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در آمدي بر طراحی بازيهاي آموزشی -رايانه اي با رويكرد زبان شناختی درحیطه
اختالالت ويژه يادگیري
دكتر سید محسن اصغری نكاح  /استادیار روانشناسی و آموزشكودكان استثنایی ،دانشگاه فردوسی مشهد  /دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
ساراكالنی  /مهندس نرم افزار و دانشجوی كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد  /دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
دكتر علی غنایی چمن آباد /استادیارعلوم عصب شناختی ،دانشگاه فردوسی مشهد  /دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
چكیده:

هدف این مقاله بررسي جایگاه باز ها رایانها با رویکرد زبان شناختي درهوشمندساز مدارس برا دانشآموزان اخت الت ویژه یذادگیر
با تمركز بر اخت

خواندن مي باشد .مولفان ميكوشند با اتخاذ رویکرد مبتني بر پژوهش و توسعه و با استفاده از تجذارب آموزشذي و تذوانبخشذي

خود و همکاران ،ضمن احراز ضرورت تولید و به كارگیر نرم افزارها كاربرد در هوشمند ساز مدارس برا دانش آمذوزان دارا اخذت الت
ویژه خواندن و با تبیین جایگاه نرم افزارها و باز آموزشي  -رایانه ا تخصصي در مسیر ارایه خذدمات و مذداخ ت تخصصذي در حیطذه اخذت الت
یادگیر در مدارس هوشمند ،مسیر طراحي و كاربردساز نرم افزار باز ها رایانه ا مبتني بر رویکرد زبان شناسي را تشری نموده و چذالشهذا و
راهکارها تلفیق آموزش و توانبخشي اخت الت خوانذدن بذا بذاز هذا رایانذه ا هدفمنذد و تخصصذي را مذورد بحذث و واكذاو قذرار مذيدهنذد.
هوشمندساز مدارس و استفاده از نرم افزارها كاربرد در سط مدارس جهت گیر نویني است كذه در سذا هذا اخیذر از داداذههذا اصذلي
متولیان نظام تعلیم وتربیت ایران وبسیار از كشورها دیگر محسوب مي شود.در این میان تجهیز مدارس به نذرم افزارهذا تذوانبخشذي و آموزشذي
سودمند برا دانش آموزان دارا نیازها ویژه چالش مضاعفي است كه نیازمند تعامل متخصصان آموزش و توانبخشي با متخصصان علوم رایانذه و
رسانهها نوین آموزشي است .از میان كودكان دارا نیازها ویژه ،دانش آموزان دارا اخت الت ویژه یادگیر  ،گروه قابلتوجهي هستند كه در
مدارس عاد در حا تحصیل مي باشند و ارایه خدمات توان بخشي و آموزش ویژه همواره آنها را با محدودیتها و آسی هایي مواجه ساخته اسذت
از جمله آنكه برنامهها ترمیمي و جبراني آنها نیازمند فعالیت ها تخصصي بین رشذته ا و نیازمنذد صذرف هزینذه ،اختصذاص معلذم تخصصذي و
خرو مکرر از ك س درس است .این در حالي است كه در مسیر هوشمند ساز مدارس ،به كارگیر فنآور ها نوین رایانها

ميتواند ضمن

به حداقل رساندن این آسی ها و محدودیتها ،كارایي و ضری بهبود اخت الت را نیز افزایش دهد .شایان ذكر است باز ها آموزشي رایانذها
و نرم افزارها كاربرد كه براساس نظریات نوین آسی شناسي اخت الت یادگیر طراحي ميشوند ،قادرند مشک ت وا شناختي و صرف ونحو
و درك مطل و سرعت خواندن دانشآموزان دارا اخت

یادگیر را تحریک نموده و اني سازند و در نتیجه به عنوان یک بسته كمک آموزشي

در بستر مدرسه ،دشوار و حجم فعالیت مربي آموزش ویژه و معلم مدارس عاد را ميكاهد و فرصت تکرار و تمذرین و مهذارتورز را در بسذتر
باز و سرگرمي برا دانشآموز دارا اخت

یادگیر فراهم آورند.

واژههای كلیدی :باز ها آموزشي -رایانه ا  ،اخت الت ویژه یادگیر  ،اخت

مقدمه

از نیمه قرنبیستم ،پژوهش و مطالعه درباره كودكاني
آااز شده است كه حالت و رفتذار آنذان بذرا بسذیار از
والدین ،معلمان و مددكاران متحیركننده بوده است .اال
آنان عليرام داشتن هوش طبیعذي ،بذدون بهذرهگیذر از
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خواندن ،رویکرد زبانشناختي

آموزشها ویژه 1قادر به ادامه تحصیل نیستند .بسیار
از ایذن كودكذان تنهذا در یذادگیر یذک درس خذاص و
برخي دیگر در فراگیر چندین موضوع درسي با مشذکل
مواجه ميشوند .اخت الت یادگیر  2ایذنگونذه كودكذان
1 . Special education
2 . Learning disabilities

تعلیم و تربیت استثنایی

معموالً با افزایش سن آنان وخیمتر ميشود ،به طور كذه
مشذذکل ایذذن دانذذش آمذذوزان كذذه زمذذاني بذذه راحتذذي قابذذل
تشخین بود ،صراحت و روشني خود را از دست ميدهد
و به سایر زمینه هذا تحصذیلي شذان نیذز سذرایت مذيكنذد
(جینز.)2112 ،1
اخت الت یادگیر  ،از جمله اخت الت دارا شیوع و
رو بذذه گسذذترش اسذذت (موگاسذذیل 2و همکذذاران،2111 ،
نوجذذابي ،عموپذذور وآذرنذذوش )2112 ،و از وسذذیعتذذرین و
شاید چالش برانگیزترین حیطهها آموزش ویژه ميباشذد
(صداقتي ،فرواي ،شفیعي ،مراثي .)1389 ،برطبق تعریفذي
از اخذذت هذذا یذذادگیر  ،دانذذشآمذذوزان بذذا اخذذت الت
یادگیر كفایت الزم را با توجه به سن وسذط ك سشذان
در مهارتها مختلف تحصیلي نظیر؛ گوش دادن و فهذم
خواندن ،مهارتها ساده خواندن ،محاسذبات ریاضذي و
حل مسئله به دست نميآورنذد .كودكذاني كذه مشذک ت
یادگیر شان در درجه او به علت نقن بینایي ،شذنوایي،
حركتي و یا مشذک ت هیجذاني ،محذدودیت فرهنگذي یذا
كمتوان ذهني است ،جز این گذروه محسذوب نمذيشذوند
(فلنر ،3لیون ،4فنس ،5بارنرز.)2117 ،6
پژوهشها روانشناسان و متخصصان تعلذیم وتربیذت
نشان ميدهد كه مشکل اصلي در كمتوانيیادگیر و افت
تحصیلي كودكاني كه در خطر ناتواني یادگیر هستند در
اصل مربوط به مهارتها خواندن اسذت (لطذف آبذاد ،
 .)1382آمارها نیز نشان مذي دهنذد كذه حذدود  81درصذد
دانذذشآمذذوزان دارا اخذذت یذذادگیر مشذذکل خوانذذدن
دارنذذد (شذذریفي ،داور  .)1387 ،ضذذعف در خوانذذدن ،از
مشک ت شایع دوره ابتدایي است كذه بذه زبذان خاصذي
1 . Jains
2 .Mogasale
3 . Fletcher
4 . Lyon
5 . Fuchs
6 . Barnes

اختصاص ندارد و زبان فارسي هم از این قاعده مسذتتني
نیست (مهد زاده و همکاران .)1391 ،این در حالي است
كه خواندن از مهمترین فعالیتها مدرسذه ا اسذت ،تذا
حد كه تسلط یافتن بر این مهارت و بذهكذارگیر آن را
ميتوان متضذمن االذ موفقیذتهذا تحصذیلي و علمذي
دانشآموزان دانست .در واقع خواندن اساسذيتذرین ابذزار
یادگیر دانشآمذوزان اسذت (ابذار بنذاب و همکذاران،
 .)1391از اینرو در تمامي ناكاميهذا تحصذیلي دانذش-
آموزان ميتوان ردپا ضعف در مهارتهذا خوانذدن را
مشاهده كرد (هاالهان 7و همکاران.)2115 ،
اخت خواندن شایعتذرین اخذت یذادگیر اسذتكذه
بیشترینحجم خدماتآموزشویژه و برنامذههذا مداخلذه
تخصصي را به خود اختصاص ميدهد و پیامدها عمده-
ا را برا فرد ،خانوده و جامعه به همراه دارد .آسی ها و
پیامدها زیانبار اخت الت ویژه یادگیر  ،فقط بذه حیطذه
عملکرد تحصیلي محدود نميگردد ،بلکه ایذن اخذت الت
ابعاد مختلف زندگي فرد ،خانواده و جامعذه را متذاثر مذي-
سذذازد و از ایذذن بابذذت سذذرمایهگذذیار بذذر رو تذذدوین و
اجرا برنامهها مداخلها سذودمند در زمینذه اخذت الت
ویژه یادگیر اهمیت دو چنداني مذيیابد(اصذیر نکذاح،
 ،)1391در بسذذیار از مذذوارد شکسذذتهذذا پذذيدرپذذي
كودكان دارا اخت خوانذدن موجذ بذروز مشذک ت
هیجاني نیز مي گردد و باز مشک ت هیجاني عذاملي بذرا
بي ع قگي و بيانگیزه بودن در مطالعه یک یا چند درس
ميشود این نوع پینیدگي ها سب ميشذود كذه گذاه ایذن
كودكان به اشتباه كمتوانذهني تشخین داده شوند و یا به
دلیل تحقیر و سرزنش ،اعتماد بذه نفذس خذود را از دسذت
بدهند و به باور بيكفایتي و بياستعداد در یادگیر به-
تدریج از سیستمآموزشي خار شوند (كاراند ،8ماهاجان،9
7 . Hallahan
8 .Karande
9 .Mahajan
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كالکارني .)2119 ،1از این رو الزم اسذت كذه متخصصذان
اخذذت الت یذذادگیر در تذذدوین برنامذذههذذا درمذذاني ،بذذه
احساس درماندگي و ناامید بهوجود آمده این كودكذان
نسبت به پیشرفت تحصیليشان توجه ویژها داشته باشذند
(باعزت.)1387،
آسیبها و پیامدهای زیانبار اختالالت ویژه یادگیری،
فقط به حیطه عملكرد تحصیلی محدود نمیگردد ،بلكه این
اختالالت ابعاد مختلف زندگی فرد ،خانواده و جامعه را متاثر
میسازد و از این بابت سرمایهگذاری بر روی تدوین و اجرای
برنامههای مداخلهای سودمند در زمینه اختالالت ویژه
یادگیری اهمیت دو چندانی مییابد

به جهت پرداختن به این چالش و در راستا آمذوزش
و توانبخشي این كودكان ع وه بر شذیوههذا ترمیمذي و
آموزشي مرسوم ،تهیه برنامهها درماني در قال فعالیت-
ها باز محور ،راهکار سازنده و موثر است (اصیر -
نکاح .)1391 ،صاح نظران معتقدند ،عمدهترین ویژگذي
باز لیتبخش بودن آن است (سهرابي شگفتي.)1391 ،
لیت و هیجان آمیخته در باز فرآینذد یذادگیر را بذرا
كودكان راحتتر و سریعتر ميكند ،همننین بذه ارضذا
بسیار از نیازها اساسي و زیربنایي كودك مذيانجامذد
(را  2و همکاران .)2117 ،جنبه آموزشي و سازنده بذاز
آن است كه افراد به دنبا پیشذرفت در بذاز  ،سذعي مذي-
كنند طذرز بذاز كذردن خذود را اصذ ح كننذد (كاسذتر،3
 .)1971به بیاني دیگر انگیزه پیشرفت و میل به برنده شذدن
در باز  ،دانشآموز منفعل را به تکذاپو و اندیشذیدن وادار
ميكند.
فنآور ها نوین ،فرصتها جدیذد را در زمینذه
خواندن فراهم كردهاند و باعث ایجاد امکانات و ظرفیت-
1 .Kulkarni
2 . Ray
3 . Koster

38

ها تازها برا پژوهش و آموزش در حیطهها مربوط
بذذه خوانذذدن شذذدهانذذد (د فذذرنس 4و همکذذاران.)2111 ،
آموزش به كمک رایانه ) 5(CAIبا قابلیت چندرسانها ،
فضایي فراهم ميآوردكه محتوا آموزشي در قال صدا،
تصویر ،گرافیک و انیمیشن بسیار جیابتذر بذرا دانذش-
آموزان دار اخت خواندن ارائه ميگذردد و بذا درگیذر
كردن حواس گوناگون به طور همزمان در فرایند آموزش
به آنهذا در افذزایش سذط یذادگیر و مانذدگارتر كذردن
آموختههذا كمذک شذایاني مذيكنذد (ملکیذان ،آخونذد ،
 .)1389آموزش به شیوه چندحسي الهام گرفته از طبیعذت
است ،افراد در محیطها طبیعي به روش چندحسي مذي-
آموزند و این خودگواهي است كه فراگیر میز انسان در
فضا اثرگیار بر چندین حس در مقایسه بذا یذک حذس،
موثرتر و پایدارتر خواهد بود (شامس ،6سیتز.)2118 ،7
پیادهساز سرفصلها آموزشيالزم در قال باز ها
رایانها دست آورد ارزندها است كذه در دوره كنذوني
برا ایجاد تنوع و تاثیرگیار بیشتر در آمذوزش كمکذي
به دانشآموزان دارا اخت خواندن نقش بهسزایي ایفذا
ميكند .آموزش به شیوه درگیر كردن چندین حس بذرا
كودكذذان دارا اخذذت خوانذذدن در قالذذ بذذاز هذذا
آموزشي رایانذها  ،بسذیار اثذربخش گذزارش شذده اسذت
(كرسپ ،8دلگاد ،9كاستر .)2118 ،11برا كذودك دارا
اخذت خوانذدن كذذه انجذام تکذالیف مربذذوط بذه خوانذذدن
كسلكننده و ناخوشایند است ،همراه كذردن فعالیذتهذا
آموزشي در قال بذاز و در فضذا چندرسذانها رایانذه
بسذیار جالذ خواهذذد بذذود .از طریذق بذذاز هذذا رایانذذها
آموزشي ،دانشآموزان دارا اخت خواندن مذيتواننذد
4 . DeFrance
5 . Copmuter –assisted instruction
6 . Shams
7 . Sietz
8 . Crespo
9 . Delgado
10 . Castro

تعلیم و تربیت استثنایی

دانش قبلي خود را در باز هذا بذهكارگیرنذد و از تجذارب
یذذادگیر كس ذ شذذده در دنیذذا مجذذاز بذذه آمذذوختن و
اص ح آموزههایشان بپردازند .باز ها رایانها در كنار
فعالیتها یادگیر  -آموزشي ميتوانند با ایجاد چالش،
كنجکاو و دراختیذار دادن كنتذر بذاز بذه بذازیکن بذه
افزایش ع قه و انگیزه درونذي او بذرا یذادگیر كمذک
نماید .تکرار و تمرین با تنظیمات دلخواه ،به خاطرسذپار
مطالذ را بذذرا دانذذشآمذذوزان آسذذانتذذر مذذيكنذذد .ارائذذه
بازخوردها فور در جهت خودجذوش كذردن بذازیکن
بذذرا آزمذذودن فرضذذیههذذایش او را در یذذادگیر از نتیجذذه
اعمالش هدایت ميكند .گیشتن از سطوح مختلذف بذاز
میل به ادامه باز و پیشرو در یادگیر را برا او فراهم
مي آورد .فعذا كذردن دانذش قبلذي بذرا پاسذخگویي بذه
معماها باز  ،او را به یادگیرندها فعا تبدیل مذيكنذد
(كارولین یانگ.)2112 ،1
در زمینه آموزش خواندن به كمک رایانه و مبتنذي بذر
باز ها زبان شناختي برا دانشآمذوزان ابتذدایي دارا
اخت خواندن ،در ایران پژوهشي در دست نیسذت .تنهذا
پژوهشها مشابه تذاثیر آمذوزش بذه كمذک رایانذه را بذر
پیشرفت خواندن و یا دیگر دروس بذر رو سذایر دانذش-
آموزان بررسيكردهاند كذه البتذه نتذایج متبتذي را گذزارش
كردهاند.
بر اساس پژوهشي كه مهذد زاده و همکذاران ()1391
بر تاثیر آموزش به شیوه «حرف -هجذا-كلمذه» بذا كمذک
رایانه (چندرسانها دیجیتا ) 2بر پیشذرفت دانذشآمذوزان
پایه او ابتذدایي انجذام دادنذد ،دریافتنذد كذه آمذوزش بذه
كمک رایانه نسبت به روش رایج استفاده ازتخته و لوح بر
عملکرد توانذایي خوانذدن دانذشآمذوزان در سذه مولفذه
صذذحی خذذواني ،سذذریعخذذواني و افذذزایش ذخیذذره واژگذذان
موثرتر بوده است .ملکیان وآخوند ( )1389در پژوهشي
1. Carolyn Yang
2. Digital multimedia

تذذاثیر چندرسذذانها آموزشذذي را در درمذذان اخذذت امذ ء
دانشآموزان ویژه یادگیر بررسي كردند ،نتایج اثربخش
بودن این روش را بر هر دو گروه دختذر و پسذر نشذان داد.
آموزش بذه كمذک رایانذه در پیشذرفت تحصذیلي ریاضذي
بذذرا دانذذشآمذذوزان پسذذر چهذذارم ابتذذدایي نیذذز نتذذایج قابذذل
م حظها را نشان ميدهد (صفاریان ،فذ ح ،میرحسذیني،
.)1389
آموزش بهكمک رایانه بر رو دانشآموزان با اخت
یادگیر در پژوهشها خارجي كارنامذه پربذار دارد.
پذذنس 3و همکذذاران ( )2112بذذا هذذدف بررسذذي اثربخشذذي
برنامهها رایانها به منظذور آمذوزش راهکارهذا درك
مطل ذ در فراینذذد خوانذذدن بذذرا دانذذشآمذذوزان چهذذارم
ابتدایي در شیلي نشان داد كه یادگیر در محیط مبتني بذر
رایانه بسیار موثر بوده است.
كاست 4و همکاران ( ،)2111تاثیر آموزش مهارتها
هجذذي كذذردن را بذذه كمذذک رایانذذه بذذر رو دو گذذروه
دانشآموزان نارسذاخوان و عذاد بررسذي كردنذد ،نتذایج
نشان داد كه كودكان نارساخوان بهاندازه ایرنارسذاخوانان
پیشرفتكردند ،همننین سط توجه كودكان نارسذاخوان
از طریق این برنامه آموزشي افذزایش پیذدا كذرد .اسذتیتر 5و
هذذوگس ،)2111( 6نشذذان دادنذذد داسذذتانهذذا تصذذویر
رایانذذها بذذر بهبذذود درك مطل ذ دانذذشآمذذوزان اخذذت
یادگیر تاثیرگیار است.
مرورت طراحی و ساخت بلازیهلایآموزشلی-
رایانهای با رویكرد زبان شناختی
همانگونه كه یافتهها پژوهشي و ایذده پذرداز هذا
متخصصان در دههها اخیر نشان مذيدهذد ،توانذایيهذا
زبذانشذناختي و زبذان شذفاهي یکذي از مولفذههذا اصذذلي
3. Ponce
4 . Kast
5 . Stetter
6 . Heghes
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یذذادگیر در زمینذذههذذا مختلفذذي دچذذار ناكارآمذذد و
بدكاركرد هسذتند ،كاسذتي و بذدكاركرد در مذوارد
نظیر سرعت پذردازش ،پذردازش شذنیدار  ،آگذاهي وا -
شناختي ،پذردازش دیذدار و كاسذتي و بذدكاركرد در
درك و استدال ك مي و انتزاعي ،از جمله مشک تياند
كه باید برا ترمیم و بهبود آنها تدابیر آموزشي ویذژها
ارایه گردد .از این رو ،در برنامهها نرمافزار باید چنین
موارد مد نظر قرار داده شود(كرو و همکاران.)2118 ،
در ادامذذه برخذذي از راهبردهذذا پیشذذنهاد در طراحذذي و
ساخت برنامهها نرم افزار مناس برا دانذشآمذوزان
اخت یادگیر ارایه مي گردد.

مهارتهذا خوانذدن اسذت و بذا نقذاین نوشذتار نیذزدر
ارتباط است.
توانایيها زبانشناختي و زبانشفاهي متییر واسطها
بین ظرفیت شذناختي و عملکذرد خوانذدن و نوشذتن اسذت
(اصیر نکاح )1391،لیا با توجه به دیدگاه نذوین و روبذه
گسترش در زمینه اخت الت یادگیر و به ویذژه درحیطذه
اخت خواندن ،به نظر ميرسد طراحي و ساخت باز ها
آموزشي -رایانها مستلزم بهكارگیر یک رویکرد زبان
شناختي است .در این زمینه تحقق اهداف آموزشي مورد
انتظار با رویکرد زبان شذناختي و پذردازش اط عذات ،از
مهمترین عواملي است كه باید در انتخاب باز رایانذها
برا دانشآموزان دارا اخذت یذادگیر مذدنظر قذرار
گیرد .ممکذن اسذت بذاز رایانذها  ،دارا قابلیذتهذا  .1بازیابی از حافظه بلند مدت: 2
توانایي در بازیابي از حافظه بلندمدت عبارت اسذت از
آموزشي زیاد باشد ،اما بذا اهذداف مذورد انتظذار بذرا
بهبود وضعیت دانشآموز دارا اخت هماهنگ نباشد و فرایند كه طي آن اط عات به جهت بازیابيها بعذد
تنها نقش یک نرمافزار باز سرگرم كننده و نه آموزشذي در حافظه بلند مدت ذخیذره مذيشذود .در ایذن قسذمت بذه
چگونگي ذخیره شدن اط عات و نه محتذو آنهذا توجذه
را داشته باشد (والیتي.)1391 ،
به لحاظ طراحذي یذک برنامذه آموزشذي رایانذها كذه ميشود.
كاربران اصليآنكودكان دار اخت یذادگیر هسذتند،
در ایذذنمقالذذه بذذهبررسذذي ویژگذذيهذذا زیسذذتي و شذذناختي راهكارهللای نللرمافللزاری در زمینلله بازیللابی از حافظلله
خوانذدن مذيپذردازیم و نیذز بلندمدت:
دانشآمذوزان دارا اخذت
جهذذت تذذرمیم مشذذک ت نذذاتواني در بازیذذابي از حافظذذه
براسذذاس مطالعذذات تخصصذذي كذذه بذذررو نذذرمافزارهذذا
داخلي صورت گرفته است با تکیذه بذر تجذارب آموزشذي بلندمدت ميتوان از موارد ذیل بهره جست:
مولفذذان بذذه ارائذذه نکذذاتي قابذذلتوجذذه بذذرا تهیذذه و تولیذذد  نذذرمافزارهذذا بذذاز هذذا آموزشذذي -ترمیمذذي بایذذد
باز ها آموزشي -رایانها زبانشناختيخواهیم پرداخت .بازخوردها آموزشي فراهم آورند مانند آن كه:
 به طور مکرر نمره دانشآموز رو صفحه نمایش دادهبدكاركردیهلای دانلشآملوزان اخلتالل یلادگیری و شود ،تا از نحوه پاسخدهياش آگاه باشد.
 فرصت هذایي بذرا تذ ش كذردن دوبذاره بذا كمتذرینراهكارهای نرم افزاری
1
همانگونه كه پژوهشها مختلف از جمله كذرو و جریمه برا دوباره كار در نظر گرفته شود.
 در صورتيكه دانشآموز دائماً اشتباه ميكند ،نشانههاهمکذذاران نشذذان دادهانذذد ،دانذذشآمذذوزان دارا اخذذت
1 . Krull
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 بخشها كار كوتاه و ارائذه بازخوردهذا فذور ،
دانشآموز را به ت ش بیشتر تشویق ميكند.
 دستورات خواندني ،ساده و واض كوتاه باشند.

كمکي ظاهر شوند.
 دانشآموز امکذان مقایسذه نمذراتش را داشذته باشذد تذاپیشرفت كارش را متوجه گردد.
 تعداد تکنیکها باز كم و در سط آسان باشند.
 سطوح باز از آسان به مشکل و بذا رونذد تذدریجي  .3سرعت واكنش :
توانایي انجام كارها ساده ،فعالیتها نسبتاً خودكار
پیش رود.
بصر  -حركتي ،دستکار سط توجه در موقعیتهایيكه
 گرافیک ،صدا و تقویتكنندهها شنیدار ودیدار
رعایت زمان ضرور است ،سرعت واكنش را تعیین ميكنند.
به افزایش انگیزه ادامه كار كمک كنند.
 پییامها خواندني متناس بذا سذط توانذایي خوانذدن
راهكارهای نرمافزاری در زمینه ارتقای سرعت واكنش :
دانشآموز باشند.
 ابزارها نوشتن و یادداشتبذردار  ،بذرا كمذک بذه  تعیین زمان انجام بذاز بسذته بذه سذط دانذشآمذوزان
مختلف ،قابل تنظیم باشد.
ارتقاء حافظه دیدار دردسترس باشند.
 در تعیین زمان پاسخدهي یک فعالیت ،مدت زمان كار
با صفحه كلید نیز منظور گردد.
 .2حافظهكوتاهمدت: 1
حافظه كوتاهمدت ،بخش فرضي از نظام حافظذه اسذت  قراردادن یک زمانسنج در نرمافزار الزم است چرا كه:
دانشآموز را از گیشت زمان مطلع ميكند و این خود
كه ظرفیت محدود دارد و فقط مدتكوتاهي اط عذات
عاملي موثر در افزایش خودنظارتي است.
در حا پردازش را نگهدار ميكند.
بازیکن متوجه زمان باقي ماندهاش ميشود.
انگیزها برا افزایش سرعت ميشود.
راهكارهای نرم افزاری در زمینه حافظه كوتاهمدت:
آگاهي بازیکن از اینکه وقتش به پایان رسیده است.
دانشآموزاني كذه دچذار بذدكاركرد حافظذه كوتذاه
مدت هستند ممکن اسذت بذه سذختي بتواننذد اط عذات را
ب ذرا اسذذتفاده دوبذذاره ویذذا درك و فهذذم در حافظذذهشذذان  .5پردازش شنیداری : 2
توانایي تجزیه و تركی كردن و تمیز دادن محركها
نگهدار كنند .به همین خاطر جهت تقویت حافظه كار
مناس است كه در تهیه نرمافزار به موارد زیر توجه شود :شنیدار است .این قابلیت بیش از همه به آگذاهي واجذي
 در باز ها مشابه از تنوع صدا ،تصویر و جلوهها ویژه افراد مربوط ميشود.
برا جلوگیر از بيحوصلگي دانشآموز استفاده شود.
 وارد شدن به سط باالتر باز منوط به تسلط كافي در  .4آگاهی واجی: 3
آگاهي واجي به امکان تشخین وا ها در یک كلمذه
مرحله قبلي باشد.
 بذذرا تسذذلط دانذذشآمذذوز در یذذک مهذذارت ،تکذذالیف و توانذذایي تفسذذیر و درك كذذردن صذذداها كلمذذاتي كذذه
متنوعي از یک موضوع طراحي گردد.
1 . Short Term Memory

2 . Auditory Processing
3 . Phonemic Awareness
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شنیده ميشود ،گفته ميشود.
راهكارهای نرمافزاری پردازش شنیداری و آگاهی واجی:

 شکل مکان نما بزرگ باشد.
 كیفیت و وضوح تصاویر در سط مطلوبي باشد.
 در متن نوشته ها از جلوه ها ویژه وقلذمهذا خذاص
استفاده نشود.
 باز ها حافظه دیدار و تمیز دیدار را از سطحي
برابر یا پایینتر از توان دانشآموز شروع كرد.

بدكاركرد در پردازش شنیدار و یا آگاهي واجي،
مشک تي در هجيكردن و یادداشتبذردار را بذه همذراه
ميآورد .دانشآموز كه بذا ایذن مشذک ت روبروسذت،
ممکن اسذت از نوشذته خذودش چیذز متوجذه نشذود ،بذه
روشني صحبتهذا معلذم را درك نکنذد ،كلمذات را بذه  .7درک و استداللكالمی: 2
درك و اسذذتدال ك مذذي بذذهتوانذذایي در اسذذتفاده از
اشتباه تلفظ كند و در فهمكلماتيكه صداها مشابه دارند،
كلمات و دانش قبلي در بیان دالیل گفته ميشود .پربذار
دچار اشکا شود .از اینرو به جاست كذه بذرا كذاربر
گنجینه لیات دانذشآمذوز پذیشبینذي كننذده خذوبي بذرا
با این خصوصیات در نرمافزار به نکات زیر توجه شود :
 آهنذذگ ك ذ م و انتخذذاب كلمذذات بذذرا دسذذتورات و میزان درك واستدال ك مي او است.
پییامها در حد سن دانشآموزان مورد نظر باشد.
راهكارهلای نلرمافلزاری بلرای ارتقلاء درک و اسللتدالل
 كیفیت صداها نرم افزار در حد عالي باشد.
كالمی :
 آهنگ بیان دستورات واض وشمرده باشد.
 جم ت دستور نرم افزار واض  ،به دور از ابهام و در
 بازخوردها شنیدار نیز درنظر گرفته شود.
سط فهم دانش آموز دارا اخت خواندن باشد.
 برخي راهنمایيها به صورت شنیدار ارائه گردند.
 برا آموزش لیات جدید ،صفحات گرافیکي جیاب
ومرتبط با مفهوم كلمه طراحي شوند.
 .6پردازش دیداری: 1
توانایي تصور كردن ،اندیشیدن و درك و فهم روابذط  در روا پاسخدهي ،نرمافزار بذه انتخذاب درسذت و بذا
دقت دانشآموز كمک شود.
بین تصاویر كه قب دیده شده است.
 ابزار نوشتن به راحتي در دسترس قرار گیرد.
 در برخي تمرینات امکان پاسخدهذي بذه روش صذوتي
راهكارهای نرمافزاری جهت تقویت پردازش دیداری :
با به كارگیر قابلیتها رایانه ،ميتوان فضا مناسذبي وجود داشته باشد.
برا تقویت پردازش دیدار دانشآموزان فذراهم آورد.
3
بذذههمذذین منظذذور اسذذتفاده از راهکارهذذا زیذذر پیشذذنهاد  .8استدالل انتزاعی :
حل مسئله ،امذا نذه كذام براسذاس دانذش قبلذي ،بلکذه
ميشود:
استنتا و تجزیه و تحلیل دادههذا موجذود بذا اسذتفاده از
 رنگ صفحه را بتوان تیییر داد.
روشها قیاسي و استقرایي صورت گیرد.
 نوع واندازه قلم قابل تنظیم باشد.

1 . Visual Processing
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راهكارهای نرمافزاری به منظور افزایش استدالل انتزاعی :

برا تقویت استدال انتزاعي دانشآموز ،باید او را در
هر دو موقعیت پاسخدهي ك مذي و ایرك مذي قذرار داد.
فرصتهایي برا فکركردن با صذدا بلنذد بذه او بذدهیم.
راهکارها خ صه بردار مطال و استنتا از آنها را بذه
او بیاموزیم .از جمله تمهیداتي كه برا پیذاده سذاز ایذن
اهداف در نرم افزار ميتوان گنجاند در زیر آمده است :
 دستورات انجام تمرین به روشني ارائه گردند.
 بخشها كار كوتاه ،بذه دانذشآمذوز بذرا تکذرار
دوباره تمرین جهت كس نمره بهتر كمک مي كنند.
 در برخذذي قسذذمتهذذا ،دانذذشآمذذوز را بذذه پرسذذیدن و
همفکر با دیگران تشویق كند.
 نذذرمافذذزار بذذرا مذذدیریت اط عذذات دانذذشآمذذوز ،از
راهبردها جدو  ،لیست ،گراف و ماتریس استفاده كند.
 دانشآموز بهطذور دقیذق چگذونگي رسذیدن بذه پاسذخ
درستش را متوجه شود.

ساده ،توصیف دقیقي از توانایي خواندن را فراهم ميآورد
(گوف .)1996 ،هدف نهایي در آمذوزش خوانذدن درك
مطل است و این در حالي استكه رمزگشایي یک جزء
ضرور از خواندن ماهرانذه محسذوب مذيشذود .بنذابراین
رمزگشایي ،باید به عنوان یک پیش نیاز الزم بذرا درك
مطل و نه بهعنوان هدف در نظر گرفته شود (ابار بناب
و همکاران .)1391 ،جنبه رمزگشایي خواندن مستلزم ایذن
است كه دانشآموزان دربذاره وا هذا ،هجاهذا ،حذروف،
روند خوانذدن و چگذونگي تركیذ صذداها بذا یکذدیگر،
توانمند ها و مهارتهایي داشته باشند.
پیادهسازی سرفصلهای آموزشی الزم در قالب
بازیهای رایانهای دست آورد ارزندهای است که در دوره
کنونی برای ایجاد تنوع و تاثیرگذاری بیشتر در آموزش کمكی
به دانشآموزان دارای اختالل خواندن نقش بهسزایی ایفا
میکند .آموزش به شیوه درگیر کردن چندین حس برای
کودکان دارای اختالل خواندن در قالب بازیهای آموزشی

مولفههای خواندن از منظر رویكرد زبانشلناختی و

رایانهای ،بسیار اثربخش گزارش شده است

بازی های زبان شناختی:

آننه كه به عنوان زیر ساختها اساسذي در طراحذي
باز ها رایانه ا مبتني بر رویکذرد زبذانشذناختي بذرا
دانذذذشآمذذذوزان دارا اخذذذت خوانذذذدن بایذذذد مذذذدنظر
كارشناسان علوم تربیتي باشد ،توجه بذه مولفذههذا اصذلي
اخت و برآن اساس طراحي فعالیتها بذاز محذور در
جهت اص ح و تقویت نقاط ضعف دانذشآمذوزان دارا
اخت خواندن خواهد بود.
گذذوف و تذذانمر )1986( 1مولفذذههذذا اصذذلي خوانذذدن را
رمزگشایي 2و درك مطل  3مذيداننذد (خوانذدن = درك
مطل  +رمزگشایي) .شواهد نشان ميدهند كه این دیدگاه
1 . Gough & Tunmer
2 . decoding
3 . comprehending

به منظور درك مطل نیز بتوانند به سئواالتي كه دربذاره
متن است پاسخ دهند و قادر باشذند جمذ ت را بذه انذدازه
كافي در ذهن خود نگه دارنذد .زمذاني كذه دانذشآمذوزان
باید موضوع اصلي یک داستان را تشخین دهند ،باید كه
بتوانند به جنبهها مرتبط با آننه ميخوانند توجه كننذد و
نذه بذذرآن قسذذمتهذذایي كذذه مذذورد ع قذذه شذذان اسذذت و بذذا
موضذذوع اصذذلي ارتبذذاطي نذذدارد (هاالهذذان و همکذذاران،
 .)2115در جذذدو شذذماره  1براسذذاس مولفذذههذذا اصذذلي
خوانذذدن ،نمونذذه بذذاز هذذا رایانذذها آورده شذذده اسذذت
(اصیر نکاح ،1391 ،كتاب بنویسیم پایذههذا او ودوم
ابتدایي.) 1391،
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« جدول شماره » 1
حیطه

اهداف كلی

مهلارتی

بازیهای زبان شناختی

آگاهی واج شناختی

شناسایي حروف؛ صدا-اسم-تصویر



با شنیدن صدا حرف ،شکل حرف را انتخاب كن.

تشخین سرواژه



شکلي را كه صدا اولش با بقیه فر دارد را انتخاب كن.

تشخین ته واژه



شکلي را كه صدا آخرش با بقیه فر دارد را انتخاب كن.

تشخین میان واژه



شکلي راكه در نوشتن آن اص نقطه نمي گیاریم انتخاب كن.

ساخت كلمه



با كنارهم گیاشتن صداهایي كه مي شنو اسم كدام تصویر ساخته مي شود ؟

میان صداها چندشکلي



كدام تصویر صدا آخرش "ك" است.



حروف كلمه ا را كه مي شنو در جدو پیدا كن.



كارت هایي را كه حروف مشابه دارند ،انتخاب كن.



جانوراني را كه اسمشان با حرف "م" شروع مي شود را انتخاب كن.



بادكنکي كه اسمش را مي شنو  ،بتركان.



كلماتي راكه  3نقطه دارند را قرمز كن.

تشخین اسم ،صفت ،فعل



برا جا خالي در یک جمله از میان كلمات داده شده،كلمه مناس انتخاب كن.

شناختن ساختار جمله



برا جا خالي در یک جمله از میان تصاویر داده شده،تصویر مناس انتخاب كن.

آگاهي صرفي



یک جمله به هم ریخته را مرت

تشخین زمان جمله



بر رو فعل جمله كلیک كن.

تركی پیشوند وپسوند با كلمات



كلمات مرتبط را به هم وصل كن" .اسم به صفت مناسبش"

دستور زبان

تشخین حرف مناسذ

در هذر كلمذه از 

پیداكردن كلمات هم معنا ،مشابه ،متضاد 

برا جا خالي كلمه مناس را انتخاب كن.

معنا شناسی و درک مطلب



پاسخ دادن بذه سذئواالتي از مذتن خوانذده 

این تصاویر چه مکاني را به یادت مي آورند ؟



این تصاویر چه روز را به یادت مي آورند ؟



مسئله زیر را حل كن" .مسئله ریاضي"



دسته بند كن" .جاندار/بي جان – رنگ/میوه – زندگي در دریا/خشکي"



صحنههایي درهم ریخته از یک داستان را مرت



هرجمله را به تصویر مناسبش وصل كن.

راهبردهای كارآمدسازی در طراحی صفحات بازی:

به منظور تهیه وتولید یذک بذاز آموزشذي -رایانذها
كذذاربرد و مذذوثر بذذرا دانذذشآمذذوزان دارا اخذذت
خوانذذدن ،شایسذذته اسذذتكذذه كارشناسذذان علذذومتربیتذذي و
متخصصان علوم رایانه در قال یک تیمكار و هماهنگ
فعالیذذت كننذذد .در طراحذذي صذذفحات گرافیکذذي آموزشذذي
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كن.

برا جا خالي تصویر مناس را انتخاب كن.

توانایي به خاطر سپار نکات كلید
شده

با كنار هم گیاشتن بخش هایي كه مي شنو یک كلمه بساز.

كند.

مناس بذرا دانذشآمذوزان دارا اخذت خوانذدن الزم
اسذذت كذذه بذذه نذذواقن دیذذدار  ،شذذنیدار  ،ظرفیذذتهذذا
حافظه ،مولفهها موثر در تقویت مهارتهذا خوانذدن و
قابلیتها رایانه به طور همزمان توجه داشت .مولفان این
مقاله با بررسيهایي كه بررو نرم افزارها مورد استفاده
بذذرا دانذذشآمذذوزان دارا اخذذت خوانذذدن داشذذتند،

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهذذا هشذذتگانذذه ذیذذل را بذذه عنذذوان راهبردهذذا
كارآمدساز باز ها یارانه زبانشذناختي پیشذنهاد مذي-
نمایند تا طراحان و سازندگان برنامذههذا آموزشذي ویذژه
اخت خوانذدن را بذه تامذل در آنهذا و بذهكذارگیر آنهذا
فراخوانند :

فرآیند تولید صذفحات رایانذها مناسذ تذر اسذت كذه از
الگویي ثابذت بذرا مکذان دكمذههذا ،پییذامهذا و تصذاویر
صفحات استفاده كرد تا دانشآموز كذه مشذکل حافظذه
دارد ،دچار سردرگمي نشود .تاكید ميشود كه فعالیتها
اصذذلي در وسذذط صذذفحه و دكمذذههذذا كنترلذذي در پذذایین
صفحه قرار گیرند.

 .1استفاده از تصویر ،انیمیشن و گرافیک :

كذذاربرد نمایشذذگرها دیذذدار  1مناسذ در صذذفحات
آموزشذذي رایانذذها بذذرا دانذذشآمذذوزان دارا اخذذت
خواندن در ایجذاد انگیذزه خوانذدن بسذیار مذوثر اسذت .بذه
عنوان نمونذه بذرا ارائذه تقویذت كننذده متبذت 2مذيتذوان
تصاویر را به گونها طراحي كرد كه بذه هنگذام دریافذت
پاسخ درست از طرف دانشآموز ،تصویر ثابذت در قالذ
انیمیشن به حركت درآید.
 .2انتخاب دستورات كوتاه :

 .5انتخاب نوع و رنگ قلم :

برا دانشآموزان دارا اخت خواندن كه االبذاً در
پردازش دیدار مشکل دارند ،مناس تر آن اسذت كذه از
نوع قلم 3ساده بذا انذدازها كذه كلمذات بذه راحتذي دیذده
شوند ،استفاده كرد.
در انتخاب رنگها برا صفحات بایذد بذا دقذت عمذل
كرد تا به توجه بیشتر دانذشآمذوز دارا اخذت خوانذدن
كمک شود .بین رنذگ زمینذه 4و مذتن تفذاوت محسوسذي
باشد .از رنگها روشن برا نوشذتههذا و از رنذگهذا
تیرهتر در زمینه صفحه استفاده كذرد .همننذین تنذوع زیذاد
رنگ در یک صفحه ممکن است باعثگیجي دانشآموز
دارا اخذت خوانذذدن شذذود ،لذذیا بهتذذر اسذذت كذذه تعذذداد
رنگها صفحه را محدود كرد.

دانشآموز دارا اخذت خوانذدن كذه در بازیذابي از
حافظه بلندمدت و به خاطر سپار در حافظه كوتاه مذدت
دچار اشکا اسذت را نبایذد بذا دسذتورات پشذت سذرهم و
طوالني گیج كرد .دستورات در هر دو شذکل شذنیدار و
نوشتار بهصورت مرحله به مرحله ارائه شوند .در بعضذي
5
از قسذذمتهذا نیذذز مذذيتذذوان بذذرا كمذذک بذذه یذذادآور از  .4برجسته كردن متن :
با برجسته كردن عبارت ویا كلمها مورد نظر ميتوان
كارها انجام داده ،خ صها از عملکردش را به صورت
در تشذذخین نکذذات مهذذم بذذه دانذذشآمذذوز دارا اخذذت
صوتي یا تصویر گزارش داد.
6
خواندن كمک كرد .از روشهذایي چذون؛ تذوپر كذردن ،
تیییر نوع قلم ،تیییر اندازه قلم 7و زیذر خذط داركذردن 8در
 .3سادگی و ثبات صفحات :
صفحاتي بذا طراحذيهذا سذاده و واضذ در افذزایش برجسته كردن متن ميتوان استفاده كذرد .ایذن ویژگذي در
توجه كودكان دارا اخت خواندن بسیار الزم اسذت .از
3. Font
طراحذذي صذذفحاتي شذذلو و درهذذم جلذذوگیر شذذود .در
1. Visual representation
2. Positive reinforcement

background
highlighting
Bold
Font Size
Underline

4.
5.
6.
7.
8.
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افزایش توجه و دقت دیدار پیشنهاد مي شود.
 .6بازخوردهای تعاملی :

بازخورد در نرم افزار ها آموزشي برا كودكذان دارا
اخت یادگیر  ،راهکار مفید جهت كمک به پیشرفت
دانشآموز است .ارائه بازخورد به توانایي و ت ش در طي
انجام فعالیتها جهت ارتقذاء سذط عملکذرد دانذشآمذوز
دارا اخت خواندن الزم است ،چراكه این دانشآموزان
االباً موفقیتها خودرا به شانس و آساني تکلیف ونه بذه
توانایي ها وت شها خودشان نسبت مي دهند.

شود .به عنوان نمونه ميتوان یک چرا قرمز را برا زمان
شنیدن و توجه به دستورات و چرااي سذبز را بذرا زمذان
انجام فعالیتها تعریذف كذرد .حذا اگذر دانذشآمذوز هذر
كار را در زمان تعیین شده اش انجام نذداد بذه او هشذدار
داده شود كه به رنگ چرا دقت كند .مت قبل از شذنیدن
كامل دستور كار باز  ،شروع به بذاز كنذد پییذام "صذبر
كن تا چرا سبزشود" پخش شود ویا به موقع باز  ،هذی
كار انجام ندهد پییام "باز را ادامذه بذده مذن منتظذرم"
شنیده شود.
بحث و نتیجه گیری

 .7امكان صدا وگفتار :

استفاده از آهنگها م یم و بيك م در موقعیتهایي
هنون انتظار برا شذروع بذاز و نمذایش صذفحه كذار
بعد ميتواند به طور موثركمک خوبي برا حفظ توجه
دانشآموز دارا اخت یادگیر باشد.
امکان تبدیل نوشتههذا رو صذفحه بذه گفتذار بذرا
دانشآموز دارا اخت خواندن فرصت مناسبي را جهت
شنیدن و تکرار كردن فذراهم مذيآورد .در مذتنهذایي كذه
كودك باید بخواند ،ميتوان با قرار دادن نماد  1در كنار
صفحه این اختیار را به دانشآموز داد كه تلفظ كلماتي را
كه مشکل دارد بشنود ،این قابلیت در نذرمافذزار عذ وه بذر
كمک به خواندن ،فرصتي را فراهم مذيآورد كذه دانذش-
آموز به چندین بار تمرین در كنار همراهي خستگي ناپییر
بپردازد.
 .8كنترل كم تحملی دانش آموز :

برا دانشآموزان دارا اخذت یذادگیر كذه االبذ ًا
نارسایي توجه دارند بهتر است كه در نرم افذزار تمهیذداتي
جهت افزایش دقت به زمان انجام هر كار ،در نظذر گرفتذه
1 . icon
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استفاده از نرمافزارها كذاربرد در ارتقذاء كیفیذت
آموزش و توانبخشي كودكان دارا نیازها ویژه حوزه
بینرشتها رو به گستردها است كه در سا ها اخیر از
داداذذههذذا اصذذلي متولیذذان نظذذامتعلذذیم و تربیذذت ایذذران و
بسیار از كشورها دیگر محسوب ميشود .در این میان
تولید و به كارگیر نرم افزارها آموزشي مناس باسط
توانذذایي دانذذشآمذذوزان دارا نیازهذذا ویذذژه دسذذتآورد
ارزندها است كه همکار تنگاتنذگ متخصصذان علذوم
تربیتذي و رایانذها را مذيطلبذد .از جملذه كودكذذان دارا
نیازها ویژه ،دانذشآمذوزان دارا اخذت الت یذادگیر
هستند كذه بذه كمذک برنامذههذا آموزشذي رایانذه ا در
فضایي مجاز و چندحسي به بهبذود مشذک ت یذادگیر
شان ميپردازند .پیادهساز برنامههذا جبرانذي وترمیمذي
رایانها با قال باز در نقش تسهیلگر روند آمذوزش،
بهبذود كیفیذت تذدریس ،تنذوع بخشذیدن بذه شذیوههذا
تدریس ،فراهم ساختن آموزش مستمر و خودكار ،كوتاه
كردن زمان آموزش ،انفراد كردن آموزش و هماهنگ
كردن آموزش با سط توانایي دانشآموز ،تحولي بدیع و
سازنده را درنظام تعلیم وتربیت فذراهم مذيآورد (مذالکي،
.)1388
در جهت ساخت باز ها آموزشي رایانها برا هر

تعلیم و تربیت استثنایی

دسذته از دانذذشآمذوزان دارا اخذذت الت یذادگیر  ،بایذذد
ضمن توجه به ویژگيها وكاسذتي هذا ایذن كودكذان بذه
عوامل زمینهساز هر اخت خذاص نیذز بذه طذور جداگانذه
توجه داشت .بذهطذور كلذي دانذشآمذوزان دارا اخذت
یادگیر در زمینهها مختلفي همنون؛ سرعت پردازش،
پردازش شنیدار  ،آگاهي وا شناختي ،پردازش دیدار ،
و كاسذذتي و بذذدكاركرد در درك و اسذذتدال ك مذذي و
انتزاعي ،دچار ناكارآمد و بدكاركرد هستند (كرو و
همکاران .)2118 ،براساس رویکرد زبانشناختي اشکاالت
پیشآمذده در اخذت خوانذدن ریشذه در آگذاهيواجذي،
شذناخت هجاهذا و حذروف ،چگذذونگيتركیذ صذداها بذذا

یکذدیگر ،دسذتور زبذان ،معناشناسذي و درك مطلذ دارد
(هاالهان و همکاران .)2115 ،واض است كذه تسذلط هذر
چه بیشتر كارشناسان علذوم تربیتذي و رایانذها بذر نذواقن
دانشآموزان دارا اخت خواندن به آنانكمک ميكند
كه باز ها رایانها زبانشناختي را در بافتي چندحسذي
و محرك جهت افزایش توانایيها دیدار  ،شنیدار و
حافظه طراحي كنند.
با آنكه قابلیتها تدریس به كمک رایانه كارنامه
پربار دارد اما پیوند باز وآموزش برا دانذشآمذوزان
دارا اخت خواندن در داخل كشور جا كار بسذیار
دارد.
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صداقتي ،لی  ،فرواي ،رقیه ،شفیعي ،مراثي ،محمدرضا .)1389( ،بررسي میزان شیوع نارساخواني در دانشآموزان طبیعي پایه او تذا پذنجم دبسذتان
ها اصفهان .شنوایي شناسي ،دوره  ،19شماره  ،1ص .1-8

صفاریان ،سعید ،ف ح ،وحید ،میرحسیني ،سید حمزه ( .)1389مقایسه تأثیرآموزش به كمک نذرم افزارهذا آموزشذي و روش تذدریس سذنتي بذر
یادگیر درس ریاضي .فصلنامه فن آور اط عات و ارتباطات در علوم تربیتي ،سا او  ،شماره دوم.

ابار بناب ،باقر ،افذروز ،ا معلذي ،حسذن زاده ،سذعید ،بخشذي ،جعفذر ،پیذرزاد  ،حجذت .)1391( ،تذاثیر آمذوزش راهبردهذا فراشذناختي فعذا
تفکرمدارانه وخودنظارتي بر درك مطل

دانش آموزان با مشک ت خواندن .مجله ناتوانيها یادگیر  ،دوره  ،شماره  ،2ص .77-97

كاستر ،راف ( .)1391یک نظریه سرگرمي در طراحي باز  .مترجم :سید طه رسولي ،عاطفه هاشمي (تاریخ چا اثراصلي .) 1971 :انتشارات دنیا
باز .
لطف آباد  ،حسین (.)1382كاهش كم تواني خواندن ازطریق تشخین به موقع كودكاني كه در خطر ناتواني خواندن هستند .مطالعات تربیتي و
روان شناسي ،شماره  ،8پاییز وزمستان.
ملکي ،صفي اله ( .)1388كاربرد فناور و اط عات در آموزش و پرورش .انتشارات جهاد دانشگاهي.

ملکیان ،فرامرز ،آخوند  ،آذر ( .)1389تاثیر چند رسانه ا آموزشي در درمان اخت

ام ء دانذش آمذوزان دارا مشذک ت ویذژه یذادگیر شذهر
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.119
 قربان، ترجمه حمید علیزاده. ها یادگیر
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