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  آموزان نارساخوان ابتدایی: اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد بر توانایی خواندن دانش

 کارآزمایی بالینی تصادفی
 

 2توکلی ، حمداله منظری2میترا کامیابی، 2اله سلطانی امان، 1پور یفالحت هیهان

 

 چکیده

که افراد زیادی دارای مشکالت خواندن  های بسیار حیاتی در دنیای مدرن امروزی است. با توجه به این یکی از مهارت ،توانایی خواندن و فهمیدن مطالب :مقدمه

تعیین اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد بر  هدف حاضر با پژوهش .شود ثر احساس میؤهستند، نیاز به تشخیص زودهنگام و صحیح و درمان م

 .آموزان نارساخوان ابتدایی شهر رفسنجان انجام شد توانایی خواندن دانش

رفسنجان در سال تحصیلی  آموزان دارای نارساخوانی پایه دوم دبستان در شهر از بین کلیه دانش بود.از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی  مطالعهاین  ها: روشمواد و 

 جلسه  14 طیقرار گرفتند. مداخله  شاهدو به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  شدند روش هدفمند انتخاب و بهبه عنوان نمونه  نفر 54، 99-1991

از  شاهد،آزمایش و  های . در گروهریافت نکردد تحقیقدر طی انجام را با توافق کودک و والدین هیچ روند درمانی موازی  شاهد. گروه اجرا گردیدای  دقیقه 93

مورد  MANCOVA با استفاده از آزمون ها ( استفاده شد. دادهAPRAیا  Analysis of Persian Reading Abilityآزمون ارزیابی توانایی خواندن فارسی )

 .قرار گرفت تجزیه و تحلیل

 (.P < 313/3کودکان نارساخوان داشت ) داری بر بهبود توانایی خواندن در یثیر معنأت ،تقارب و سهولت تطابقی و حرکات ساکاد ها: یافته

کودکان نارساخوان  بر صحت خواندن و توانایی درک مطلب درتواند  میو حرکات ساکاد  سهولت تطابقی ،تقارب بر اساس نتایج به دست آمده، گیری: نتیجه

 .ثر باشدؤم

 سهولت تطابقی؛ حرکات ساکاد ؛اثربخشی تقارب ؛کودکان دبستانی ؛نارساخوانی ها: کلید واژه

 

اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد بر توانایی خواندن  .حمداله یتوکل ی، منظرترایم یابی، کاماله امان ی، سلطانهیهان پور یفالحت ارجاع:

 .17؛ 1401ی توانبخشپژوهش در علوم . کارآزمایی بالینی تصادفی آموزان نارساخوان ابتدایی: دانش

 

 11/2/1011تاریخ چاپ:  1/2/1011تاریخ پذیرش:  32/1/1011تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
روانی  آماری اختالالت و تشخیصی راهنمای ویرایش پنجمین با مطابق

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

(Specific learning disorderقرار )  .افراد دارای نارساخوانی، کلمات را غلط، دارد
 کردن اند و در هجی خوانده آنچه معنی درک در خواندند، دشواری می به یا آهسته و

 مستلزم که است یشناخت دهیچیپ ندایفر کی خواندن. (1) مشکل دارند کلمات
 اساس بر منظم ییرمزگشا و ییآوا یها نشانه به توجه ،یدارید یها نشانه

 چونهم یا هیاول یها مهارت ازمندین خواندن ییتوانا. (2)باشد  یم یشناس واج
 یها کیتفک ییتوانا ،یداریشن ،یدارید ،یحرکت ،یزبان یها مهارت گسترش

 (.3)باشد  یم کردن تمرکز و توجه ییتوانا ،تینها در و یداریشن و یدارید

در  درصد 10 ایران، در اختالل این شیوع میزان ها، گزارش آخرین با مطابق
است که تعداد پسران دو برابر دختران  شده برآورد ابتدایی مقطع آموزان دانش

طبیعی  هوش از مواقع بیشتر در این که وجود با نارساخوان (. کودکان3باشد ) می
( 4) داشته باشند مطلوبی تحصیلی پیشرفت توانند نمی برخوردار هستند، بسیاری

 به این که کنند تحصیل می ترک اغلب یا دهند می ادامه تحصیل به سختی با و
 برای بسیار روانی -و عاطفی فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، صدمات نوبه خود

 (.5دارد ) دنبال به جامعه و فرد خود
آموزانی که در توانایی خواندن با مشکل مواجه هستند، نه تنها در  دانش

در یز مشکل دارند که خود باعث مشکل صحت روخوانی، بلکه در درک مطالب ن
مشکالت خواندن از امروزه (. 5شود ) میهای تحصیلی دیگر  بسیاری از حیطه

های کودکان دارای اختالالت یادگیری است و  ها و مشخصه ترین ویژگی عام

 یپژوهشمقاله 

https://orcid.org/0000-0002-9554-1402
https://orcid.org/0000-0003-3978-7683
https://orcid.org/0000-0002-2572-7527
https://orcid.org/0000-0001-8616-5743


 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکاران پوریفالحت هیهان یصحت خواندن و درک مطلب در نارساخوان

 1400خرداد / 17پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 
 

2 

 (.6) شود عموماً به توانایی مغز در پردازش و بازشناسی اطالعات مربوط می
های بصری، توجه به  شناختی و مستلزم تشخیص نشانهخواندن فرایندی 

یک (. خواندن 6) شناسی است های آوایی و رمزگشایی منظم بر اساس واج نشانه
زمان حواس مختلف  مستلزم فعالیت هماهنگ و هم وجریان ذهنی و  شکن

آموزان اساساً در گرو توانمندی در امر  پیشرفت تحصیلی دانش (.2باشد ) می
 یبرخ. است شده انیب ینارساخوان یبرا یمختلف علل تاکنون(. 5) خواندن است

 مشکل یاصل هسته و اند کرده اشاره یشناس واج اختالالت به پژوهشگران از
 یواج لیتحل و هیتجز هیناح خصوص به و یزبان ستمیس در را ینارساخوان

 در ها نارساخوان در یشناخت واج یآگاهاعتقاد دارند  که یا گونه به ؛دانند یم
از  یگرید گروه(. 3-8)تری قرار دارد  نییپا سطح در ی،عاد کودکان با سهیمقا

 اختالالت به منجر تواند یم که اند کرده دیکأت مخچه اختالالت برمحققان نیز 
 پردازش وشناختی  واج مهارت ،یحرکت یها مهارت تعادل، عدم مانند یشناخت

 افراد نیا یمغز ساختار بررسی ،گرید یسو از (.3، 9، 10) شود اطالعات عیسر
 با سهیمقا در مخچه یکیمتابول و یکیآناتوم ی،شناخت یها تفاوت دهنده نشان
 زبان و مخچه نیب یمنسجم ارتباط هنوز ،شواهد نیا وجود با .است سالم افراد

 علت را یینایب یکارکردها یینارسا زین گرید یبعض. (8) است نشده مشخص
نارساخوانی ترین عوامل مرتبط با  مهم از(. 4، 8، 9، 11-20دانند ) یم یاصل
چون توجه و تمرکز، ادراک بینایی و ارتباطات همکاستی در مواردی  توان به می

مشکالتی در ارتباط بین  اغلبو کودکان مبتال به این اختالل  اشاره کردفضایی 
یابی فضایی،  تاعضای بدن خود و دیگران، هماهنگی بین چشم و دست، جه
 (.21) تشخیص 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
الی که باید محرکات بینایی را به صورت مطلوب و بهینه پردازش کند؛ در ح

ای در پردازش ادراک بینایی  نارساخوانی، اشکاالت عمدهمبتال به کودکان 
 ومهارت بینایی  نیب یقو ارتباط کننده انیب شده انجام مطالعات(. 5-21دارند )

 کهیی نایب ستمیس صحت بر عالوه (.4است ) مطلب درک ژهیو به خواندن جینتا
  ها افتهی نیا پردازش دیبا ،است یینایب اطالعات افتیدر ولؤمس

(Visual Information Processing )بخش نیا .ردیگ صورت یدرست به زین 
مهارت پردازش اطالعات  .است یینایب -یشناخت یها مهارت ازی سر کی شامل

 محرک کردن ریتفس کردن، یبند قهبینایی باعث ایجاد توانایی سازماندهی و طب
 نظر از (.10، 18، 20)است، خواهد شد  شده دهید که آنچه کردن معنا و یینایب

 یها ییتوانا از یخاص یالگو یدارا ینارساخوانمبتال به  افراد ،کینورولوژ
 و خواندن یرو بر که افراد نیا در یشناخت یژگیو نیتر مهم باشند و می یشناخت

 (.20)باشد  می مدت کوتاه حافظه و یینایب پردازش، است ثرؤم نوشتن
 حرکات ساکاد چشم (،Accommodation) تطابق (،Penetration) تیزبینی

(Saccade movements) تقارب ،(Convergence )ها و هماهنگی حرکتی چشم 
(Coordination of eye movements از جمله ) کارکردهای بینایی پایه مورد

های انجام شده نشان داده  پژوهش نتایج .(10-19باشند ) مینیاز برای خواندن 
در تیزبینی ایجاد گردد، توانایی خواندن  یکه چنانچه کاهش قابل توجه ستا

 (.20، 22) مختل خواهد شد
برای  کمی بسیار بخواند و مطالب را درک کند، شانس تواند نمی که کودکی

 اولیه های سال در خواندن در یادگیری موفقیت عدم دارد و مدرسه در موفقیت

(. این 2) دارد بازمی درسی برنامه موارد دیگر از طور مؤثری به را او مدرسه،
کنند. بنابراین،  می پیدا منفی دید خود به شایستگی نسبت کودکان اغلب

(. 6کاری، اضطراب و استرس باالتری دارند ) و اهمال کمتر تحصیلی سرزندگی
ترین عامل درک مطالب دروس مختلف از  های ابتدایی، مهم خواندن در سال

باشد و پیشرفت تحصیلی کودکان را به دنبال  ی و فارسی میجمله علوم، ریاض
ای به این مسأله در سطح  (. به همین دلیل، محققان مختلف توجه ویژه5دارد )

ها در  های مکرر آن حاصل شکستدر موفقیت،  تردید(. این 3-7ابتدایی نمودند )
 لیها به همه مسا عالقگی آن سبب گسترش بی کههای کالسی است  فعالیت

ها درس را در نیمه  تا جایی که بسیاری از آنگردد  میتحصیل  مربوط به درس و
فرسا و حتی کاذب را به ادامه تحصیل  طاقت مشاغل سخت و کنند و راه رها می
و  پی در تحصیلاهای پی به علت شکستو گاهی حتی ( 6) دهند ارجح می

هوش بهنجار و  با وجود برخورداری از والن مدارس،ؤاطالعی معلمان و مس بی
دلیل ضعف در دیکته، حساب یا خواندن، به  توانایی جسمانی و روانی مناسب،

 اختالالت هیجانی، ذهنی گیماند عقبیا به  کنند های نامناسبی دریافت می برچسب
 (.4) ممکن است ناچار به ترک تحصیل شوند و برخی شوند میرفتاری شناخته  و یا

 یمتفاوت یرویکردهابا اختالل خواندن، مرتبط  در راستای درمان مشکالت
 برنامه خواندن اصالحیتوان به  از آن جمله می که استشده مطرح 

(Corrective reading( )6،) ( رویکرد چند حسیMulti-sensory approach )
 ،(Perceptual enrichment( )6سازی ادراکی ) ( و رویکرد غنی3) Fernaldروش  ،(4)

 (Saccadic eye movement) ساکاد چشم تحرکا ،(Accommodation( )8) تطابق
یا هماهنگی حرکتی  (Convergence and Vergence) ، تقارب و ورجنس(9)

آموزان دارای اختالل  دانش( اشاره نمود. Eye coordination( )10) ها چشم
عملکرد  ،حافظه کاریو فضایی  -در ادراک دیداری ی،ریاضی و نارساخوان

تحقیقات اخیر بر روی  .(11نشان دادند )آموزان عادی  ضعیفی نسبت به دانش
(، نتایج 8-10های ادراک بینایی، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد ) محرک
( به همراه 4، 6، 8، 9نارساخوانی )مبتال به آموزان  بخشی را در دانش رضایت
ست، آگاهی از بدن، است. برخی تمرینات باعث هماهنگی چشم و د  داشته
شود  ینایی میمربوط به حواس ب یها کننده مهارت یتتقوریزی حرکتی و  برنامه

(. به عنوان مثال، تأثیر بسزای این تمرینات در ادراک بینایی و تقویت حواس 9)
اساس، استفاده از  ینبر ا(. 9-12آموزان تأیید شده است ) بینایی در دانش

کودکان و توجه به مقوله کارکرد  ینا یبرا یشبخ و توان یاصالح یها برنامه
مختلف در  یها مؤلفه یها ییاز نارسا یهاول یحصح یابیارز ینایی، به همراهب

و در  یدرمان یها تواند به کوتاه شدن برنامه یکودکان، م یناییکارکرد ب شپرداز
 .(5) ثر واقع شودؤکودکان م ینکمک به ا یجه،نت

( 3آموزان ابتدایی بیشتر است ) ساخوانی در دانشجا که میزان شیوع نار از آن
آموزان  ریزی تحصیلی در ایران، مهارت خواندن و درک مطلب دانش و در برنامه

(، اجرای 7شود ) در پایه دوم و سوم ابتدایی در تمام مدارس تکمیل می
شوند، در پایه  آموزان طراحی می در دانش که جهت بهبود نارساخوانی هایی درمان

در زمینه استفاده از  پژوهشی (. محدودیت پیشینه5ایی در اولویت قرار دارند )ابتد
بهبود صحت خواندن، باعث با هدف  تقارب و سهولت تطابقی و حرکات ساکاد

بر صحت  یتطابق سهولت تقارب،اثربخشی  بررسی هدفشد مطالعه حاضر با 
آموزان مقطع ابتدایی شهر رفسنجان  خواندن و درک مطلب نارساخوانی دانش

های دیداری تمرکز شد و از  ها و مهارت انجام شود. در تحقیق حاضر، بر توانایی
های بینایی،  جا که تقارب و سهولت تطابقی و حرکات ساکاد عالوه بر مهارت آن
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های ادراکی، حسی و حرکتی نیز  زمینه ها در ها و توانایی منجر به افزایش ظرفیت
خواهد شد، احتمال تجربه موفقیت در زندگی تحصیلی و غیر تحصیلی برای 

 رسد. آموز بیشتر به نظر می دانش
 

 ها مواد و روش
این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود و در آن، تقارب، سهولت تطابقی و 

کودکان صحت خواندن و درک مطلب حرکات ساکاد به عنوان متغیر مستقل و 
دارای نارساخوانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. مداخله تقارب، سهولت 

 تطابقی و حرکات ساکاد برای گروه مداخله به صورت گروهی اجرا گردید.
آموزان دارای اختالل خواندن پایه  کلیه دانش مورد بررسی شامل جامعه

های زمانی و امکانات مالی و  شهر رفسنجان بود. با توجه به محدودیت ابتدایی
نوع خاص کودکان )کودکان دارای اختالل خواندن(، جامعه آماری با روش 

 نحوه نوع درمان، مورد در گیری در دسترس انتخاب شدند. اطالعاتی نمونه
 داده شان آموزان و والدین به دانش جلسات زمان و تعداد جلسه، در ها آن حضور

 نهایت، در و شد داده درمان توضیح در اساسی اصلی عنوان به رازداری شد.
شدند.  انتخاب، نامه را تکمیل کردند نامه ابتدای فرم پرسش رضایت مراجعانی که
در پژوهش از معاونت  IR.IAU.KERMAN.REC.1400.005کد اخالق 

 ورود بهشرایط  پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان دریافت گردید.
بر  شناسی بالینی مطالعه شامل تشخیص نارساخوانی توسط متخصصان روان

نداشتن اختالل یا  دوم تا پنجم ابتدایی، کالس(، تحصیل در 1) DSM-5اساس 
که باعث تشدید نارساخوانی شود ]بر اساس نظر  بیماری جسمانی دیگر

نداشتن ([، قرار 12پزشک کودک ) شناس بالینی کودک و روان متخصصان روان
آموز در تحقیق و  ، رضایت والدین برای شرکت دانشهیچ روند درمانی موازیدر 

جلسه، عدم  دوغیبت بیش از آموز برای شرکت در پژوهش بود.  رضایت دانش
آزمون و  ها در مراحل پیش نامه منزل، عدم تکمیل پرسش انجام تکالیف

 آزمون نیز به عنوان شرایط خروج در نظر گرفته شد. پس
آموزان مقطع ابتدایی دارای نارساخوانی  باتوجه به این که جامعه آماری دانش

نفر بود، کلیه این افراد به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته  45در شهر رفسنجان 
پزشک، مشخص شد که تمام این افراد در عملکرد بینایی  مراجعه به چشمشدند. با 

ه روش تصادفی ساده به ب ها توسط پژوهشگر بنابراین، آن نیز دچار مشکل بودند.
شناس بالینی کودک و نوجوان و بر  ترتیب حضورشان در جلسه ارزیابی توسط روان

شدند. گروه مداخله پزشک در دو گروه شاهد و مداخله تقسیم  حسب تشخیص چشم
پزشک و به ترتیب حضورشان در جلسه ارزیابی توسط  نیز بر حسب تشخیص چشم

شناس بالینی کودک و نوجوان به دو گروه )گروه اول سهولت تطابقی/ تقارب و  روان
به عنوان گروه  یستل 15تا  1شماره گروه دوم حرکات ساکاد( تقسیم شدند. از 

در  45تا  31و از شماره  دوممداخله گروه  به عنوان 30 تا 16شماره از ، اولمداخله 
ها، سه نفر به دلیل  الزم به ذکر است که از بین آزمودنی .شدند گروه شاهد تقسیم

نفر به طور  42ادامه ندادن درمان و عدم همکاری از تحقیق حذف شدند. در نهایت، 
 نفر شرکت داشتند. 14کلی و در هر گروه 

شناس  و روان شناسی تربیتی روانآزمونگر و درمانگر دکتری تخصصی 
بالینی کودک و نوجوان بودند و در مطالعه حاضر کورسازی آزمونگر و درمانگر 

های مورد بررسی انجام نشد. با توجه به اهمیت سهولت تطابقی و  نسبت به گروه
هولت تطابقی و (، در گروه مداخله از تمرینات تقارب و س8-10حرکات ساکاد )

جلسه  15حرکات ساکاد استفاده گردید. درمانگر برای هر سه گروه یکسان بود. 

نفر دو بار در هفته به عنوان  15ای به صورت گروهی و هر گروه  دقیقه 30
 یروند درمان والدین، و کودک توافق با شاهد جلسات درمان برگزار شد. گروه

ها  آن ،وهشپژاز اتمام  پس گردیدمقرر  اما نداشتند، پژوهش انجام طی ی درمواز
آوری  . جمعکنند افتیرا در تمرینات تقارب و سهولت تطابقی و حرکات ساکاد زین

 انجام شد.  شناسی تربیتی روانها و تحلیل توسط دکتری تخصصی  داده
ها  توانایی نزدیک شدن چشم(، Adaptive easeتقارب و سهولت تطابقی )

 ک نگاه کنداز نزدی کند به جسمی زمانی که فرد اراده میبه ویژه نسبت به هم 
 (. برخی8) باشد )مانند زمان مطالعه، کار با رایانه و موارد مشابه دیگر( می

ابتدا چارت به عنوان مثال،  (.10) دنشو تمرینات سبب افزایش سهولت تطابق می
ه دادمتری از چشمان کودک قرار  سانتی 40ه خالصه شده اسنلن در فاصل

دو خط  می را که درییکی از عال ،کودک با هماهنگی با آزمونگر و سپس شود می
به عنوان عالمت هدف در نظر ، باالتر از بهترین دید کودک واقع شده است

 +( را در جلوی چشمان کودک قرار2عدسی با توان ) . آزمونگر ابتدا(8) گیرد می
شود. در  تار و مبهم می دید کودک تا حدی ،پس از قرار دادن عدسی و دهد می

 خواهد که سعی کند عالمت انتخاب شده را به می اینجا آزمونگر از کودک
واضح شد، اعالم نماید  که دیدش صورت واضح و شفاف ببیند و به محض این

 چشم او قرار داده شود. در اینجا نیز پس از قرار دادن ( در مقابل-2تا عدسی )
دستورالعمل قبلی برای کودک  د و همانگرد عدسی دید فرد تا حدی تار می

از چهار عدسی با  ،چشمی سهولت تطابق دو شود. برای انجام تمرین تکرار می
گروه مداخله  (.10گردد ) +( )دو تا برای هر چشم( استفاده می2( و )-2های ) توان

(، تمرین سهولت Filiper lensدقیقه با استفاده از فیلیپر لنز ) 10اول به مدت 
ی/ تقارب انجام داد و به ازای هر یک دقیقه تمرین، یک دقیقه استراحت تطابق

د تصویر عالمتی که به آن رک میباید سعی در این گروه، کودک  (.10داشت )
در  واضح دیدن عالمت خیره شده است را به صورت واضح ببیند. تعداد دفعات

 40ه فاصل گردید. برای تقارب از کودک درخواست شد درثبت  قهیهر دق
 با نگاه کند وبین  ( و چارت نزدیکPrismبار ) با استفاده از پریزم یمتر یسانت

در این  را گزارش دهد. ینیو دوب دید یتار ،مقابل چشمش در زمیحرکت پر
 شد.ثبت  ینیو دوب یتعداد دفعات تارآزمون، 

جایی سریع کره  هکه باعث جاب باال استحرکاتی با سرعت حرکات ساکاد، 
و  تغییر متناوب تمرکز بینایی از روش ،تمریناین برای انجام (. 9) شود شم میچ

آن  یکه دو نشانه بر رو یکش گردد. خط میاستفاده  Optosysافزار  یا از نرم
در فواصل متفاوت از صورت در مقابل چشمان کودک قرار است، چسبانده شده 

 نیبا باالتر و بدون حرکت دادن سر شود درخواست میو از کودک  شد داده
 دیحرکت دهد. آزمونگر با یگرینشانه به د کینگاه خود را از  ،سرعت ممکن

در . دیثبت نما قهیدق کی)حرکت رفت و برگشت چشم( را در  ها کلیتعداد س
کند و او باید  ، یک تارگت در جلوی چشم کودک حرکت میOptosysافزار  نرم

(. در گروه 9انیتور نشان دهد )آن را دنبال کند و با انگشت آن را روی صفحه م
هر  یبه ازا تمرین شد. Optosysافزار  دوم، حرکات ساکاد با استفاده از نرم

و تعداد  به کودک داده شد زین یا قهیدق کیاستراحت  کی ،یا قهیدق کیکوشش 
 دفعات موفقیت کودک ثبت گردید.

توانایی آزمون ارزیابی برای بررسی میزان صحت خواندن و درک مطلب، از 
( استفاده APRAیا  Analysis of Persian Reading Ability) خواندن فارسی

آموزان فارس زبان مقطع  نامه برای ارزیابی توانایی خواندن دانش پرسش ینا شد.
توانایی تشخیص اسم و صدای »خرده مقیاس  4ابتدایی آماده شده است و شامل 
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. (13باشد ) می «مطلب جمالت حروف الفبا، روخوانی کلمات، روخوانی و درک
از طریق و درک مطلب محاسبه نمرات صحت خواندن  ،طبق دستورالعمل آزمون

آموز در بخش روخوانی آزمون توانایی خواندن به  شمارش تعداد کلماتی که دانش
های  گردد و منظور از غلط خوانده است، انجام میو درک آنچه شکل صحیح 

نمایی،   سازی، حذف جااندازی کلمات، وارونه همچونارتکاب خطاهایی  ،خواندن
صحت  باشد. تجزیه و تلفظ نادرست کلمات میو  جاسازی سازی، جابه اضافه

بر اساس  ای دارد. خواندن و درک مطلب دستورالعمل یکسان، اما نمرات جداگانه
های خواندن از اعتبار و روایی باالیی برخوردار  آزمون متن ،های آماری تحلیل

وایی همگرا در هر یک از دو قسمت آزمون از طریق محاسبه ضریب است. ر
های زوج  همبستگی نمرات قرائت فارسی با نمرات کل صحت خواندن در کارت

  (.14) دار است یمعن P < 001/0که در سطح به دست آمده است  50/0 ،و فرد
 ،آن یسنج های روان یژگیه ویو ارا APRAگسترش آزمون با هدف 

 اندختر ان وپسر عادی و ییآموزان ابتدا نفر از دانش 411به حجم ای  نمونه
در ای  خوشه رییگ مختلف با روش نمونه یلیهای تحص هیدر پا ینارساخواندارای 

 Cronbach's alphaضریب آزمون با استفاده از  ییای. پابررسی شدندتهران  شهر
و  91/0، 96/0، 94/0 بیبه ترتی شناخت واج یبرای حروف، کلمات، متون و آگاه

در و  و اصالح قرار گرفت یمورد بررس ییمحتوا ییروا به دست آمد. 91/0
 ینمرات آزمون با معدل خواندن کالس یهمبستگ ،یمالک ییرواتحلیل 

 یبه بررس ،سازه یی. به عنوان روابود در نوسان 6/0تا  20/0آموزان از  دانش
که همه  بودآن از  یحاک جینتا .پرداخته شد یو تحوالت سن رییرابطه نمرات با تغ

ای از  داری )دامنه یبا سن رابطه مثبت معن ،صدای حروف ءبه جز ها اسیمقریز
آموزان  تفاوت نمرات دانش زییتم ییروا یبررس به منظور( داشت. 60/0تا  20/0

 یمورد بررس APRAمتون آزمون  اسیمقریو عادی در ز ینارساخوانمبتال به 
 نیدار ب ینشان دهنده تفاوت معن Independent tآزمون  جیقرار گرفت که نتا

مناسب  یدرون یهمسان کننده بیان ها یبررس جینتا ،نیگروه بود. همچن دو نیا
 (.13د )مختلف بو های اسیمقریبرای ز

ها  پس از مشخص شدن آمار توصیفی، برای بررسی نرمال بودن توزیع داده
( استفاده شد. به منظور Skewness and Kurtosisاز میزان کجی و کشیدگی )
در  ها استفاده گردید. در نهایت، داده MANCOVAآزمون فرضیه نیز از آزمون 

( version 21, IBM Corporation, Armonk, NY) 21نسخه  SPSSافزار  نرم
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 ها یافته
قرار داشت که نشان  2تا  -2میزان کجی و کشیدگی برای تمامی متغیرها بین 

های مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی کرده است. برای  داد توزیع تمامی داده
شناسی  استفاده شد. مشخصات جمعیت Leveneها از آزمون  همگنی واریانس

 ت.ارایه شده اس 1های مورد بررسی به تفکیک در جدول  نمونه
در هر دو گروه آزمایش درصد بیشتری پسر و کالس سوم ابتدایی بودند، اما 

های مورد بررسی این پژوهش تأثیری  الزم به ذکر است که جنسیت در شاخص
کنندگان در کالس اول ابتدایی مشغول به تحصیل  نداشت. هیچ یک از شرکت

آزمون  نیامربوط به  یها مفروضه، MANCOVAآزمون قبل از انجام  نبودند.
 = 43/1برای حرکات ساکاد ) Leveneآزمون نتایج  قرار گرفت. یمورد بررس

(، F ،001/0  =P(14و2) = 169/3( و تقارب/ سهولت تطابقی )F ،001/0 = P(14و2)
در آزمون کجی و کشیدگی نیز پیروی . را تأیید کرد ها انسیوار یفرض همگن
نتایج مربوط به نمرات  2جدول ها از توزیع نرمال تأیید شد. در  کردن داده

های  در گروه میانگین حرکات ساکاد و تقارب/ سهولت تطابقی در توان خواندن
 آزمایش و شاهد ارایه شده است. 

 ارایه شده است. 3در جدول  MANCOVAنتایج آزمون 
های صحت  آزمون خرده مقیاس ، میانگین پس3های جدول  بر اساس داده

/ سهولت تطابقی، حرکات تقارب سه گروه آزمایشی خواندن و درک مطلب در هر
آزمون افزایش یافت. میزان اندازه اثر برای حرکات  ساکاد و شاهد نسبت به پیش

)اندازه اثر متوسط( و برای  27/0)اندازه اثر باال( و برای تقارب،  62/0ساکاد، 
ندی اثر )اندازه اثر باال( به دست آمد که نشان دهنده نیروم7/0سهولت تطابقی، 

توان نتیجه گرفت که تمرینات سهولت تطابقی  باشد، اما می مداخالت می
 تر از دو تمرین دیگر بوده است.  اثربخش

حرکات ساکاد و تقارب/ سهولت تطابقی در مرحله  اثربخشی آموزش
مبتال به نارساخوانی در جدول  آموزان آزمون بر میزان توانایی خواندن دانش پس

  .آورده شده است 4
با کنترل  MANCOVAآزمون  جینتاو  4جدول  های بر اساس داده

حرکات ساکاد و تقارب/ سهولت تطابقی در گروه آزمایش، باعث  ،آزمون شیپ
 ، F(14و2) = 182/86)صحت خواندن شده نمرات  لیتعد نیانگیم ارتقای

001/0 = P) ( (14و2)=  822/36و درک مطلبF ،001/0  =P در )های گروه 
نتایج در دو گروه آزمایش نشان داد که شاهد شد و گروه  نسبت به شیآزما

 از بیشتر موارد تمامی اثر در اندازه صحت خواندن و درک مطلب یکسان بود.
 عبارت دیگر، به است.( قوی یا) بزرگ اثر اندازه یک بیانگر که به دست آمد 5/0

 بر( مستقل متغیر) حرکات ساکاد و تقارب/ سهولت تطابقی اثر آموزش میزان
به منظور مشخص  .بود زیاد( وابسته متغیر) صحت خواندن و درک مطلب روی

ها با یکدیگر در میزان متغیرهای وابسته تفاوت  کردن این که کدام گروه
استفاده گردید و نتایج آن  Bonferroniداری داشتند، از آزمون تعقیبی  معنی

 تطابقی نشان داد که در صحت خواندن گروه تقارب/ سهولت 
= میانگین اصالح  899/94= میانگین اصالح شده( با گروه ساکاد ) 835/96)

 (.P < 001/0داری وجود داشت ) ( و گروه شاهد تفاوت معنیP=  010/0شده( )

 
 قیکنندهدرتحقکودکانشرکتیلیوتحصیتیوجنسیهوش،یسنیهایژگیویکلفیتوص.1جدول

 سن )سال(  کالس پسر دختر تعداد گروه
 انحراف معیار( ±)میانگین 

آزمون 
F 

درجه 
 آزادی

مقدار 
P پنجم چهارم سوم دوم اول 

 28/9 ± 99/0 2 3 6 3 0 8 6 14 حرکات ساکاد

87/1 2(39) 167/0 
 71/9 ± 91/0 3 5 5 1 0 11 3 14 تقارب/ سهولت تطابقی

 00/9 ± 03/1 2 1 6 5 0 7 7 14 شاهد
 )تفاوت  Pمقدار 

 ها( بین گروه
001/0 > 470/0 900/0 001/0 > 122/0 003/0 122/0 200/0 001/0 
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 هایآزمایشیوشاهدقبلوبعدازانجاممطالعهمقدارمتغیرهایموردبررسیدرگروه.2جدول

 درک مطلب صحت خواندن گروه
 ها( )تفاوت درون گروه Pمقدار  آزمون پس آزمون پیش ها( )تفاوت درون گروه Pمقدار  آزمون پس آزمون پیش

 530/0 00/56 ± 29/2 43/45 ± 24/2 670/0 21/97 ± 31/1 93/85 ± 20/3 / سهولت تطابقیتقارب

 460/0 64/58 ± 01/3 64/46 ± 98/1 330/0 79/95 ± 33/2 36/86 ± 65/4 حرکات ساکاد
 410/0 00/49 ± 80/2 64/44 ± 34/2 016/0 50/87 ± 36/4 28/83 ± 89/4 شاهد

  008/0 004/0  009/0 002/0 ها( )تفاوت بین گروه Pمقدار 
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده

 
= میانگین اصالح شده( با گروه شاهد  899/94همچنین، بین گروه ساکاد )

داری مشاهده شد.  ( تفاوت معنیP < 001/0= میانگین اصالح شده( ) 766/88)
= میانگین اصالح  947/57داری بین گروه ساکاد ) در درک مطلب، تفاوت معنی

( وجود P < 001/0= میانگین اصالح شده( ) 818/49شده( و گروه شاهد )
= میانگین اصالح شده( با گروه  878/55داشت. گروه تقارب/ سهولت تطابقی )

(، اما بین گروه ساکاد و گروه P=  001/0داری را نشان داد ) شاهد تفاوت معنی
(. همچنین، P > 050/0داری مشاهده نشد ) تقارب/ سهولت تطابقی تفاوت معنی

روه تقارب/ سهولت تطابقی نسبت با توجه به میانگین باالی صحت خواندن در گ
توان نتیجه گرفت که نسبت به دیگر  های آزمایش ساکاد و شاهد، می به گروه

ها، آموزش و تمرین تقارب و سهولت تطابقی بیشترین اثربخشی را به  گروه
منظور افزایش صحت خواندن در کودکان مبتال به اختالل خواندن در دوره 

 ابتدایی داشته است. 
، به منظور توصیف متغیرهای مورد بررسی 5 های جدول دادهبر اساس 

آزمون در هر دو گروه  آزمون و پس )صحت خواندن و درک مطلب( در پیش
های میانگین و انحراف معیار استفاده شد که نشان  آزمایش و شاهد، از شاخص

های صحت خواندن و درک مطلب در هر  آزمون خرده مقیاس داد میانگین پس
/ سهولت تطابقی، حرکات ساکاد و گروه شاهد نسبت به تقارب زمایشیسه گروه آ

 آزمون افزایش یافته بودند. پیش
 

 بحث
و  یتقارب، سهولت تطابق هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی

در  ییابتدا ی مقطعنارساخواندارای آموزان  خواندن دانش ییحرکات ساکاد بر توانا
بود. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در راستای کنترل  شهر رفسنجان

تواند بر افزایش توانایی خواندن  اختالالت بینایی مرتبط با نارساخوانی، می
آموزان مبتال به نارساخوانی نسبت به گروه  )صحت خواندن و درک مطلب( دانش

و  مطالعه گریشام های شاهد که درمان را دریافت نکردند، مؤثر باشد که با یافته
مقایسه کنترل حرکات ساکاد تحقیق دیگری با  ( همسو بود. در15) همکاران

 بین داری معنی رابطه گروه شاهد،چشم کودکان مبتال به نارساخوانی و کودکان 
ها  شباهت این پژوهش. (16)مشاهده شد  خواندن اختالل و ساکاد حرکات کنترل

ندن و درک مطلب است. همچنین، و بررسی حاضر، بهبود میزان صحت خوا
با نتایج تحقیق حاضر  (10، 17مطالعات دیگر در زمینه نارسایی تقارب )

های مذکور، ارتباط بین اختالل در سهولت تطابق،  همخوانی داشت. در پژوهش
حرکات ساکاد و نارسایی تقارب برای کودکان دارای نارساخوانی مشاهده گردید 

که بهبود این اختالالت از طریق تمرینات و در مطالعه حاضر مشخص شد 
های  مناسب، باعث بهبود صحت خواندن و درک مطالب توسط کودکان گروه

تواند اثر مثبتی در  آزمایش شد. درک مطلب در کودکان مبتال به نارساخوانی، می
داشته باشد و در طوالنی مدت، منجر به موفقیت و  های کالسی فعالیت

(. همچنین، تمرینات سهولت تطابقی و تقارب، 5د )گرد تحصیلی می سرزندگی
تر شدن ساعت  تواند با بهبود و طوالنی گردد و می باعث افزایش توان خواندن می

 ها اثر مطلوبی بگذارد. آموزان، بر روند تحصیل آن مطالعه دانش
هایی  فعالیت، باعث اختالل در تقارب ضعفنتایج تحقیقی نشان داد که 

های بررسی  (. این نظریه نیز با یافته8شود ) می مطالعه و کار با کامپیوتر همچون
حاضر همخوانی داشت؛ هرچند در پژوهش حاضر تأثیر این تمرینات بر کار 

 کامپیوتر بررسی نشد. 
اختالل ؛ هرچند های دیداری مرتبط است مشکالت خواندن با نارسایی

تواند منجر به اختالل در  شد، اما میدلیل اصلی نارساخوانی نبابینایی ممکن است 
کودکان مبتال به نتایج بیشتر مطالعات انجام شده بر روی خواندن گردد. 

حرکات چشم شامل افزایش  ونارسایی سهولت تطابق بین  ،مشکالت خواندن
، ها های رو به جلو در طول یک خط از متن، افزایش تعداد بازگشت تعداد تثبیت

داری گزارش  ارتباط معنیدر مقایسه با افراد بهنجار  ،تر های طوالنی تثبیت
 ساکاد حرکات کنترل بین داری معنی رابطه. از سوی دیگر، (8، 10، 12اند ) کرده

 ،مداخالت دیداری انجام پس ازو ( 9وجود داشت ) خواندن اختالل و
 آموزان تقویت گردید  و در نتیجه، عملکرد خواندن دانشبینایی عملکردهای 

(20 ،18 ،15 ،4.) 

 
 نتایجتحلیلکواریانسعملکردکودکانمبتالبهاختاللخواندندرحرکاتساکاد،تقاربوسهولتتطابقیچشم.3جدول

 توان آماری اندازه اثر Pمقدار  Fآزمون  درجات آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته مستقل ریمتغ
 00/1 629/0 001/0 796/28 2( 34) 453/972 )تعداد حرکات(ساکاد  گروه

 88/0 275/0 004/0 436/6 2( 34) 126/48 تقارب )فاصله زمانی تار یا دو تا شدن تصویر تا واضح شدن آن(
 00/1 741/0 001/0 656/48 2( 34) 671/47 سهولت تطابقی چشم راست )تعداد دفعات واضح دیدن تصویر(

 00/1 722/0 001/0 045/44 2( 34) 690/39 چشم چپ )تعداد دفعات واضح دیدن تصویر( سهولت تطابقی
 00/1 727/0 001/0 307/45 2( 34) 976/25 سهولت تطابقی هر دو چشم )تعداد دفعات واضح دیدن تصویر(
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آزمونبرمیزانتواناییتطابقیدرمرحلهپسحرکاتساکادوتقارب/سهولتبهمنظوربررسیاثربخشیآموزشMANCOVAآزموننتایج.4جدول

 مبتالبهنارساخوانیآموزانخواندندانش

 توان آماری اندازه اثر Pمقدار  Fآزمون  درجات آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته مستقل ریمتغ
 00/1 823/0 001/0 182/86 2( 37) 833/439 صحت خواندن )تعداد کلمات صحیح خوانده شده( ها گروه

 00/1 666/0 001/0 822/36 2( 37) 477/414 درک مطلب )تعداد کلمات خوانده شده که معنای آن درک شده(

 
داده است که توجه به مداخالت بینایی، نشان نتایج تحقیقات گوناگون 

(. به نظر 2 ،22شود ) می آموزان دانش خواندن باعث افزایش میزان بهبودی توان
 .(19) تری گردد تواند منجر به حرکات ساکاد سریع تمرین و تجربه می رسد می

مرتبط با  ییمداخله دیداری با بهبود بخشیدن به کارکردهای بینایی نارسااحتماالً 
همچنین، مشاهده شده  .(6) سبب بهبود عملکرد خواندن شودتواند  می ،خواندن

در  که نارساخوانی افراد مبتال بهعملکرد سیستم دیداری  است که تقویت
(. 20)ها شد  اند، منجر به بهبود عملکرد خواندن آن پردازش بینایی مشکل داشته

از سوی دیگر، گفته شده است که این تمرینات باعث هماهنگی چشم و دست، 
ربوط به م یها کننده مهارت یتتقوشود و  ریزی حرکتی می آگاهی از بدن و برنامه

ها در ادراک بینایی و تقویت  ( که تأثیر بسزای آن9باشد ) ینایی میحواس ب
ادراک  ( و حتی منجر به بهبود21آموزان مشهود بود ) حواس بینایی در دانش

 .(22نیز گردید )آموزان  حافظه کاری دانشو فضایی  -دیداری
فرزندپروری تقویت  های های پیشین، سبک بر اساس نتایج پژوهش

عملکردهای دیداری با بازی، باعث بهبود تقارب و حرکات ساکاد و در نتیجه، 
خواندن  نوع از ویژه یادگیری اختالل دارای کودکان خواندن بهبود عملکرد

 بهبود باعث ،هیپا یینایب یعملکردها یبخش توان برنامهبنابراین،  (.7گردد ) می
(. بر این اساس، نتایج 18) شود یم ینارساخوانمبتال به  کودکان خواندن ییتوانا

مطلوب مطالعه حاضر به دلیل تقویت عملکردهای بینایی است که تأثیر مثبتی در 
های ابتدایی تحصیل که توانایی  خواندن کودکان داشته است؛ به ویژه در سال

ترین عامل جهت درک مطالب دروس مختلف از جمله  صحیح خواندن، مهم
تواند پیشرفت تحصیلی کودکان را  د و این خود میباش علوم، ریاضی و فارسی می

انواع  سهولت تقارب دو چشم، تطابق و به دنبال داشته باشد. با تقویت
دارای نارساخوانی تقویت  آموزان بینایی عملکرد خواندن دانش های مداخله

گردد  می آموزان دانشتحصیلی افت عملکرد  از جلوگیری شود که منجر به می
 یج تحقیق حاضر مطابقت دارد.( و با نتا22)

 حرکتی، و بینایی ادراک های مهارتدر پژوهش حاضر نیز با مداخله در 
داری در  داری در نمرات صحت و درک خواندن و کاهش معنی افزایش معنی
 یعملکردها یبخش توان برنامه خواندن ایجاد شد. به بیان دیگر،نمره خطای 

 ی شد.نارساخوانمبتال به  کودکان خواندن ییتوانا بهبود باعث ،هیپا یینایب
، منجر به تقویت و تغییر متناوب تمرکز بینایی روشساکاد با  حرکاتتمرینات 

شود  گردد که خود باعث می می شمچکره  حرکات تر سریعی جای هجابتصحیح 
تر خواند شود و که این منجر به تقویت درک  کلمات با دقت بیشتر دیده و صحیح

ها و تار  (. تمرینات تقارب و سهولت تطابقی با تغییر عدسی9ت )مطلب شده اس
ها  توانایی نزدیک شدن چشمشدن و واضح و شفاف شدن دید، منجر به تقویت 

و این خود باعث افزایش تعداد کلمات صحیح خوانده ک در نگاه کردن به نزدی
 (.8شود ) تری از مطلب خوانده شده می شده و درک کامل
های تقارب/  حاضر نشان داد که در صحت خواندن، بین گروهنتایج مطالعه 

داری وجود داشت. همچنین،  سهولت تطابقی و ساکاد با گروه شاهد تفاوت معنی
داری مشاهده شد.  بین گروه تقارب/ سهولت تطابقی و گروه ساکاد تفاوت معنی

وت های تقارب/ سهولت تطابقی و ساکاد با گروه شاهد تفا در درک مطلب، گروه
داری را نشان دادند، اما بین گروه تقارب/ سهولت تطابقی با گروه ساکاد  معنی

داری وجود نداشت. بنابراین، با توجه به میانگین باالی میزان صحت  تفاوت معنی
های آزمایش حرکات ساکاد و تقارب/ سهولت  خواندن و درک مطلب در گروه

که آموزش و تمرین حرکات  توان نتیجه گرفت تطابقی نسبت به گروه شاهد، می
ساکاد و تقارب و سهولت تطابق در افزایش صحت خواندن و درک مطلب 
کودکان مبتال به اختالل خواندن در دوره ابتدایی اثربخش بوده است. میزان 

)اندازه اثر بزرگ( و برای درک  82/0اندازه اثر مداخالت برای صحت خواندن، 
دست آمد که نشان دهنده نیرومندی اثر )اندازه اثر متوسط( به  66/0مطلب، 

  باشد. مداخالت می
به دلیل نبودن تحقیق مشابه، توانایی مقایسه نتایج پژوهش و میزان 

 آموزان میسر نبود.  اثربخشی این درمان بر صحت خواندن و درک مطلب دانش
سریع بدون و خواندن  ط بودنپر غل آموز به دلیل در اختالل خواندن، دانش

، در یادگیری مطالب درسی و حتی پاسخگویی به سؤاالت امتحانات مطلبدرک 
توان با تقویت حرکات ساکاد  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، می .(7مشکل دارد )

آموزان دارای  و تقارب و سهولت تطابقی، صحت خواندن و درک مطلب دانش
 را تقویت کرد. نارساخوانی

 

 ها محدودیت
به عدم وجود پیگیری طوالنی به  توان می حاضر تحقیق های محدودیت جمله از

 های مالی پروژه اشاره کرد. دلیل محدود بودن زمان پژوهش و همچنین، محدودیت
 

 هایآزمایشیوشاهدآزمونمتغیرهایموردبررسیدرگروهآزمونوپسمیانگینپیش.5جدول

 نفر( 41شاهد ) نفر( 41) حرکات ساکاد نفر( 41سهولت تطابقی )/ تقارب متغیرها
 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 50/87 ± 36/4 28/83 ± 89/4 79/95 ± 33/2  36/86 ± 65/4 21/97 ± 31/1 93/85 ± 20/3 صحت خواندن
 00/49 ± 80/2 64/44 ± 34/2 64/58 ± 01/3 64/46 ± 98/1 00/56 ± 29/2 43/45 ± 24/2 درک مطلب

 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده
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 پیشنهادها
 در نتایج به دست آمده از تأثیرات بلند مدت بررسی شود جهت می پیشنهاد

همچنین، انجام تحقیقات  .گیرد صورت طولی مناسبی مطالعات پژوهش حاضر،
 مشابه در سایر سطوح تحصیلی به ویژه در مدارس ابتدایی ارزشمند خواهد بود.

 

 گیری نتیجه
 ،تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد بر اساس نتایج به دست آمده، تمرینات

ایجاد کرد.  ینارساخوانمبتال به آموزان  بر توانایی خواندن دانشداری  تأثیر معنی
این تمرینات  از استفاده یا بخش باشد. تلفیق تواند نتیجه بنابراین، کاربرد آن می

 شود. می توصیه نارساخوانی آموزان ابتدایی دارای درمانی دانش های برنامه در
 

 تشکر و قدردانی
شناسی تربیتی  نامه مقطع دکتری تخصصی روان پژوهش حاضر برگرفته از پایان

و  IR.IAU.KERMAN.REC.1400.005اخالق  ، کد162264202با شماره 
مصوب ، UMIN000040920, R000046726کد کارآزمایی بالینی از ژاپن 

باشد. بدین وسیله از کارکنان مدارس  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان می
ابتدایی شهر رفسنجان که در اجرای این طرح همکاری نمودند، تشکر و قدردانی 

از شورای بالینی و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد آید. همچنین،  به عمل می
 گردد. کنندگان سپاسگزاری می کلیه مراجعه اسالمی واحد کرمان و

 

 نویسندگان نقش
 پور یفالحت هیهانپردازی مطالعه:   طراحی و ایده

 پور یفالحتجذب منبع مالی برای انجام مطالعه : هانیه 
اله سلطانی،  ، امانپور یفالحت هیهانخدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه: 

 میترا کامیابی، حمداله منظری توکلی
اله سلطانی،  ، امانپور یفالحت هیهانهای مطالعه:  فراهم کردن تجهیزات و نمونه

 میترا کامیابی، حمداله منظری توکلی

  پور یفالحت هیهانها:   آوری داده جمع

 لطانی اله س خدمات تخصصی آمار: هانیه فالحتی، امان
اله سلطانی، میترا کامیابی، حمداله  ، امانپور یفالحت هیهاننوشته:  تنظیم دست

 منظری توکلی
اله سلطانی، میترا کامیابی، حمداله  ، امانپور یفالحت هیهانتحلیل و تفسیر نتایج: 

 منظری توکلی
اله  ، امانپور یفالحت هیهاننوشته از نظر مفاهیم علمی:  ارزیابی تخصصی دست

 سلطانی، میترا کامیابی، حمداله منظری توکلی

اله  ، امانپور یفالحت هیهاننوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله :  تأیید دست
 سلطانی، میترا کامیابی، حمداله منظری توکلی

مسؤولیت حفظ و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی 
اله سلطانی، میترا کامیابی، حمداله  ، امانپور یحتفال هیهانبه نظرات داوران: 

 منظری توکلی

 

 منابع مالی
نامه  مطالعه حاضر بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از پایان

اخالق  ، کد162264202شناسی تربیتی به شماره  مقطع دکتری تخصصی روان
IR.IAU.KERMAN.REC.1400.005  و کد کارآزمایی بالینی از ژاپن

UMIN000040920, R000046726 باشد که با حمایت مالی نویسنده اول  می
آوری  پور( تنظیم گردید. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان در جمع )هانیه فالحتی

نوشته و تأیید نهایی مقاله برای  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن داده
 نداشته است. انتشار اعمال نظر

 

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

تاکنون به عنوان دانشجو  1395پایه مرتبط با این مقاله را جذب نمود و از سال 
اله  باشد. دکتر امان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان مشغول به تحصیل می

تاکنون استادیار دانشگاه آزاد  1380استاد راهنمای اول و از سال سلطانی 
باشد. دکتر میترا کامیابی استاد راهنمای دوم و از سال  اسالمی واحد کرمان می

تاکنون استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان است. دکتر حمداله  1391
دانشگاه آزاد  تاکنون استادیار 1383منظری توکلی استاد مشاور و از سال 

 باشد. اسالمی واحد کرمان می
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Abstract 
 

Introduction: The ability to read and understand is one of the most vital skills in the modern world today. Due to the 

fact that many people have reading problems, the need for early and correct diagnosis and effective treatment is felt. 

The aim of the present study was to determine the effectiveness of convergence, adaptive ease, and saccade 

movements on reading ability in primary school students with dyslexia in Rafsanjan, Iran. 

Materials and Methods: This study was a randomized clinical trial in which 45 subjects were selected from all 

second grade students with dyslexia in Rafsanjan in the academic year 2019-2020 by purposive sampling method and 

randomly divided into experimental and control groups. The intervention was performed in 15 sessions of 30 

minutes. The control group, with the agreement of the child and the parents, did not receive any parallel treatment 

process during the study. In the experimental and control groups, the Analysis of Persian Reading Ability (APRA) 

test was used. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. 

Results: Convergence, adaptive ease, and saccade movements had a significant effect on improving reading ability 

in children with dyslexia (P < 0.010). 

Conclusion: Convergence, adaptive ease, and saccade movements may effectively improve reading accuracy and 

comprehension ability in children with dyslexia. 

Keywords: Dyslexia; School children; Convergence effectiveness; Saccade movements; Adaptive ease 
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