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 كاربردي هدف حيث از پژوهشاين  روش: .ه استگرگان صورت گرفت

 گروه با آزمون پس و آزمون پيش طرح با آزمايشي، شبه پژوهش و روش
دختر مقطع  آموزان دانشآماري شامل تمامي  ةجامع. است كنترل
به است كه  با اختالل نارساخواني سال 10تا  7سني  ةر دامند ابتدايي

شهر در فاعي حكمت و باران مراكز دولتي شكوفا، دنا و مراكز غيرانت
بودن  يشيحجم نمونه با توجه به شبه آزما. اند كرده  مراجعهگرگان 

نفر در گروه  20كه از اين تعداد  در نظر گرفته شدهنفر  40 ،طرح
 جايدهيتصادفي ساده  صورت به كنترل ر گروهنفر د 20 آزمايش و

 مرادي، ،نوري كرمي( نما خواندنزمون آ ها داده يابزار گردآورند. ا هشد
تتريس  جورچين الكترونيكي و ابزار مداخله بازياست  )1387 اكبري،

اجرا شده  اي دقيقه 30 ةجلس شش در و هفته چهار مدت بهاست كه 
 دهد كه ميحليل كوواريانس نشان حاصل از تنتايج  :ها يافته. است
ان آموز دانش خواندن عملكرد بهبود بر جورچين الكترونيكي هاي بازي
انجام  :گيري نتيجه. دارد معناداري تأثيرگرگان  شهر نارساخوان دختر
 شهر نارساخوان آموزان توسط دانشالكترونيكي جورچين  هاي بازي

 هاي مؤلفه ه ويژههاي خواندن ب مهارترا بر مثبتي  تأثيرگرگان 
بر اين  .شته استدا» ناميدن تصاوير و درك متن و خواندن كلمات«

هاي بازپروري خواندن استفاده  توان از اين ابزار در مداخله اساس مي
 كرد. 
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Abstract 
Objective: The effect of electronic puzzles on the 
reading performance of students with dyslexia in 
Gorgan, Iran was examined. Method: The present 
applied study used a quasi-experimental, pretest-
posttest design with a control group. The statistical 
population consisted of 255 female students with 
dyslexia aged 7-10 years visiting Shokoofa and 
Dena state-run clinics and Hekmat and Baran 
private clinics in Gorgan. A sample of 40 was 
selected, and 20 students were randomly allocated 
to the experimental and 20 to the control group. The 
data collection tool was NEMA reading test 
(Kormi, Moradi & Akbari, 2002) and the 
intervention tool was Tetris electronic game played 
for six sessions of 30 minutes for four weeks. 
Results: The analysis of covariance showed that 
electronic puzzles significantly improve the reading 
performance of female students with dyslexia. 
Conclusion: Electronic puzzles have the greatest 
impact on the components of "picture naming”, 
“reading comprehension”, and “word reading”. 
Thus, this intervention can be used for improving 
reading. 
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 مقدمه
 باي تحول عصبي ناتواني نوعي 1ويژه يادگيري اختالل

 سطح در اختالل اين اساس .است زيستي منشأ

 با و نادرست قبيل از هايي نشانه با و است شناختي

 ،متن نيمع درك در مشكل ا،ه هكلم خواندنزحمت 
 در دشواري نوشتن، در دشواري اماليي، مشكالت

 .است همراه رياضي درك در مشكل و يعددة محاسب
و ورود به  كودك تقويمي سن با افزايش نارسايي اين

پس از  و ،صيليتح هاي فعاليت در تداخل باعث ،مدرسه
 روزمره هاي فعاليت يا شغلي عملكردآن، تداخل در 

 ).2013آمريكا،  پزشكي روان انجمن( شود مي زندگي
 هاي اختالل ترين مهم از يكي ويژه يادگيري ختاللا

پنجمين  اساس بر و است كودكان پزشكي روان
 زماني رواني، هاي اختالل آماري و تشخيصي يراهنما

 هاي آزمون در پيشرفت كه شود مي داده تشخيص

حساب و  نوشتاري بيان ،خواندن براي شده استاندارد
 انتظار مورد حد زير اي مالحظه قابل طور به كردن

 نريماني،( باشد  تحصيالت و هوشي سطح سن، برحسب

اختالل در ). 1390، خوشخو صمدي افروز، و رجبي،
 و ترين شايع از يكيحوزة خواندن يا نارساخواني 

 است. ويژه تالل يادگيرياخ هاي بروز شكل رينت مهم

 برآورد درصد 10 تا 4 را اختالل اين شيوع معموالً

 كه دهد مي نشان ). تحقيقات2013، كرپيپ( كنند مي

 دروس در را فرد يادگيري است نارساخواني ممكن

 كودكي به دوران تنها ،دهد قرار تأثير مختلف تحت
 ادامه نيز  ليسا بزرگ دوران در و شود نمي محدود

 ،رضاسلطاني ،اديب سرشكي، حقگو، وكنعاني( .يابد مي
 يبرا كه است اصطالحي . نارساخواني)2015

 و طبيعي هوش رغم علي كه رود ميكار  به آموزاني دانش
نيستند.  مطالب صحيح به خواندن قادر كافي آموزش

را  يبسيار هاي كلمه است ممكن انآموز دانش اين
 و كدر از اما كنند، استفاده خود تكلم در و بدانند

سرشكي،  اديبعاجزند (  ينوشتار عالئمشناسايي 
در طول ساليان  ).1395، مرادي، يادگاري، و كنعاني

داليل نارساخواني  ةدربارهاي متعددي  متمادي نظريه

گسترده  صورت بهاي كه  نظريه .است شده مطرح
اي است كه كاستي  ، نظريهقرارگرفته موردقبول

 دنكال و( داند مركزي اختالل مي ةهستشناختي را  واج
 كودكان ).2008،  چنكويتزرودل، راموس و 

 دارند: بازشناسي مشكل ها زمينه اين در نارساخوان

 سرعت ،ها نقشهو  فهم كلمات و كدر كلمات، و حروف

 واژگان در عمومي هاي مهارت و ،خواندن رواني و
 بر ،زمينه ديگر در اينفرضية مهم  ).2010،ويتزيش(

 ه) انجام داد2002( استانويچكه  است تحقيقي اساس
در كودكان  را 2سريع و خودكار ناميدننقص در و 

كودكان نارساخوان . مشاهده كرده استنارساخوان 
هاي آشنايي كه  نشانه بردن نام درزمينةاختالالتي را 

 ،آيند درميبه شكل ديداري به نمايش و سرعت  با
و حروف از خود بروز  ها،ا، عدده مانند اشيا، رنگ

سريع  و خودكار ناميدن هاي دهند. برخي از نقص مي
 ،است شده مشاهدهكه در كودكان مبتال به نارساخواني 

پردازش ديداري است، به همين ضعف  ةكنند منعكس
 ،اش ضعف در سيستم پردازش ديداري بادليل فرد 

ازمند كه نيبرآيد عملياتي عهدة از  راحتي بهتواند  نمي
 ها آنيا انتخاب از ميان  عيرف تركيب چند فرايند

طيف وسيعي از  ديگري نيز مطالعات. شود مي
كودكان نارساخوان مشكالت توجه ديداري را در 

 ).2010، ويدياساگر( اند شناسايي كرده
 هايي فعاليت قالب در الكترونيكي يآموزش هاي بازي

 در و ياوكنجكچالش،  جاديا با توانند مي كننده سرگرم

 عالقه شيافزا به ،نيكباز به يباز نترلك گذاشتن ارياخت

 و دنينما كمك يريادگي يبرا او يدرون ةزيانگ و

 و مؤثرتر ،تر سريع انآموز دانش يبرا را يريادگي

 ها  در اين بازي ). آموزش2011 ،هولمز( كنند پايدارتر

 با ويژگي ن فراوان در دسترس است ويتمر و راركت با

 يفور ييبازخوردها با دادن  يناپذير خستگي

 سطوح از گذشتن يبرا هك دندار مي آن بر را آموز دانش

 نيارولك( سازدفعال  را اش قبلي دانش يباز مختلف

 و يباز در شرفتيپ يبرا زين جاني). ه2012، يانگ

 ار زهيانگ نيا وزـآم دانشبه  شتريب ازيامت سبك به ليم



كترونيكي جورچين تأثير بازيطاهره قجر و معصومه باقرپور: كرد هاي ال عمل ر بهبود  دن دانشب  ... آموزان خوان
__________________________________________________________________________________________ 

7 

 درنتيجه و ندك اصالح را ردنشك يباز ةويش هك دهد مي

 نمايد وادار دنيشياند و اپوكت به ر آموختنيمس در را او
 هاي برنامه الكترونيكي هاي بازي ).2013، تساي و يل(

سرگرمي  هدف با عمدتاًتعاملي هستند كه  افزاري نرم
طريق  كه از هستند هايي بازي ها . ايناند آمدهبه وجود 

 دنشو ميي انجام باز هاي كنسول شخصي يا هاي رايانه
 ةارائ و مستلزم پردازش سريع اطالعات هاو انجام آن

 ،واليتي( باشد ميسريع  العاده فوق اطالعات منطقي و
تصويرهاي سه  از جورچين الكترونيكي بازي). 1391

 هاي عكس تا شود ميدرست  اي قطعه چهار يا
 شش قطعه را سي و چهار يا كه بيست و تري پيچيده

 درالكترونيكي  هاي سازندگان بازي. گيرد برمي در
كه ند توجه داشته باش بايد ها جورچين ةعرض

فهم كودك تناسب  درك و سن و باپيچيدگي بازي 
سخت  قدر آننبايد  الكترونيكي جورچين داشته باشد.

احساس  و شود حل آن عاجز كه كودك از باشد
كودك  پازل بايد به تعبيري، نوميدي كند. شكست و

دارد تا كودك از  تأمل وا و تفكر و طلبي همبارزبه  را
رواني خويش براي حل معما  ذهني و هاي توانايي

زورآزمايي فكري  و طلبي مبارزهولي اين  استفاده كند.
وگرنه كودك احساس  خيلي ادامه يابد و رواني نبايد

 او نفس  به اعتماد از و كند ميحقارت  شكست و
 ةاست دربار بهتر ها پازل تصوير. شود ميكاسته 
تجربيات كودك قرار  ةباشد كه در محدود هايي موضوع

 استبا آن آشنا شده  تر پيشدارد و كودك 
 زمينه اين در شده انجام هاي پژوهش ).1390،مطهري(

 قبيل از اي رايانه هاي بازي كه است آن از حاكي

 حواس كارگيري به ازجمله متعددي داليل به جورچين،

 گرافيك از برخورداري بازي، جريان در مختلف

تا  ساده فمختل سطوح ويژه، هاي جلوه ،توجه قابل
 از يخبر در الزم خوراندهاي پس ةارائ بازي، دشوار

 آموزش با مقايسه در آن، مانند و كاربر به ها بازي

 است برخوردار بهتري و باالتر كارايي از سنتي،
لدني  ).1395، ي و خواجوي، قربان يدانلو،ص ي،خواجو(

 ندا هنشان داد) 1396( و همتي علمدارلو، شجاعي ،فرد

 طور به شناختي زبان هاي بازي ةكه آموزش برنام
پسر با  آموزان دانشبر عملكرد خواندن  يمعنادار

بر اساس نتايج اين  يندارد. بنابرا تأثير ينارساخوان
 يبرا شناختي زبان هاي بازي ةاز برنام توان ميتحقيق 

و دقت خواندن در بهبود سرعت، درك مطلب 
. همچنين استفاده كرد يان با نارساخوانآموز دانش

) در تحقيقي با عنوان 1396( اقدمجودكي و فتحي 
آموزش پازل بر بهبود اختالل خواندن  تأثير

به اين  نارساخوان يياول و دوم ابتدا پاية انآموز دانش
 برپازل  زشآمو تأثير اندازةنتيجه دست يافتند كه 

درصد از  82 يگرد عبارت به. باشد مي 82/0خواندن 
خواندن و اختالل  هاي هدر نمر يفرد هاي تفاوت

بوده پازل  يباز تأثيرمربوط به  يشنوشتن گروه آزما
 يتفاوت برا يا تأثير يزانم در اين تحقيق. است

 يگر. به عبارت دباشد مي 213/0برابر با نوشتن اختالل 
اختالل  ايه هدر نمر يفرد هاي تفاوتدرصد از  21

 .استپازل  يباز تأثيرمربوط به  يشگروه آزما نوشتن
نشان ) در پژوهشي 1395( همكارانخواجوي و 

 ةحافظ برالكترونيكي (جورچين)  هاي بازي كه ندا هداد
شهرستان گلوگاه  ذهني توان كم آموزان دانشبينايي 

آرالنس، گاالرد، آلياندرو، استريكر، -ترازاس .دارد تأثير
 هاي بازي تأثير) پژوهشي با عنوان 2018( و والدن

ان با آموز دانشتعاملي بر يادگيري علم در ميان  برخط
ند. ا ه آموزان انگليسي انجام داد اختالل خواندن و زبان

 برخط هاي بازيكه  دهد مينشان  تحقيقاين نتايج 
دانش علمي را در سه گروه اختالل  مؤثري طور به

ي و آموزش عمومي خواندن، زبان آموزان انگليس
 ةهم ةسيمقاق ين تحقيدر ا .كند ميتقويت 

و  آزمون پيشنترل در كو  آزمايشان گروه آموز دانش
مبتني بر  ييمحتوا هاي ارزيابيبر اساس  آزمون پس

ه است كه بهبود يادگيري در استانداردها نشان داد
 داري معنيآماري  تفاوتو آزمايشي رخ داده  هاي گروه

از ان با اختالل خواندن آموز دانش. استپديد آورده  را
 و لزوه .ندا هداشت ريهاي كمت هنمر دو گروه ديگر

بازي  تأثير) در تحقيقي با عنوان 2017( همكاران
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ند كه ا هموبايل بر كودكان نارساخوان آلماني اظهار كرد
درصد از جمعيت آلمان دچار  10تا  4 تقريباً

عالوه بر  راهتلفن هم هاي بازيو  نارساخواني هستند
آموزان  به پيشرفت دانشپشتيباني مدرسه و آموزش 

شامل تلفن همراه  هاي بازي. كند نارساخوان كمك مي
است كه بر  مداخالت ابتكاري و مبتني بر شواهد

تكيه دارد.  شناختي زبان هاي ويژگيبهبود آگاهي از 
كه كودكان از  دهد مينشان اين تحقيق نتايج 

 هاي انگيزه، برند ميلذت  خود تلفن همراه هاي بازي
از يادگيري و سطح بيشتري را  شود ميحفظ  ها آن

 .كنند ميطلب 
 سبك هاي روش ترين عمده از يكي عنوان به خواندن

 ) و1392عبدي و محمدي، ( دانش و معلومات

، سن( است آموزان دانش يريادگي ابزار ترين اساسي
 ةددهن نشان جامعه در موجود هاي واقعيت .)2009

 است مهارت نيا در يرانيا انآموز دانش اندك ييتوانا
 انآموز دانش .)1391،يحجاز و يتفت ان، اخوانيراقب(
 دارند، در نقص خواندن در هك ويژه يادگيري اختالل با

 شوند مي رو روبه يجد التكمش باهاي ديگر نيز  درس
 در خواندن يشاگرد اگر مثالً) 2009، 16 آناستازيا(

 صورت خواندن به قادر چون باشد، داشته لكمش
در  به احتمال زياد ،ستين رياضي درس در ها همسئل

 چون طور همين. ردك خواهد دايپ مشكل نيز درس آن
 ،بخواند درستي بهرا  تابك مطلب تواند نمي شاگرد نيا

 درس در يعني ؛ردك خواهد دايپ لكمش زين نوشتن در
 ،يخانيلع ،يرمك( شد اختالل خواهد دچار زين تهيكد
چنين  اساسبر  ).1391، يخداداد و يي كيز

 تأثيره است كه شددر اين پژوهش سعي  اي، زمينه
چين بر بهبود عملكرد الكترونيكي جور هاي بازي

 بررسي ژهيومبتال به اختالالت  آموزان دانشخواندن 
جديد و انعكاس آن،  هاي يافتهتا بتوان با كسب  شود

با  آموزان دانشو  كمك شاياني به والدين، مراكز
 يتبا توجه به اهم ينبنابراكرد.  ويژه اختالل يادگيري

است كه  ينا پژوهش حاضر ياصل ةموضوع، مسأل
الكترونيكي جورچين بر بهبود عملكرد  هاي بازي

شهر  ةويژ تالل يادگيرياخ باان آموز دانشخواندن 
 ؟دارد تأثيريچه  گرگان
 روش

 ش پژوهشپژوهش از حيث هدف كاربردي است. رو
با گروه  آزمون پسو  آزمون پيشطرح  با يشيشبه آزما
 است.كنترل 

 گيري نمونهآماري و روش  ةآماري، نمون ةجامع
ر مقطع دخت آموزان دانشآماري شامل تمامي  ةجامع

) يويژه (نارساخوان ابتدايي مبتال به اختالل يادگيري
به مراكز دولتي شكوفا، كه در طول زمان تحقيق  تاس

شهر گرگان در مراكز غيرانتفاعي حكمت و باران  دنا و
در  دختر آموزان دانشنفر از  40. كردند مراجعه مي

كه از اين  شدند آماري انتخاب ةنمون عنوان به دسترس
 نفر در گروه 20 نفر در گروه آزمايش و 20تعداد 

 هاي مالك. شدند جايدهيتصادفي  صورت به  كنترل
وجود اختالل ز: ورود به پژوهش عبارت بودند ا

 عدم، ي)نارساخواندر حوزة خواندن (ويژه  يادگيري
و شنوايي،  بينايي هاي آسيب هيجاني، مشكالت وجود

 ةداشتن دامن ،پژوهشرضايت كامل براي شركت در 
مالك خروج  دختر. جنسيت و سال 10تا  7 سني بين

كار و عدم تكميل  ةاز پژوهش، عدم تمايل به ادام
 .ه استبود ها نامه پرسشدقيق و كامل 

 ابزار
يك  :3تتريسبازي الكترونيكي جورچين  -الف

در اين بازي  .است دوبعدي اي رايانه جورچين
 افتند مياز باالي صفحه به پايين  هاي جورچين قطعه

و بازيكن بايد در پايين صفحه، قطعات را روي يك 
اي كه فضاي خالي روي خط و  به گونه خط مرتب كند

تكميل،  خط پس از هر. ه جا نماندها ب ميان قطعه
گيرد. هرچه بازيكن  شود و بازيكن امتياز مي حذف مي

تر  هاي پازل سريع بيشتر به بازي ادامه دهد، قطعه
ان موفق نشوند، آموز دانشاگر  افتند. پايين مي

نا  اي تودهو  شود ميانباشته  هم رويپازل  هاي هقطع
آن به باالي  كه ارتفاع آيد ميپديد ها  هاز قطع منظم

اين  .شود ميدر اين حالت بازي تمام  ؛رسد ميصفحه 
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 تواند ميو بازيكن  باشد ميبازي از سطح صفر تا نه 
آغاز كند.  خواهد ميبازي را از هر سطحي كه  دلخواه به

اما هرچه سطح بازي باالتر برود، سرعت پايين آمدن 
باعث  ي. اين بازازل بيشتر خواهد شدقطعات پ

اطالعات  سرعت بهزيكنان مجبور شوند با شود مي
را تجزيه و تحليل كنند و پاسخ مناسب را  يتصوير

 بسته به موقعيت بدهند.
 كرمي توسط آزمون اين : نما خواندن آزمون -ب

 در )1387( زاهديان و زردخانه اكبري مرادي، نوري،

 زبانه يك پسر و دختر انآموز دانش اب و تهيه ايران

پاية  تا اول ةپاي)كردي و آذري( دوزبانه و )فارسي(
 و خواندن آزمون. است شده هنجاريابي دبستان پنجم

 كلمات، خواندن( آزمون خرده ده شامل نارساخواني

 درك تصاوير، ناميدن قافيه، آزمون كلمات، ةزنجير

 نشانة ناكلمات، خواندن آوا، حذف كلمه، درك متن،

 نهايت در آزمون اين اجراي با .است) ها مقوله و حرف

 خرده به مربوط نمرهده  .آيد مي دست به نمره يازده

 آزمودني خواندن عملكرد كه كل ةنمر يك و ها آزمون

 ابزار اين هاي آزمون خرده پايايي .شود مي گرفته نظر در

 شده گزارش 99/0 تا 64/0 بين كرونباخ آلفاي روش با

بخش  سهخرده آزمون خواندن كلمات داراي  .است
است و هر بخش  بسامد كمو  ، متوسطمدخواندن پربسا

 آمده دست بهفرم الف و ب دارد كه آلفاي كرونباخ 
فرم  كدگذاريدر  پربسامدخواندن  :بدين شرح است

دگذاري و در ك 98/0و  94/0الف و ب به ترتيب 
است. خواندن متوسط در  98/0و  81/0گانه دو

و  86/0چهارگانه فرم الف و ب به ترتيب  كدگذاري
است  75/0و  82/0دوگانه  كدگذاريو در  83/0

رم الف و ب ف ةچهارگان كدگذاريدر  پربسامدخواندن 
و  66/0دوگانه  كدگذاريدر  و 84/0و  85/0به ترتيب 

آلفاي كرونباخ خرده آزمون قافيه در  است. 73/0
باشد.  مي 66/0و  92/0و دوگانه  گانه شش كدگذاري

وير (اين خرده آلفاي كرونباخ خرده آزمون ناميدن تصا
هاي چهارگانه و  آزمون داراي دو فرم است) حالت

 86/0و  92/0فرم الف به ترتيب  كدگذاريدوگانه 

است و آلفاي كرونباخ حالت چهارگانه و  آمده دست به
محاسبه  90/0و  97/0فرم الف و ب  كدگذاري ةدوگان
خرده آزمون درك متن شامل دو خرده آزمون  شد.
ها و دو متن  ترك پايهباشد (يك متن مش مي

اي كرونباخ اين خرده اختصاصي براي هر پايه) كه آلف
اول در  ةاز: متن اختصاصي پاي است آزمون عبارت

 ،68/0و  79/0به ترتيب  دوگانهو  گانه شش كدگذاري
و  گانه شش كدگذارياول  ةمتن اختصاصي دوم پاي

متن اختصاصي دوم  ،34/0و  62/0به ترتيب  دوگانه
و دوگانه به ترتيب  گانه شش كدگذاريدر  دوم ةپاي

آلفاي كرونباخ خرده آزمون درك  .52/0و  75/0
حالت  درو  72/0 گانه شش كدگذاريكلمات در حالت 

است. آلفاي كرونباخ خرده  871/0 دوگانه كدگذاري
آيتم،  ةچهارگان كدگذاريآزمون حذف آواها در حالت 

ي ارذو در حالت كدگ 96/0اين ضريب به ميزان 
دوگانه  كدگذاريو در حالت  98/0 ها آيتم ةچهارگان

هاي حرف دربرگيرنده  است. خرده آزمون نشانه 98/0
) است كه از آزمودني خواسته ن ا، م،-سه حرف (آ

كه  يك دقيقه هر تعداد كلمه را مدت درشود  مي
 ةخرده آزمون نشان داند با اين حرف بيان كند. مي

 ياقبل از شش مقوله مقوله نيز همانند خرده آزمون 
كه آزمودني در مدت يك  است شده تشكيل نشانه

 ةاز اعضاي مقول تواند هر مقدار كه مي بايددقيقه 
به ذكر اعضاي  ،و پس از اتمام وقت كندمربوط ذكر 

حسيني، مرادي، كرمي نوري، ( بپردازدبعدي  ةمقول
 )1395و پرهون،  حسني

 يشيبا توجه به روش شبه آزما روش اجرا:
 ةنمون ، ابتداگروه كنترل با آزمون پس-آزمون يشپ

تصادفي ساده به دو گروه آزمايش و  صورت بهآماري 
براي هر دو آزمون  پيش سپس .يم شدكنترل تقس

 مدت به آزمايش گروه بعد از آن و اجرا شدگروه  

 بازي به اي دقيقه 30 جلسه شش در و هفته چهار

ازي را دريافت اما گروه كنترل اين ب ،تتريس پرداختند
دو گروه پس از دورة مداخله، هر نهايت درنكردند و 

مراحل در  ة. كليآزمون) پس( قرار گرفتند آزمونمورد 
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 ناس روانش كمك به و محقق توسطآموزش اجراي 
 .اجرا شد

 ها داده ليتحل و هيتجز روش
توصيفي  آمار هاي روش از ها داده تحليل و تجزيه براي

 آمار هاي و روشاستاندارد   افانحر و ميانگين  شامل

 تك كوواريانس تحليل لوين، آزمون شامل استنباطي

 و تجزيه فرايند شد. استفاده چند متغيري و متغيري
 انجام پذيرفت. Spssافزار  وسيله نرم به ها داده تحليل
 ها يافته

دو گروه آزمايش و كنترل به  ها در آزمودني ياه هنمر
در پيش آزمون آزمايش گروه  شود. ارائه ميتفكيك 
در و  07/2 انحراف استاندارد و 90/2ميانگين

 1/ 55 انحراف استاندارد و 75/7 ميانگينآزمون  پس
و  60/1ميانگينآزمون  گروه كنترل در پيش داشته و

 25/3 ميانگينآزمون  پسدر و  08/2 انحراف استاندارد
 .به دست آورده است 46/2 انحراف استاندارد و

 هـها فرض صفر چنين است ك  بودن داده ارـبهنجدر 
كند و فرض  تبعيت مي بهنجارها از توزيع  توزيع داده

مقابل بر خالف اين امر داللت دارد. با توجه به سطح 
 آزمون عملكرد خواندن پيشدر  ها داري داده معني

)263/0  =Z  و در081/0 داري سطح معنيو ( 
ح سطو  Z=  210/0آزمون عملكرد خواندن ( پس

 رو ازاينبوده است،  05/0بيشتر از ) 214/0 داري معني
آمده از  دست هاي به توان گفت كه توزيع داده مي

 است. بهنجارهاي تحقيق  پرسشنامه
الكترونيكي جورچين  هاي بازي تأثيربراي بررسي 

ان مبتال به آموز دانشبر بهبود عملكرد خواندن 
اده استف كوواريانساز تحليل اختالالت يادگيري 

آن را  هاي مفروضهاما قبل از انجام تحليل  ؛شود مي
 بررسي خواهيم كرد.

 الف) يكسان بودن شيب خط رگرسيون
 نتايج تحليـل يكسان بـودن شيب خط 1در جـدول 

 فرض تحليل كوواريانس عنوان پيش. نتايج تحليل يكسان بودن شيب خط رگرسيون به1جدول 

 SS df MS F P منبع تغييرات متغير

هاي  بازي
الكترونيكي 

 جورچين

 آزمون پيش
 آزمون پيش* ها گروه

 خطا

073/3 
011/0 
413/158 

1 
1 
37 

073/3 
11/0 
400/4 

698/0 
003/0 
- 

409/0 
960/0 
- 

000/1574 كل  40 - - - 

فرض تحليل كوواريانس آورده  عنوان پيش رگرسيون به
شده است. با توجه به نتايج حاصل از جدول ازآنجاكه 

آزمون)  پيش -داري اثر متقابل (گروهمعني سطح
960/0 =p باشد بنابراين فرض مي 05/0تر از  بزرگ

 شود. همگني رگرسيون پذيرفته مي
 ب) مفروضة همساني واريانس

 هاي فرض لون مبني بر فرض تساوي واريانس پيش
). با P=083/0ها در جامعه نيز تائيد گرديد ( گروه

ر ادامه به بررسي آزمون هاي د توجه به تائيد مفروضه
تحليل كوواريانس چندمتغيره براي اين فرضيه 
خواهيم پرداخت كه نتايج آن در جدول زير آمده 

 است.
 آزمون پس ةعملكرد خواندن در مرحلهاي  براي نمرهتحليل كوواريانس نتايج  .2جدول 

 SS df MS F (sig) Eta منبع تغييرات متغير
Square p 

 هاي بازي
كي الكتروني

 جورچين

 آزمون سپ
 ها گروه

 خطا

073/3 
318/81 
413/158 

1 
1 
37 

073/3 
318/81 
400/4 

698/0 
480/18 
- 

409/0 
000/0 
- 

019/0 
339/0 

129/0 
987/0 

هاي  را براي داده نتايج تحليل كوواريانس 2جدول 
نشان  آزمون پس ةعملكرد خواندن در مرحل مربوط به 

بر حسب  ها يانگينمبين  شده مشاهدهتفاوت  .دهد مي

 ة(آزمايش و كنترل) در مرحل عضويت گروهي
 ).p=000/0( استمعنادار   01/0در سطح  آزمون پس

اين مداخله در  تأثيربا توجه به مجذور اتا، ميزان 
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نتيجه  توان ميدرصد است؛ بنابراين  33 آزمون پس
بهبود  الكترونيكي جورچين بر هاي بازيگرفت كه 

معناداري داشته  تأثيرآزمايش عملكرد خواندن گروه 
حاكي از دقت آماري  987/0است. توان آماري 

. لذا با توجه به نتايج حاصل فرض پژوهش با باشد مي
 .گردد مي تائيددرصد اطمينان  99

 الكترونيكي جورچين بر هاي بازي تأثيربراي بررسي 

 خواندن كلمات، كه شامل  واندنـعملكرد خ هاي مؤلفه

ر، درك متن، ـدن تصاويـاميـافيه، نـق ات،ـكلم ةزنجير
 هاي نشانهدرك كلمات، حذف آواها، خواندن ناكلمات، 

نيز از تحليل  باشند مي مقوله هاي نشانهحرف و 
كه نتايج در  شده استچندمتغيره استفاده  كوواريانس

 آيد: ميزير  هاي جدول
 همساني واريانس ةمفروضالف) 

ون لون مبني بر براي بررسي همساني واريانس از آزم
 .شود مياستفاده  ها واريانستساوي  فرض پيش

 ها واريانستساوي نتايج آزمون لون مبني براي  .3جدول 
 P df 2 df 1 F 

 خواندن كلمات

 زنجيره كلمات

 قافيه

 ناميدن تصاوير

 درك متن

 درك كلمات

 حذف آواها

 خواندن نا كلمات

 حرف يها نشانه

 مقوله يها نشانه

900/0 

200/0 

198/0 

371/0 

900/0 

329/0 

198/0 

219/0 

200/0 

814/0 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

016/0 

702/1 

917/5 

666/4 

016/0 

904/4 

917/5 

563/1 

702/1 

056/0 

 شود ميمشاهده  3كه در جدول  طور همان
در همه  ها گروه هاي واريانستساوي  فرض پيش
 .شود مي تائيد هاي مؤلفه

 باكس امآزمون  ب)
 هاي واريانسباكس مبني بر فرض تساوي  ام فرض پيش

با توجه  ).p=091/0( شود مي يدتأيدر جامعه  ها گروه
در ادامه به بررسي آزمون تحليل  ها، مفروضه يدأيتبه 

چندمتغيره براي اين فرضيه خواهيم  كوواريانس
 پرداخت كه نتايج آن در جدول زير آمده است.

 آزمون پسعملكرد خواندن در مرحله  هاي مؤلفهالكترونيكي جورچين بر  هاي بازيتحليل كوواريانس چند متغيره  .4جدول 
 F df P ارزش 

 مدل

 ويكلز المبدا

594/0 

405/0 

016/5 

016/5 

10 

10 

001/0 

001/0 
 

نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره  4جدول 
عملكرد  هاي مؤلفه الكترونيكي جورچين بر هاي بازي

(خواندن كلمات، زنجيره كلمات، قافيه،  خواندن
ناميدن تصاوير، درك متن، درك كلمات، حذف آواها، 

مقوله)  هاي نشانهحرف و  هاي نشانهخواندن ناكلمات، 
با توجه به  و دهد ميرا نشان  آزمون پس ةدر مرحل

) 001/0سطح معناداري ( المبدامقدار ويكلز 

ترونيكي جورچين حداقل الك هاي بازي، شده محاسبه
بوده  تأثيرگذارعملكرد خواندن  هاي مؤلفهيكي از  بر

 هاي بازيبراي اينكه مشخص گردد  درنتيجه .است
بوده  تأثيرگذار مؤلفهكدام  الكترونيكي جورچين بر

چندمتغيره در ادامه  كوواريانسجدول تحليل  ،است
 آمده است.
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 آزمون پسمرحله  در خواندن عملكرد هاي مؤلفهالكترونيكي جورچين بر  هاي بازييره نتايج تحليل كوواريانس چند متغ .5جدول 
 SS df MS F (sig) Eta متغيرها منبع متغير

Square P 

 هاي بازي

الكترونيكي 

 جورچين

 ها گروه

 خواندن كلمات

 زنجيره كلمات

 قافيه

 ناميدن تصاوير

 درك متن

 درك كلمات

 حذف آواها

 خواندن نا كلمات

 حرف يها نشانه

 مقوله يها نشانه

198/2 

072/1 

932/0 

049/3 

198/2 

543/1 

932/0 

839/1 

072/1 

854/0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

198/2 

072/1 

932/0 

049/3 

198/2 

543/1 

932/0 

839/1 

072/1 

854/0 

237/11 

659/4 

113/6 

926/14 

237/11 

996/6 

113/6 

279/8 

659/4 

677/4 

002/0 

039/0 

019/0 

001/0 

002/0 

013/0 

019/0 

007/0 

039/0 

039/0 

272/0 

134/0 

169/0 

332/0 

272/0 

189/0 

169/0 

216/0 

134/0 

135/0 

900/0 

551/0 

667/0 

962/0 

900/0 

726/0 

667/0 

795/0 

551/0 

553/0 

 

نتايج تحليل كوواريانس چند متغيره  5جدول 
آزمايش و كنترل) بر ( جورچينالكترونيكي  هاي بازي

مبتال به  آموزان دانشرد خواندن عملك هاي مؤلفه
را نشان  آزمون پساختالالت يادگيري در مرحله 

بر حسب  ها ميانگينبين  شده  مشاهدهتفاوت . دهد مي
 ةآزمايش و كنترل) در مرحل( گروهيعضويت 

نتيجه گرفت  توان مي. بنابراين استمعنادار  آزمون پس
 هاي مؤلفهالكترونيكي جورچين بر  هاي بازيكه 
(خواندن كلمات، زنجيره كلمات،  كرد خواندنعمل

قافيه، ناميدن تصاوير، درك متن، درك كلمات، حذف 
 هاي نشانهحرف و  هاي نشانهآواها، خواندن ناكلمات، 

معناداري  تأثيرگروه آزمايش  هاي آزمودنيمقوله) 
 يةداشته است. لذا با توجه به نتايج حاصل فرض

 ردول باال و مقادي. با توجه به جشود مي يدأيتپژوهش 
الكترونيكي جورچين بيشترين  هاي بازي مجذور اتا،

ناميدن تصاوير و درك متن و « هاي مؤلفهرا بر  تأثير
 نارساخوان دردختر  انآموز دانش» خواندن كلمات

 ياه هشهر گرگان دارد و بيشترين درصد تفاوت در نمر
 تأثيردر عملكرد خواندن مربوط به  ذكرشده هاي مؤلفه

 .استن بازي اي
 گيري نتيجهبحث و 

 هاي بازي تأثيرتحقيق حاضر با هدف بررسي 
الكترونيكي جورچين بر بهبود عملكرد خواندن 

شهر  ويژه در يادگيري اختاللمبتال به  آموزان دانش
 دهد كه مينشان  ها يافته .ه استگرگان صورت گرفت

الكترونيكي جورچين بر بهبود عملكرد  هاي بازي
 يادگيري دختر مبتال به اختالل آموزان شدانخواندن 
معناداري دارد. بنابراين  تأثيرشهر گرگان  ويژه در

الكترونيكي جورچين با توجه به ميانگين  هاي بازي
گروه آزمايش نسبت  ان درآموز دانشعملكرد خواندن 

به ميانگين گروه كنترل، موجب افزايش عملكرد 
صل از اين نتايج حا .است شده آزمايشخواندن گروه 
ترازاس ، )1396( اقدمجودكي و فتحي فرضيه با نتايج 

) همسو 2017( همكارانهلز و ) و 2018( همكارانو 
يادگيري، ضعف  بر اختالل تأثيرگذاراز عوامل . باشد مي

 ها زنجيرهدر سرعت پردازش و ادراك ديداري و درك 
ان آموز دانشاست.  مدت  كوتاهو مشكالت در حافظه 

اطالعات و مفاهيم  توانند نميل خواندن، داراي اختال
دريافت و درك كنند و قواي  درستي بهجديد را 

 رو ازاينضعيفي دارند  زدايي ابهاماستدالل و استنتاج و 
نظير بازي الكترونيكي جورچين با تقويت  هايي بازي

 افزايشمفاهيم و  ةادراك در پردازش و تسلسل زنجير
را در  مؤثريگام  دنوانت مي ييتوان تصويرسازي و معنا

ان داراي اختالل آموز دانشبهبود عملكردهاي خواندن 
 متعددي داليل به جورچين بازي د.نخواندن بردار

 بازي، جريان در مختلف حواس كارگيري به ازجمله
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 ويژه، هاي جلوه ،توجه  قابل گرافيك از برخورداري

بازي از كارايي مناسبي  تا دشوار ساده فمختل سطوح
 .است رداربرخو

الكترونيكي جورچين بر  هاي بازيهمچنين 
(خواندن كلمات، زنجيره  عملكرد خواندن هاي مؤلفه

كلمات، قافيه، ناميدن تصاوير، درك متن، درك 
حرف  هاي نشانهكلمات، حذف آواها، خواندن ناكلمات، 

 ان دختر مبتال به اختاللآموز دانشمقوله)  هاي نشانهو 
و  معناداري دارد تأثيررگان شهر گ ويژه در يادگيري

را بر  تأثيرالكترونيكي جورچين بيشترين  هاي بازي
خواندن كلمات و درك متن و ناميدن « هاي مؤلفه

 ان دارد.آموز دانش» تصاوير
الكترونيكي  هاي بازي تأثيرمحقق در ارتباط با 

در داخل و  عملكرد خواندن هاي مؤلفهجورچين بر 
 .ه استيافتخارج از كشور هيچ تحقيقي ن

بر  دنتوان ميالكترونيكي مثل جورچين  هاي بازي
د. نباش تأثيرگذاران آموز دانشبهبود عملكرد خواندن 

به  ،يآموزش يها بازي ويژه به ها بازي خالل در انكودك
و  كنند مي دايپ يدسترس يديجد يذهن ميمفاه

 آنان به .كنند مي سبك را يبهتر شتر ويب هاي مهارت

. آورند مي دست به را  اي ارزنده بتجار يباز كمك
و  ليفشار و با م بدون ،يآموختن مطالب يباز نيدرح

 انيمرب از يبرخ ليدل نيهم . بهشود مي فراگرفته رغبت

 هرگونه هك معتقدند تربيت و ميتعل اندركاران  دستو 

 كودك به يباز با همراه د فقطيبا را يدرس مطالب

 هاي بازي ).1383ل، يمحمد اسماع( آموخت
 آموز دانشيند يادگيري را آسان و توجه االكترونيكي فر

 شده ساختهبسيار متنوعي  هاي برنامه .دنكن ميرا جلب 
را  هايي داستانتصاوير يا  دهد ميكه به نوجوان امكان 

زندگي، مفاهيم و  هاي مهارتخلق كند. بسياري از 
 هاي شكل كمك هب را جغرافيامباني رياضيات، تاريخ يا 

بدون  كودك. دهد ميآموزش  كودكانه به كودك
 راحتي به تواند ميو اطراف  ها لباسردن كثيف ك

 هاي برنامه بيشترند. كرا عوض  ها رنگشد و كنقاشي ب
بسياري به  هاي جويي صرفههزينه  و در وقت اي رايانه

به كودكان و  همچنين اي رايانه هاي بازيهمراه دارند. 
 ها واژهدر تشخيص  نيخوا نوجوانان مبتال به نارسا

ه بخواهند، كبار  هرچند. با رايانه ندنك ميكمك 
نند. تقويت كموضوعي را ببينند و مرور  توانند مي

 هاي بازياستفاده از  دست وهماهنگي حركات چشم 
هاي رشد خالقيت و  فكري و معمايي يكي از راه

هاي  كه بيشتر سلول هايي بازيها است.  نوآوري بچه
 كندار وادار و فكر آنان را درگير مغزي را به ك

اين در حالي است كه نتايج  ).1386جعفري رايني، (
حاصل از اين پژوهش نيز بيانگر آن است كه بازي 
الكترونيكي جورچين بر خواندن كلمات، زنجيره 
كلمات، قافيه، ناميدن تصاوير، درك متن، درك 

حرف  هاي نشانهكلمات، حذف آواها، خواندن ناكلمات، 
ان دختر مبتال به آموز دانشمقوله در  هاي نشانه و

 .است مؤثراختالالت ويژه نارساخوان 
اين پژوهش شامل عدم  هاي محدوديت ازجمله

 هاي پايهبه ساير  ها يافته پذيري تعميمتوانايي در 
 .باشد مي ديگر مناطق تحصيلي، پسران و

 در گردد ميبه مسئوالن امر پيشنهاد  درنهايت
، رايانهدگيري، از يا اختالل با كودكان مدارس داراي

 نار آن،كاستفاده شود و در  يآموزش يهااربردك يبرا
عملكرد  يارتقا مرتبط با افزارهاي نرمو  ها برنامه

و  ها مشاورهمشاوران در  ده شود.يد كز تداريخواندن ن
 ةاستفاد ةتحصيلي و همچنين معلمان نحو ريزي برنامه

 عملكردبهبود در جهت  زشي از دروس و بازي راوآم
آموزش دهند تا  آنها والدينان به آموز دانش خواندن

پژوهشگران و  فرايند يادگيري تسهيل شود.
د و فراهم ينسبت به تول يآموزش يارشناسان فناورك

الكترونيكي آموزشي مناسب  افزارهاي نرمآوردن 
 يادگيري اقدام و بستر الزم ان داراي اختاللآموز دانش

 ها مدرسه درن ابزارهاي تكنولوژي يستفاده از اا يبرا را
 نند.كا يمه

 نوشت پي
1. Specific learning disorder  
2. Rapid Automatic Naming 
3. Tetris 
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