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 چکیده

 با است ممكن و دهد مي قرار تأثير تحت كردن هجي و نوشتن خواندن، جمله از زمينه چند يا يك در را يادگيري يندافر كه است يمشكالت از تركيبي ،نارساخواني :مقدمه

هاي درك و تمييز حروف و صداها،  مهارت د.باش همراه گفتاريو  حركتي هاي مهارت شنيداري، -ديداري ادراك توالي، حافظه پردازش، سرعت زمينه در مشكالتي

اند.  شدهبه عنوان اجزاي اين فرايند پيچيده شناختي مطرح  ،زمان حافظه، حركت و عوامل ديداري و شنيداري هم حروف، گذاري و بازنمايي نويسه، نام -برقراري ارتباط واج

 .خواني بود بر نارسايي (Saccadeزمينه اثربخشي تقارب، سهولت تطابقي و حركات ساكاد )هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور تحقيقات در دسترس در 

هاي اطالعاتي  در پايگاه ساكاد حركات و يتطابق سهولت تقارب، ياثربخشخواني و اختالل خواندن،  مقاالت انگليسي و فارسي در زمينه نارسايي ها: روشمواد و 

Google Scholar ،PubMed  وScienceDirect هاي  ها و مقاالت فارسي نمايه شده در پايگاه نامه و در پايانScientific Information Database (SID و )

Magiran اختالل خواندن، نارساخواني، تقارب، سهولت تطابقي، حركات ساكاد، عملكرد بينايي، »هاي  از كليد واژهجستجو گرديد.  2222 تا 2202 هاي سال طي

 Medical Subject Headings) پزشكي موضوعي هاي سرعنوان اساس برها  آن و تركيبي از« شناختي بينايي، پردازش ديداري، اثربخشي تطبيقي، پردازش واج ادراك

 .مرتبط با اهداف مطالعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت مقاله 01نتايج  شد. ( استفادهMeSHيا 

 هاي ، مهارتمداخالت ديداريكه با تقويت  ، حركات ساكاد و اختالل خواندن وجود داشتحركات چشمو نارسايي سهولت تطابق داري بين  ارتباط معني ها: یافته

خواندن  عملكردآموزان تقويت و منجر به ارتقاي  دانشبينايي عملكردهاي سهولت تطابق و حركات ساكاد،  هيپا يينايب يعملكردها يبخش توانحركتي،  و بينايي ادراك

 گردد. مي پيشنهادها  به اين مهارت توجه بيشترنارساخوان،  آموزان جهت جلوگيري از بروز مشكالت و يا افت عملكرد كودكان و دانش گردد. به عبارت ديگر، مي

از جمله  ساكاد حركات و يتطابق سهولت تقارب،رسد پردازش ادراك بينايي در اختالل خواندن نقش مهمي دارد و افرادي كه تمرينات  به نظر مي گیری: نتیجه

 .دهند نشان ميخواندن بهتري در  عملكردكنند،  حركتي را دريافت مي -هاي ادراك بينايي آموزش مهارت

 يتطابق سهولت؛ ساكاد حركات؛ تقارب ياثربخش؛ شناختي پردازش واج؛ نارساخواني ها: کلید واژه

 

و  یتقارب، سهولت تطابق یو اختالل خواندن، اثربخش یخوان یینارسا .حمداله یتوکل ،ترایم یابیکام ی، منظراله امان ی، سلطانهیهان پور یفالحت ارجاع:

 .262-271 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش. مند مرور نظام کیحرکات ساکاد: 

 

 11/1/1311تاریخ چاپ:  8/4/1311تاریخ پذیرش:  11/3/1311تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
روانی  آماری اختالالت و تشخیصی راهنمای بر اساس نسخه پنجم

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition 
 یادگیری خاص اختالل زیرمجموعه (Dyslexiaنارساخوانی )(، DSM-5یا 

(Specific learning disorder  یاSLD است. افراد دارای نارساخوانی، کلمات )
اند و  خوانده آنچه معنی درک خواندند و در دشواری می به یا را غلط، آهسته و

 (.1) مشکل دارند کلمات کردن هجی
 به توجه ،یدارید یها نشانه مستلزم و یشناخت دهیچیپ ندایفر کی خواندن

 ییتوانا (.2)باشد  یم یشناس واج اساس بر منظم ییرمزگشا و ییآوا یها نشانه

 ،یزبان یها مهارت گسترش چونهم یا هیاول یها مهارت ازمندین خواندن
 ییتوانا ،یداریشن یها مهارت ،یدارید یها مهارت ،یحرکت یها مهارت

 کردن تمرکز و توجه ییتوانا ،تینها در و یداریشن و یدارید یها کیتفک
تحولی ویژه به ل اختال هاز مقول ،نارسایی در خواندن ،در این تعریف (.3)باشد  یم

مقوله اختالل یادگیری منتقل شده و واژه نارساخوانی به اختالل در خواندن تغییر 
دن اختالل در خواندن یعنی پیشرفت کودک در خوان اساس،یافته است. بر این 

سرعت، دقت و فهم خواندن بر حسب سن تقویمی، هوش و سطح آموزشی  مانند
های روزانه  موزان، به طور قابل توجهی در پیشرفت تحصیلی و فعالیتآ دانش

 تعداد (.1کند ) های خواندن است، اختالل ایجاد می زندگی که مستلزم مهارت

 مروریمقاله
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 یها آزمون در ،هستند یریادگی اختالالت یدارا که یکودکانی از توجه قابل
 در. کنند یم کسب یعیطب حد از باالتر یگاه و یعیطب نمرات هوش سنجش

 .(4) ستین انتظار قابلها  آندر  خواندن مشکالت ،جهینت
هوش  با وجودهای خواندن  نارساخوانی به عدم موفقیت در اکتساب مهارت

 درصد 5حدود ( که 5) اشاره دارد کافی، آموزش و زمینه اجتماعی مناسب
در این با آن مواجه هستند.  (8ایران ) کودکان درصد 11( و 6، 7جهان )کودکان 
 (،6، 7) مبنای این اختالل عصبی و ژنتیکی است، توافق کلی وجود دارد مورد که

هنوز در مورد مبنای عصبی یا شناختی  های مختلف، پژوهشبا وجود اما 
 .(9) وجود ندارد توافق نارساخوانی
 مشکل به خود دروس اغلب در خواندن، در به دلیل اختالل ساخواننار افراد

طبیعی  هوش از مواقع بیشتر در این که وجود با نارساخوان خورند. کودکان بر می
 با و داشته باشند مطلوبی تحصیلی پیشرفت توانند نمی برخوردار هستند، بسیاری
نوبه  به این که کنند تحصیل می ترک اغلب یا دهند می ادامه تحصیل به سختی

 و فرد برای بسیاری روانی -و عاطفی فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، صدمات خود
 (.5دارد ) دنبال به جامعه

های کودکان  ها و مشخصه ترین ویژگی مشکالت خواندن از عامامروزه 
دارای اختالالت یادگیری است و به توانایی مغز در پردازش و بازشناسی 

خواندن فرایندی شناختی و مستلزم تشخیص . شود اطالعات مربوط می
های آوایی و رمزگشایی منظم بر اساس  های بصری، توجه به نشانه نشانه

مستلزم  ویک کنش پیچیده جریان ذهنی (. از طرف دیگر، 11) شناسی است واج
پیشرفت تحصیلی  باشد. میزمان حواس مختلف  فعالیت هماهنگ و هم

 علل تاکنون(. 11) در امر خواندن است ها آنآموزان در گرو توانمندی  دانش
 اختالالت به محققان از یبرخ. (3) است شده انیب ینارساخوان یبرا یمختلف

 و یزبان ستمیس در را ینارساخوان مشکل یاصل هسته و اند کرده اشاره یشناس واج
 یآگاه اند که و نشان داده دانند یم یواج لیتحل و هیتجز هیناح خصوص به

تری قرار  نییپا سطح در ی،عاد کودکان با سهیمقا در ها نارساخوان در یشناخت واج
 منجر تواند یم که اند کرده دیکأت مخچه اختالالت بر یگرید گروه (.3، 12)دارد 

 مهارت ،یحرکت یها مهارت و اختالل در تعادل عدم مانند یشناخت اختالالت به
 مطالعه ،گرید یسو از (.3 ،13) شود اطالعات عیسر پردازش وشناختی  واج

 مخچه در یکیمتابول و یکیآناتوم یها تفاوت دهنده نشان افراد نیا یمغز ساختار
 نیب یمنسجم ارتباط هنوز، شواهد نیا وجود با .است سالم افراد با سهیمقا در

 زین از پژوهشگران گرید . برخی(12، 15) است نشده مشخص زبان و مخچه
 (.16-21دانند ) یم یاصل علت را یینایب یکارکردها یینارسا

 و شود می تحصیلی مشکالت از تری وسیع شامل گستره یادگیری، های ناتوانی
 در کودک زندگی رفتاری و خانوادگی، عاطفی اجتماعی، های حوزه به توجه نیازمند

ین علت عملکرد ضعیف تر ممه، اختالل یادگیری(. 18، 22است ) خانواده بافت
آموزان به این علت در  شود و هر ساله تعداد زیادی از دانش میتحصیلی محسوب 

ترین عوامل مرتبط با  مهم از(. 22) شوند فراگیری مطالب درسی دچار مشکل می
و  چون توجه و تمرکز، ادراک بیناییهماین قبیل مشکالت، کاستی در مواردی 

بین اعضای  مشکالتی در ارتباط اغلبو کودکان مبتال  باشد میارتباطات فضایی 
یابی فضایی، تشخیص  بدن خود و دیگران، هماهنگی بین چشم و دست، جهت

 (.23) راست و چپ، باال و پایین، توالی حروف و کلمات دارند
شناسی نارساخوانی،  یکی از اولین فرضیات مطرح شده در خصوص علت

وجود نقایص ادارک بینایی بود. بر اساس این فرضیه، تجزیه و تحلیل قسمت 

باشد و فرد  ای از اطالعات در هنگام خواندن، بر عهده ادراک بینایی می عمده
باید محرکات بینایی را به صورت مطلوب و بهینه پردازش نماید؛ در حالی که 

(. 5-26کودکان نارساخوان در پردازش ادراک بینایی اشکاالت عمده دارند )
 به خواندن جینتا وینایی مهارت ب نیب یقو ارتباط انگریب شده انجام های پژوهش

 (.9، 26است ) مطلب درک ژهیو
 دیبا ،است یینایب اطالعات افتیدر ولؤمس که یینایب ستمیس صحت بر عالوه

 ستمیسعملکرد  از بخش نیااز  .ردیگ صورت یدرست به زین ها افتهی نیا پردازش
 (Visual information processingپردازش اطالعات بینایی ) عنوان تحت یینایب
 نظر از .است یینایب یشناخت یها مهارت ازی سر کی شامل که شود یم ادی

 یشناخت یها ییتوانا از یخاص یالگو یدارا نارساخوان افراد ،کینورولوژ
تأثیر  نوشتن و خواندن بر که افراد نیا یشناخت یژگیو نیتر مهم باشند. می
(. مهارت پردازش 27) است مدت کوتاه حافظه و یینایب پردازشگذارد،  می

 ریتفس کردن، یبند قهاطالعات بینایی باعث ایجاد توانایی سازماندهی و طب
 (.16، 26)است، خواهد شد  شده دهید آنچه کردن معنا و یینایب محرک کردن

پایه مورد نیاز  (28) در خصوص مداخالت دیداری و کارکردهای بینایی
، (29) چشم (Saccadeساکاد )حرکات  ،تطابق ،توان به تیزبینی برای خواندن، می

نتایج ها اشاره نمود.  و هماهنگی حرکتی چشم( 19) (Convergence) تقارب
در تیزبینی  یکه چنانچه کاهش قابل توجه دهد مینشان  مطالعات صورت گرفته

 (.19، 28، 29) ایجاد گردد، توانایی خواندن مختل خواهد شد
دچار  نیز های کالسی فعالیت در ،ارندکودکانی که در خواندن مشکل د

در خودکارامدی تحصیلی خود دچار تردید  ( و اغلب17، 22، 23) شوند مشکل می
و های کالسی  ها در فعالیت نآهای مکرر  شوند که این تردید حاصل شکست می

تحصیل  ل مربوط به درس ویها به همه مسا نآعالقگی  گسترش بی عامل
مشاغل  کنند و ها درس را در نیمه راه رها می تا جایی که بسیاری از آن باشد می

(. با 11دهند ) ترجیح میفرسا و حتی کاذب را به ادامه تحصیل  طاقت سخت و
 جهت بهبود نارساخوانی و اختالل خواندن هایی درمان خواندن، اهمیت به توجه

 یاثربخشتوان به  مینوجوانان اهمیت یافته است که از آن جمله  در کودکان و
( Adaptive ease) یتطابق سهولت ،(Effectiveness of convergence) تقارب

 متون بررسی و مرور با هدف حاضر اشاره کرد. پژوهش ساکاد حرکات و
 و یتطابق سهولت تقارب، یاثربخشخوانی و اختالل خواندن،  ی نارساییپژوهش
 انجام شد. ساکاد حرکات

 

 ها مواد و روش
مطالعه از نوع مروری بود که برای انجام آن، از مقاالت اصیل پژوهشی با این 

آموزان یا دانشجویان نارساخوان استفاده شد. مقاالت از نوع  جمعیت هدف دانش
 یاثربخشآزمایشی و یا شبه آزمایشی با گروه تجربی و گروه شاهد بودند که 

 انجام دند. برایرا بررسی کرده بو ساکاد حرکات و یتطابق سهولت تقارب،
 سهولت تقارب، یاثربخشنارساخوانی و  زمینه در شده چاپ مقاالت تحقیق،

، PubMed ،ScienceDirectاطالعاتی   های پایگاه در ساکاد حرکات و یتطابق
Scientific Information Database (SID و )Magiran شد.  جستجو

 گردید. استفاده Google Scholar جستجوی موتور از همچنین،
های  بانک در شده نمایه معتبر مقاالت شامل پژوهش به مقاالت ورود معیار
 تقارب، یاثربخشخوانی و اختالل خواندن،  نارسایی که بود مذکور اطالعاتی

 (.1 بودند )شکل داده قرار بررسی مورد را ساکاد حرکات و یتطابق سهولت
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.فرایندجستجووورودمقاالتبهمطالعه1شکل

 
(، نارساخوانی Reading disorderهای اختالل خواندن ) واژه کلید از
(Dyslexia( تقارب ،)Convergence( سهولت تطابقی ،)Adaptive ease ،)

(، Visual function(، عملکرد بینایی )Sakad movementsحرکات ساکاد )
(، Visual processing(، پردازش دیداری )Visual perceptionادراک بینایی )

شناختی  (، پردازش واجIntercourse effectivenessاثربخشی تطبیقی )
(Phonology recognitionو ) کلیدی ثبت  اساس واژگان برها  آن از ترکیبی

  Medical Subject Headingsپزشک ) موضوعی های شده در سرعنوان
 2121 تا 2111 های منتشر شده بین سال ( جهت جستجوی مطالعاتMeSHیا 

: برای AND) «و»ها از عملگرها بولین  گردید. برای ترکیب کلید واژه استفاده
کند که  هایی را بازیابی می شود و واژه مورد جستجو استفاده می های ترکیب واژه

رود که  تر کردن جستجو به کار می : برای وسیعOR) شامل هر دو واژه باشند( و
 کلیه بازیابی گیرد( استفاده شد. هدف، جستجو حداقل یکی از لغات را در برمی

 تمام در استفاده ردمو بود. منابع روایی مرور و کیفی مطالعات جزء تحقیقات به
 Cross-reference روش با مند نظام مرور و کیفی های و پژوهش تحقیقات

 گردید. بررسی
از  Google Scholar و موتور جستجوی SIDو  Magiranهای  در بانک

های اختالل خواندن، نارساخوانی، تقارب، ادراک بینایی، پردازش دیداری،  واژه
شناختی جهت جستجو استفاده شد که در جستجو با  اثربخشی تطبیقی، پردازش واج

عملگرهای ترکیبی از دو واژه اختالل خواندن و نارساخوانی به عنوان واژه اصلی و 
اختالل خواندن و «: و»ها به عنوان واژه ترکیبی استفاده شد )عملگر  از سایر واژه

 دیداری(. اختالل خواندن یا نارساخوانی یا پردازش«: یا»حرکات ساکاد، عملگر 
و  PubMed های اطالعاتی و بانک Google Scholarموتور جستجوی  در

ScienceDirect های  از واژهReading disorder ،Dyslexia ،Convergence، 
Adaptive ease، Sakad movements، Visual function، Visual perception، 

Visual processing، Intercourse effectiveness، Phonology recognition 
جهت جستجو استفاده شد که در جستجو با عملگرهای ترکیبی از دو واژه 

Reading disorder  وDyslexia ها به عنوان  به عنوان واژه اصلی و از سایر واژه
از طریق  PubMed واژه ترکیبی استفاده گردید. به عنوان مثال، در بانک اطالعاتی

 ، به طور مستقیم وارد صفحهhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed آدرس
PubMed شد و از روش ( های جستجوی سادهBasic searchو پیشرفته ) 

(Advance search) و همچنین، از عملگرهای AND  وOR  استفاده گردید. به
( جستجو از Limitsهای ) ال محدودیتبا اعم Dyslexiaعنوان مثال، برای واژه 

(، رایگان بودن Text availability: Full textجمله دسترسی به متن کامل )
(Free( نوع مقاله: کارآزمایی بالینی ،)Article type: Clinical Trial و انتشار در )

مورد یافت شد. در جستجوی  51(، Publication date: 10 yearsسال اخیر ) 11
Sakad movements ،12  مورد یافت گردید و در جستجو با عملگر ترکیبیand 

(Ayslexia and Sakad Movements ،)ها از نظر  ای پیدا نشد. کلیه یافته هیچ مقاله
 مورد به عنوان مقاالت مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. 2محتوا بررسی گردید که 

 ذکر های در پایگاه همقال 3111 به نزدیک مطالعه، های استراتژی اساس بر
 گرفتن نظر با در و مقاالت چکیده و عناوین به توجه با که گردید یافت شده

  مرتبط، و غیر تکراری مقاالت گذاشتن کنار از پس خروج، و ورود معیارهای
ها در دسترس بود، وارد تحقیق شد. ابتدا  که چکیده و یا متن کامل آن مقاله 124

 در نهایت، چکیده مقاالت را مورد بررسی قرار داد وپژوهشگر به صورت مجزا 
کامل انتخاب  متن بررسی بود، برای پژوهش هدف با راستا مقاله که هم 42 نتایج

شد. سپس اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد در نارساخوانی و 
در زمینه نارسایی و ضعف  شده یافت اختالل خواندن بررسی گردید. مطالعات

رب، سهولت تطابقی، عملکردهای بینایی، مهارت ادراکی بینایی، ادرک تقا
گرفت و اطالعات  قرار مرور و بررسی حرکتی و حرکات ساکاد مورد -دیداری

مربوط به مقاله به صورت جدول درآمد و توسط استادان و متخصصان 
برای تحلیل در مطالعه حاضر  مقاله18شناسی بررسی گردید. در نهایت،  روان
مورد سهولت  2مورد شامل عملکرد و ادراک دیداری،  4که  (1شد )جدول  تأیید

مورد مهارت ادراک بینایی  8مورد حرکات ساکاد و  2مورد تقارب،  2تطابقی، 
و با تشخیص روایی و پایایی  DSM-5سنجی مطالعات بر اساس  بود. کیفیت

 د.شناسی بالینی انجام ش ها توسط استادان و متخصصان روان آن
 

 ها یافته
و طی  ها آن خالصه و عناوین بررسی از پس که بود مقاله 124 ،جستجو حاصل

 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and مراحل راهنمای

Meta-Analyses (PRISMA)، 18 پژوهش نگارش برای ها آن ترین مرتبط از مورد 
 (. 2بودند )شکل  کامل متن حاوی استفاده، مورد مقاالت گردید. تمامی حاضر استفاده

اختالل یادگیری و  حوزه وسیع بودن به توجه موجود، با مقاالت مجموع از
 زیستی ابعاد ،تطابق سهولت نارسایی به فقط نارساخوانی، در پژوهش حاضر

 ی، عواملدارید مداخالت ،حرکتی و بینایی ادراک های مهارت نارساخوانی،
، نارساخوان کودکان یرفتار -یجانیه مشکالتدیداری و حرکتی، 

، ادراک بینایی و نارساخوانی، خواندن در اختالل و یچشم یها یناهنجار
 پرداخته یمرض یندیهما ییهمگرا یینارسا، آوایی یا شناختی واج های پردازش

مقاالتی که در نهایت در این مرور مورد استفاده و تحلیل قرار گرفت در  .شد
 اند. شده ارایه 1 جدول

 

 مقاله مرتبط 42

 از بررسیوج خر

 مقاله  124 ورود یارهایتحقق مع

PubMed 

ScienceDirect 

 خیر

 بله

SID 

Magiran 

 جستجوی کلید واژه:
Reading disorder 

Dyslexia 
Convergence 

Adaptive ease 

Sakad movements 
Visual function 

Visual perception 

Visual processing 
Intercourse effectiveness 

Phonology recognition 

 ها واژه کلید ترکیب
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Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses(PRISMA)ریزشمقاالتدرمراحلمختلفبراساسفلوچارت.2شکل

 

 بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی و مرور تحقیقات در دسترس در زمینه 
اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد بر نارساخوانی بود. نتایج نشان 

سرعت، دقت و فهم  همچوندر خواندن  ان نارساخوانپیشرفت کودکداد که 
تطابقی و حرکات های بینایی از طریق تقارب، سهولت  ، با تقویت مهارتخواندن

ساکاد، به طور قابل توجهی افزایش یافت که این خود در پیشرفت تحصیلی و 
 باشد. های خواندن است، مؤثر می های روزانه زندگی که مستلزم مهارت فعالیت

Grisham  نارسایی سهولت تطابق در در پژوهشی با موضوع و همکاران
های حرکات  ویژگی رسیدند که، به این نتیجه کودکان مبتال به مشکالت خواندن
های رو به جلو در طول یک خط از متن،  چشم شامل افزایش تعداد تثبیت

مشکل خواندن  دارایافراد در  ،تر های طوالنی تثبیت و ها افزایش تعداد بازگشت
. همچنین، در مطالعه نارسایی (9) باشد میبیشتر در مقایسه با افراد بهنجار 

 مثبت یوژنیف رهیذخ و کینزد تقارب کینزد قطهن ریمقاد نیانگیمتقارب، 
بود و  یعیطب ریغ ،سالم افراد به نسبت ربیتقا یینارسا با افراد اغلب در کینزد

 جینتا است ممکن ی،تقارب یینارسابا وجود  کهکرد  این احتمال را تقویت می
. در (19، 41) باشد یعیطب محدوده در ها در ارزیابی افراد مبتال برخی تست

 دانشکده یاندانشجوبین  در تقارب ضعفقابل توجه  وعیشبررسی دیگری، 
این  غربالگری و درمانبر اهمیت  ،رانیا یپزشک علوم دانشگاه یبخش توان

هنگام ای  دهنده م آزاریعالاختالل در دانشجویان صحه گذاشت. این اختالل، 
 کند؛ در حالی که یل میبه فرد تحممطالعه و کار با کامپیوتر  مانندهایی  فعالیت

باشد  های در حال تحصیل ممکن نمی ها برای جمعیت از این گروه فعالیتاجتناب 
کودکان مبتال به مشکالت نتایج بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی (. 41)

حرکات  ونارسایی سهولت تطابق داری بین  ارتباط معنینشان داد که  ،خواندن
های رو به جلو در طول یک خط از متن،  چشم شامل افزایش تعداد تثبیت

 وجود در مقایسه با افراد بهنجار ،تر های طوالنی تثبیتو  ها افزایش تعداد بازگشت

کننده سهولت تطابق و تقارب، باعث بهبود عملکرد  داشت و تمرینات تقویت
 (.7، 18، 19، 28، 29، 34، 41شود ) کودکان نارساخوان می

به اند.  را تأیید نموده یمشکالت چنینوجود  متعدد دیگری نیز های پژوهش
حرکات ساکاد چشم کودکان مبتال به نارساخوانی  مقایسه کنترل در ،مثال عنوان

 اختالل و ساکاد حرکات کنترل بین داری معنی رابطه گروه شاهد،کودکان  و
های دیداری  مشکالت خواندن با نارسایی .(18، 29)مشاهده گردید  خواندن

تواند منجر به  تمرین و تجربه میکه  رسد (. به نظر می41-43) مرتبط است
مداخله دیداری با بهبود احتماالً  .(29، 38) تری گردد حرکات ساکاد سریع

سبب بهبود تواند  می ،بخشیدن به کارکردهای بینایی نارسا مرتبط با خواندن
 حرکات لکنتر بین داری معنی رابطهاز سوی دیگر،  .(11) عملکرد خواندن شود

مداخالت  انجام پس ازو ( 31، 36، 39، 44وجود دارد ) خواندن اختالل و ساکاد
آموزان تقویت شد  و در نتیجه، عملکرد خواندن دانشبینایی عملکردهای  ،دیداری

(45-41 ،39-35 ،33 ،31 ،31 ،25 ،22 ،21.) 
ها در اختالل خواندن  نقش ژن مطالعه بر رویبر اساس  محققانبعضی از 

اند که اختالالت یادگیری  با قاطعیت اعالم کرده(، 7) ها خانواده دو قلوها و ( و32)
های مختلفی  . بخش(5، 32، 46) حاصل انتقال ژنی است ،به ویژه اختالل خواندن

های شش و  ، عالوه بر کروموزوم(47) های یک، دو، سه و هجده از کروموزوم
خطر (. 5) نقش دارند ، در این اختالل(7، 46) پانزده که زودتر شناسایی شده بودند

برآورد  درصد 41پسر نارساخوان از یک پدر نارساخوان در حدود  به دنیا آمدن یک
اختالل در  و نارساخوانی آواشناختیشود که در  گفته می. (11شده است )

و  قوی وجود دارد یهای موروث رگه ،های نوشتاری و رمزگردانی آواها مهارت
(. نتایج 5، 11، 32، 33، 46دارند ) کیدأت شش هایی در کروموزوم شانهنها بر  پژوهش

(، 12دهد که عالوه بر عوامل مختلفی همچون ادراک بینایی ) مطالعات نشان می
( نیز 5، 46ها ) ( و ژن5، 7، 34(، سبک فرزندپروری والدین )33کارکردهای اجرایی )

 در ایجاد اختالل یادگیری تأثیرگذار هستند.
 

 مقاله 3111

 

 (یموارد تکرار یمقاله )بررس 211

 (یمقاله )تکرار 25خروج 

 (دهیعنوان و چک یمقاله )غربالگر 175

مقاله )مطالعات  32خروج 
 مرتبط( ریو غ یمرور

 (بررسی متن کاملمقاله ) 124

 مرتبط( ریغمطالعات مقاله ) 65خروج 
 (در دسترس نبودن متنمقاله ) 17خروج 

 (تجزیه و تحلیل کیفیمقاله ) 42

عدم کسب مقاله ) 24خروج 
 (حد نصاب امتیاز کیفی

 (گیری بحث و نتیجهمقاله ) 18

 داده یها گاهیدر پا هیاول یجستجو

ی
گر

بال
غر

 

دستیابی به مقاالت مرتب و 

 باکیفیت

 مناسببندی مقاالت  جمع
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 حاضرمروریتحلیلمطالعهدرمشخصاتمطالعاتواردشده.1جدول

تعداد و رده سنی  حیطه نوع مطالعه منابع
 کنندگان شرکت

 نتیجه هدف مطالعه

ی و سلطان
 (26) همکاران

و  یمقطع
 یلیتحل

 ینارساخوان
کودک  35کودک نارساخوان و  35

 ابتداییعادی از مدارس 

های ادراک بینایی  بررسی مهارت
های رشد و مقایسه این  نارساخوان

 مهارت با کودکان عادی

های ادراک بینایی کودکان نارساخوان در مقایسه  مهارت
 .داری نداشت با کودکان عادی تفاوت معنی

ثابت و  آقایی
 (11) همکاران

 نارساخوانی شبه آزمایشی

به  مبتال آموز دبستانی دانش 11
در آزمون  25نارساخوانی )نمره کمتر از 
آموز  دانش 11ارزیابی توانایی خواندن(، 

ماهر )نمره باالتر  از خوانندگان دبستانی
 در آزمون ارزیابی خواندن( 75از 

 دیداری در بهبود تأثیر مداخالت
 خواندن عملکرد

 بینایی کارکردهای به بخشیدن بهبود با دیداری مداخله
 شد. خواندن عملکرد بهبود سبب خواندن، با مرتبط نارسا

Biscaldi  و
 (29)همکاران 

 ساله 26تا  8فرد  186 نارساخوانی یشیشبه آزما
ارزیابی نارساخوانی و اختالل خواندن در 

 واکنش حرکات ساکاد افراد
ساکاد نسبت  حرکات افراد دارای نارساخوانی، در کنترل

 تر بودند. ها ضعیف به غیر نارساخوان

ی و طهماسب
 (12) همکاران

 هسال11تا  7کودک نارساخوان  21 ینارساخوان شبه تجربی

سهولت  یتیتقو ناتیتمر یبررس
افزار برنامه  نرم ،نیو همچن یتطابق
 ناتی)تمر ینجات یشناخت یبخش توان

 (هیپا یینایب یکارکردها یتیتقو

در نمرات  یدار یمعن شیپس از انجام مداخله، افزا
در نمره  یدار یمعن شصحت و درک خواندن و کاه

 .شد جادیا شیخواندن در گروه آزما یخطا

سامع 
ی و اهکلرودیس

 (31) همکاران
 نارساخوانی شبه تجربی

 آموزان دانش نفره 31 گروه دو
 دبستان سوم سالک نارساخوان

 ادراک یها مهارت آموزش ریتأث
 در خواندن عملکرد بهبود بر یینایب

 نارساخوان آموزان دانش

عملکرد خواندن  ،های ادراک بینایی آموزش مهارت
در  دنبال آن،و به  دادآموزان نارساخوان را بهبود  دانش

ها پیشرفت قابل  توانایی خواندن و درک مطلب آن
برای  ها . بنابراین، این آموزشای پدید آورد مالحظه

بینایی آموزان نارساخوانی که در زمینه ادراک  دانش
 شود. ، توصیه میمشکل دارند

و  یمحمود
 (31) یبادام

 هسال 11تا  8کودک  22 ینارساخوان شبه آزمایشی
اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک 

های حرکتی کودکان  بینایی و مهارت
 ساله نارساخوان 11تا  8

تمرینات بینایی ورزشی باعث ارتقای مهارت ادراک 
 .حرکتی کودکان نارساخوان شدهای  بینایی و مهارت

میر طاهری و 
 (32همکاران )

 -علی
 ای مقایسه

 نارساخوانی
آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی  دانش

 سال( 12تا  7)

و  تیحرکات چشم )تثبه سیمقا
آموزان با و بدون  جهش( دانش

 یینایادراک ب فیدر تکال ینارساخوان

با و  آموزان در حرکات چشم دانشی دار تفاوت معنی
وجود نداشت، یی نایادراک ب فیدر تکال یبدون نارساخوان

دو گروه  ف،یتکال یاما با لحاظ کردن سطوح دشوار
و جهش چشم  تیدر مدت زمان تثب یدار یتفاوت معن

 یاستراتژ رییتغ جادیسبب ا ف،یتکال ینشان دادند. دشوار
آموزان نارساخوان  که دانش شود یحرکات چشم م یرو
رود  یاحتمال م بنابراین،. ندهست  بهره یب راتییتغ نیاز ا

 یالگو یکنواختیدر  یینایادراک ب تیکه بتوان با تقو
 .کرد جادیا یراتییگروه از کودکان تغ نیحرکات چشم ا

Joo  و
 (33همکاران )

 نارساخوانی شبه آزمایشی
ساله دارای اختالل  46تا  26فرد  21

 خواندن

بینایی ارزیابی اختالل در پردازش 
و تعیین  در خواندن متن بزرگساالن

 تأثیر تمرینات بهبود دیداری

در اختالل پردازش بینایی مشکل داشتند نارساخوان  افراد
، باعث بهبود عملکرد بهبود سیستم دیداری و تمرینات

 .شد ها خواندن در آن

و مقدم  یمنؤم
 (34)همکاران 

 شبه آزمایشی
اختالل خواندن 

 یو نارساخوان

 ییساله با نارسا 25تا  12فرد  74
کننده به مرکز  تقارن مراجعه

 زاهدان )س( الزهرا یپزشک چشم

 و  یخوان یینارسا یبررس
 یینایتقارب ب

 از یکی جینتا ی،تقارب ییبا نارسا ماریممکن است در ب
به  چنانفرد هم ، اماباشد یعیها در محدوده طب تست

 .مبتال باشد یتقارب یینارسا

هرندی و 
 (5همکاران )

 اختالل خواندن شبه آزمایشی
آموز مبتال به اختالل خواندن  دانش 95

 ای( گیری خوشه )نمونه

تأثیر فرزندپروری و عملکرد دیداری 
آموزان مبتال  بر بهبود خواندن دانش

 به اختالل خواندن

 عملکرد دیداری، باعث  فرزندپروری های سبک
 ویژه یادگیری اختالل با کودکان خواندن بهبود عملکرد

 خواندن شد. نوع از

و راد  یحسن
 (35)همکاران 

 ابتدایی سوم آموز پایه دانش 41 ناختالل خواند شبه آزمایشی
 و دیداری ادراک های مهارت مقایسه
 مقطع آموزان دانش انتخابی توجه

 خواندن اختالل بدون و با ابتدایی

 هر در) دیداری ادراک های مهارت بین داری تفاوت معنی
 پایه آموزان دانش انتخابی توجه مهارت و( مهارت خرده پنج

 داشت. وجود خواندن اختالل بدون و با ابتدایی مقطع سوم

Grisham  و
 (9همکاران )

 اختالل خواندن یشیشبه آزما
ساله مبتال به  11تا  7کودک 21

 مشکالت خواندن
 در تطابق سهولت نارساییبررسی 
 خواندن مشکالت به مبتال کودکان

 خواندن مشکلمبتال به  افراد چشم حرکات های ویژگی
 یک طول در جلو به رو های تثبیت تعداد افزایش شامل
 های تثبیت و ها بازگشت تعداد افزایش متن، از خط

 بود. بهنجار افراد با مقایسه در تر طوالنی
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 )ادامه(حاضرمروریتحلیلمطالعهدرمشخصاتمطالعاتواردشده.1جدول

تعداد و رده سنی  حیطه نوع مطالعه منابع

 کنندگان شرکت

 نتیجه هدف مطالعه

Raghuram 
و همکاران 

(36) 

ای  مشاهده
نگر و  آینده

 کنترل نشده
 ساله 16تا  9پسر  31دختر و  31 اختالل خواندن

بررسی میزان بینایی و نقایص آن در 
 کودکان با اختالل خواندن

نقص عملکرد بینایی کودکان دارای اختالل خواندن در 
 سن مدرسه بیشتر از کودکان فاقد اختالل خواندن بود.

 زاده رمضان
 (37یی )چافوچا

 یشبه تجرب
اختالل یادگیری 

)خواندن و 
 ریاضی(

 و اختالل صیتشخ بدون آموز دانش 26
 دردارای اختالل یادگیری  آموز دانش 26

 ییابتدا چهارم و سوم مقطع

 یحرکت -یینایب یها مهارت سهیمقا
دارای  آموزان دانش با یعاد آموزان دانش

 یاضیر و خواندن یریادگی ژهیو اختالل

آموزان عادی باالتر از  دانش حرکتی -های بینایی مهارت
 آموزان دارای اختالل خواندن و ریاضی است. دانش

و  زاده یتق
 (38) همکاران

 -علی
 ای مقایسه

 یریادگیاختالل 
 ،ی)نارساخوان
 حساب(

 آموزان پسر  دانش هنفر 16دو گروه 
مبتال به اختالل  ییدوم تا پنجم ابتدا

 یریادگی

عملکرد  ییاجرا یکارکردها سهیمقا
 ،ییفضا -یداریحافظه فعال د یینایب

 یو خطاها یسازمانده ی،زیر برنامه
 مبتال و خواندن در کودکان یمحاسبات

 ،یخوان یینارسا یریادگی یبه ناتوان
 حساب و کودکان بهنجار

اما  ،ثر نبودؤم یریادگیدر اختالل  ییاجرا یها کنش
به عنوان  ییفضا -یدارید یحافظه کار ییکنش اجرا

شود و  یمحسوب م یریادگیدر اختالل  رگذاریثأعامل ت
 تأثیر داشت.کنش در رفع خطاها  نیا یبهبود کل

ابراهیمی و 
 (39کامیابی )

 آزمایشی
اختالل یادگیری 

)خواندن و 
 حساب(

 دارای ییابتدا مقطع آموز دانش 31
 یریادگی اختالل

 یها یباز ریثأت یاثربخش یبررس
 عملکرد بهبود بر یدارید ادراک

 حساب و خواندن

 حساب خواندن و  مهارتبازی درمانی سبب بهبود 
 آموزان مقطع ابتدایی دارای  کردن در دانش

 اختالل یادگیری شد.

و  زاده اشرف
 (6) همکاران

 شبه آزمایشی
اختالالت 

)اختالل  یریادگی
 خواندن(

 یریادگیاختالل  یآموز دارا دانش 212
 ییچهارم تا ششم ابتدا

 یو فراشناخت یشناخت یراهبردها ریثأت
 آموزان  دانش یداریعملکرد د

 یمبنا بر یریادگیاختالالت  یدارا
 یگر یانجیو م یزشیانگ یباورها

 یریادگی یها سبک

 یشناخت یاز راهبردها شیب یاختفراشن یراهبردها
 یزشیانگ یباورها هکنند نییتب یداریعملکرد د

نقش  یاساس تیاهم انگریآموزان بود که ب دانش
آموزان  دانش یزشیانگ یدر باورها یفراشناخت یراهبردها

 .است یریادگیاختالل  یدارا

و  فیشر
 (41)همکاران 

 شبه آزمایشی
ضعف تقارب 

 بینایی
 دانشکده ساله 31 تا18دانشجوی  161
 ایران پزشکی علوم دانشگاه بخشی توان

بررسی میزان ضعف تقارب بینایی در 
 دانشجویان

 با که انیدانشجو انیم در تقارب ضعف توجه قابل وعیش
 با کار و مطالعه هنگام به آن دهنده آزار میعال به توجه

 نیااز  انیدانشجو اجتنابعدم امکان  و وتریکامپ
 باشد. می یضرور آن درمان و یغربالگر ها، تیفعال

 
 خواندن فرزندپروری عملکرد دیداری، باعث بهبود عملکرد های سبک

(، اما سبک 7گردد ) خواندن می نوع از ویژه یادگیری اختالل با کودکان
گیرانه، تأثیر منفی بر عملکرد خواندن کودکان دارد و باعث  فرزندپروری سهل

محمودی و بادامی  (.5، 34شود ) ضعف بیشتر کودکان دارای اختالل خواندن می
شناختی  راهبردهای از بیش فراشناختی در پژوهش خود دریافتند که راهبردهای

 بیانگر بود و این امر آموزان دانش انگیزشی باورهای کننده یداری، تبیینعملکرد د
 آموزان دانش باورهای انگیزشی در فراشناختی نقش راهبردهای اساسی اهمیت
توان نتیجه گرفت که والدین با  (. بنابراین، می31است ) یادگیری اختالل دارای

 ند؛ چرا که گاهی بهسبک فرزندپروری خود، در نارساخوانی کودکان نقش دار
این  ویژه های به توانایی اطرافیان توجهی بی و محیطی فشارهای علت

شود  می افزوده شان قبلی مشکالت به نیز و رفتاری روانی مشکالت آموزان، دانش
ل یها به همه مسا آن و کاهش انگیزش عالقگی سبب گسترش بیکه این خود 

 (.7، 34گردد ) میتحصیل  مربوط به درس و
 باعث ،هیپا یینایب یعملکردها یبخش توان برنامه مشخص شده است که

تمرینات (. همچنین، 12) شود یم نارساخوان کودکان خواندن ییتوانا بهبود
ارتقای مهارت ادراک بینایی و  منجر به ،ساله 11تا  8 کودکان دربینایی ورزشی 

 و بینایی ادراک های مهارتبا مداخله در  .(35) های حرکتی کودکان شد مهارت
داری در نمرات  بینایی و حرکتی، افزایش معنی -و دادن تمرینات ادراکی حرکتی

داری در نمره خطای خواندن مشاهده شد.  صحت و درک خواندن و کاهش معنی

 ییتوانا بهبود باعث ،هیپا یینایب یعملکردها یبخش توان برنامه به بیان دیگر،
 مهارت ارتقای سبب ورزشی نیز بینایی تمریناتو  نارساخوان کودکان خواندن
حتی در مطالعات  شد. نارساخوان کودکان حرکتی های مهارت و بینایی ادراک

موجب بهبود عملکرد  ،های ادراک بینایی آموزش مهارتمشخص گردید که 
، 35-39، 44، 45شود ) نیز می پذیر توان ذهنی آموزش آموزان کم خواندن دانش

های  (. بر اساس نتایج تحقیقات که به آن اشاره شد، برنامه11 ،12، 31، 31، 33
شود و با تقویت عملکرد و  می منجر به هماهنگی چشمبخشی و ورزشی،  توان

میزان درک  و اصالح عملکرد خواندنتواند نقش مؤثری در  ادراک بینایی، می
 (.11، 44، 47، 48داشته باشد ) متن

آموزان پایه  دیداری و توجه انتخابی دانشهای ادراک  مقایسه مهارت بررسی
های ادراک  مهارت ، نشان داد کهسوم مقطع ابتدایی با و بدون اختالل خواندن

، در نارساخوانی و دیداری )در هر پنج خرده مهارت( و مهارت توجه انتخابی
با اختالل  آموزان دانشها در  اختالل خواندن نقش دارند؛ چرا که این مهارت

 ای که در مقایسه (؛ یافته37است ) آموزان عادی تر از دانشخواندن کم
کودکان  وی رشد ینارساخواندر کودکان مبتال به  یینایب ادراک یها مهارت

توان نتیجه گرفت که  (. از مقایسه دو پژوهش مذکور می26ی تأیید نشد )عاد
وانی مهارت دیداری بر اختالل خواندن و نارساخوانی مؤثر است، اما بر نارساخ

 (.26، 37های مربوط به رشد( تأثیر ندارد ) رشدی )نارسایی
آموزان عادی با  حرکتی دانش -ییهای بینا مهارتدر مطالعه دیگری، 

Proo
f V

ers
ion

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raghuram%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30027208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raghuram%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30027208


 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 خواندننارساخواني و اختالل 

 

 و همكاران پوريفالحت

 1399آذر / 16پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 
 

261 

اختالل ویژه یادگیری خواندن و ریاضی در مقطع سوم و مبتال به آموزان  دانش
بی آزمون تعقیطی  ها گروه یمقایسه دو به دوبررسی گردید و چهارم ابتدایی 

Scheffe آموزان حساب نارسا و  حرکتی دانش -نشان داد که مهارت بینایی
حساب نارسا با نارساخوان  های گروهبین  اما شت،دا یدار ینارساخوان تفاوت معن

بر اساس مجموعه این تحقیقات، الزم  (.45مشاهده نشد )داری  یتفاوت معن
ها  به این مهارت ،آموزان جهت جلوگیری افت عملکرد کودکان و دانشاست 

 .توجه بیشتری شود
های اجرایی در اختالل یادگیری مؤثر نیستند،  رسد کنش هرچند به نظر می

اما کنش اجرایی حافظه کاری دیداری و فضایی، عامل تأثیرگذاری در اختالل 
شود و بهبود کلی این کنش در رفع خطاها مؤثر است  یادگیری محسوب می

در پردازش بینایی  که نارساخوانی افرادسازی عملکرد سیستم دیداری  بهینه(. 33)
ای که  (. یافته39)ها شد  اند، منجر به بهبود عملکرد خواندن در آن مشکل داشته

آموزان مقطع ابتدایی دارای اختالل  حساب کردن دانشخواندن و  بهبود مهارتبا 
 . (36داری تأیید گردید )های ادراک دی درمانی با بازی ازیاز طریق ب یادگیری

اند که توجه به مداخالت بینایی،  دادهنشان های گوناگونی  نتایج پژوهش
، 39-35، 41-45شود ) می عملکرد خواندن زمانیباعث افزایش میزان بهبودی 

دلیل اصلی بینایی ممکن است اختالل (. بنابراین، هرچند 12، 31، 31، 33
 منجر به اختالل در خواندن گردد.تواند  نارساخوانی نباشد، اما می

 

 ها محدودیت
دسترسی کامل به بعضی  عدمتوان به  می حاضر، مطالعه های محدودیت جمله از

 کرد.اشاره مقاله به دلیل عدم دسترسی کامل به متن مقاله(  17مقاالت )خروج 
 

 پیشنهادها
برای یافتن  شود به دلیل اهمیت و تأثیر نارساخوانی و اختالل خواندن می پیشنهاد

تمرینات مؤثرتر در افزایش سهولت تطابقی، تقارب و حرکات ساکاد، تحقیقات 
 بیشتری در این زمینه انجام شود.

 
 

 

 گیری نتیجه
بین اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی  رسد می نظر به متون، مرور این به توجه با

و  دارد وجود مستقیمی و حرکات ساکاد با نارساخوانی و اختالل خواندن رابطه
 دارای تقویت تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد به کودکان با شاید بتوان

 برند، کمک نمود. رنج می آموزانی که از نارساخوانی دانش خواندن و اختالل
 

 تشکر و قدردانی
های اطالعاتی داخل و خارج و  پژوهش حاضر نتایج مقاالت جستجو شده از پایگاه

باشد  می IR.IAUK.REC.1398.1.95381کد اخالق یقاتی با برگرفته از طرح تحق
که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان تصویب گردید. بدین وسیله از شورای 

بالینی و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان و کلیه استادانی که در 
 آید. به عمل میاجرای این طرح همکاری نمودند، تشکر و قدردانی 

 

 نویسندگان نقش
پردازی مطالعه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی  ، طراحی و ایدهپور یفالحت هیهان

ها، تنظیم  آوری داده های مطالعه، جمع مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
نوشته از نظر مفاهیم  نوشته، تحلیل و تفسیر نتایج، ارزیابی تخصصی دست دست

نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ و  تأیید دستعلمی، 
یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران، 

اله سلطانی، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات  امان
نوشته از نظر  بی تخصصی دستهای مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج، ارزیا و نمونه

نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ  مفاهیم علمی، تأیید دست
و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران، 
حمداله منظری توکلی، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، فراهم کردن 

نوشته  های مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج، ارزیابی تخصصی دست ونهتجهیزات و نم
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت  از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست

حفظ و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات 
علمی مطالعه، فراهم کردن  داوران، میترا کامیابی، خدمات پشتیبانی و اجرایی و

نوشته  های مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج، ارزیابی تخصصی دست تجهیزات و نمونه
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت  از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست

حفظ و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات 
 ر عهده داشتند.داوران را ب

 

 منابع مالی
های اطالعاتی داخل و  مطالعه حاضر بر اساس مقاالت جستجو شده از پایگاه

خارج و با حمایت مالی نویسنده اول تنظیم گردید. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نوشته و تأیید  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده کرمان در جمع

 انتشار اعمال نظر نداشت.نهایی مقاله برای 
 

 تعارض منافع
پور، بودجه انجام مطالعه  باشند. هانیه فالحتی نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

تاکنون به  1395جذب نمود و از سال از نویسنده اول پایه مرتبط با تحقیق را 
عنوان دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 

اله سلطانی استاد راهنمای اول، از سال  باشد. دکتر امان ل به تحصیل میمشغو
تاکنون استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، دکتر میترا کامیابی  1381

تاکنون استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1391استاد راهنمای دوم، از سال 
 1383ین پژوهش، از سال کرمان و دکتر حمداله منظری توکلی استاد مشاور ا
 باشند. تاکنون استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان می
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Abstract 
 

Introduction: Dyslexia is a combination of problems that affect the learning process in one or more areas, including 

reading, writing, and spelling and may be associated with problems with processing speed, memory, visual-auditory 

perception, motor skills, and speech. Skills like comprehension and distinction of letters and sounds, communication 

between phonograph and writing, naming and representing letters, memory, movements, and visual and cognitive 

factors are concomitantly involved in this complex cognitive process. The aim of this study is to review the research 

available on the effectiveness of convergence, accommodative facility, and saccades on reading failure. 

Materials and Methods: The articles concerning dyslexia, reading disorder, phonological processing, effectiveness 

of convergence, saccade, and accommodative facility published between 2010 and 2020 at Google Scholar, Pubmed, 

and ScienceDirect databases, as well as in Persian dissertations and journals indexed in Scientific Information 

Database (SID) and Magiran. “Reading disorder, Dyslexia, Convergence, Accommodative facility, Saccade, Visual 

function, Visual perception, Visual processing, Adaptive effectiveness, Phonology recognition”, and their 

combinations according to Medical Subject Headings (MeSH) were used as the main keywords. The results of 18 

articles were analyzed in the present study. 

Results: There was a significant relationship between the disorder of accommodative facility and eye movements, 

saccade, and dyslexdia, in a way that improving visual interventions, visual and motor perception skills, 

rehabilitation of basic visual functions, and saccades enhanced the accommodative facility of visual functions and 

reading function of students. In other words, to prevent problems or poor performance of children and students with 

dyslexia, more attention should be paid to these skills. 

Conclusion: It seems that processing of the vision perception plays an important role in reading impairment, and 

people who have received convergence exercises, accommodative facility, and saccade movements, including 

training in visual-motor perception skills, perform better in reading. 

Keywords: Dyslexia; Phonological processing; Convergence effectiveness; Saccade; Accommodative facility 
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