فهیمه . ملک پور ،مختار.فرامرزی ،ساالر، اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر بر میزان خطای 

 6. شماره  3دوره امالی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. کجله ناتوانی های یادگیری . تابستان . 

5893 :61-42 

شریفی ، علی اکبر.داوری ،رقیه،شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال بختیاری . 

 14-48: 5895 3. شماره  5مجله ناتوانی های یادگیری ، بهار . دوره 

آموزان کالمی بر بهبود پردازش هیجانی و مهارت اجتماعی دانشصبحی قرامكی،ناصر،اثربخشی آموزش به روش خودآموزی 

 44-15: 5891. بهار  8مبتال به اختالل یادگیری خاص. مجله ناتوانی های یادگیری . دوره پنجم . شماره 

ای عبداللهی ،سمیرا.کیان ارثی ،فرحناز. رحیمیان بوگر،اسحق،طراحی بسته ی آموزشی چندرسانه ای با تأکید بر مهارت ه

. شماره  8بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش عالئم اختالل دیكته . مجله ناتوانی های یادگیری . یادگیری . دوره 

8 ،5898 :84-16 

علی زاده ،سوسن .محتشمی،طیبه.تدریسی تبریزی.معصومه، اثربخشی برنامه آموزش به والدین بر مهارت های اجتماعی کودك 

 52-49: 5891بهار  8. شماره  1ی یادگیری . مجله ناتوانی های یادگیری. دوره دارای ناتوانی ها

عمادی ،سید رسول.محققی ،آذر،بررسی تاثیر نرم افزارآموزشی دیكته در رفع اختالل دیكته نویسی در مراکز درمان اختالل 

 519-513: 5891یادگیری.مجله مطالعات ناتوانی. دوره پنجم . بهار 
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فاطمه . اسالمی ، معصومه . فدائی ،مهدی،شیوع ناتوانی های خاص یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان معین الغربائی،

 536-525: 5896 5، شماره  1خراسان شمالی . مجله ناتوانی های یادگیری ، پاییز . دوره 

در بهبود مهارت خواندن دانش نصری،صادق.کریمی لیچاهی،رقیه،.مقایسه اثربخشی آموزش به روش چند حسی و ادراکی 

 562-538:  5891،  6. شماره  1آموزان نارساخوان .مجله ناتوانی های یادگیری ، تابستان . دوره 
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