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  چکیده
 میزان بر واجی هاي بازي اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 سوم پایۀ یادگیري هاي ناتوانی با پسر انآموز دانش نویسی نادرست
 - آزمون پیش طرح از و آزمایشی پژوهش، روش گرفت. صورت ابتدایی
 شامل پژوهش آماري جامعۀ است. کنترل گروه با آزمون پس
 شهر ابتدایی سوم مقطع در امال یادگیري ناتوانی با پسر انآموز دانش

 ناتوانی با آموز دانش نفر 30 پژوهش، این انجام منظور به بود. اصفهان
 اصفهان شهر ابتدایی سوم پسر انآموز دانش جامعۀ میان از امال یادگیري

 گیري نمونه شیوة به بودند دارا را پژوهش به ورود هاي مالك که
 کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی روش با و انتخاب اي، چندمرحله
 و امال آزمون از عبارت استفاده مورد ابزارهاي شدند. گمارده
 دست به هاي داده بود. کودکان ریون روندة پیش هوشی هاي ماتریس

 گرفت. قرار وتحلیل تجزیه مورد کوواریانس تحلیل آماري روش با آمده 
 کنترل و آزمایش گروه نویسی نادرست بین که داد نشان پژوهش نتایج
 نتیجه توان می بنابراین دارد؛ وجود داريمعنا تفاوت p>001/0 سطح در

 با انآموز دانش نویسی نادرست بهبود بر واجی هاي بازي که گرفت
 درمانی و آموزشی روش یک عنوان به و است مؤثر یادگیري ناتوانی
   کرد. استفاده آن از توان می

  
  کلیدي واژگان

 .امال یادگیري ناتوانی یادگیري، ناتوانی واجی، هاي بازي
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The present study was conducted with the aim of 
investigating the effectiveness of phoneme plays on 
the dysorthographia of third-grade primary school 
male students with learning disabilities. The research 
method was experimental with pretest-posttest and 
the control group. The population of the research 
included male students with disability to learn 
spelling in the third-grade primary schools in Isfahan. 
To do the research, 30 students with disability to 
learn spelling were selected among the population of 
third-grade primary school students in the City of 
Isfahan who had inclusion criteria with stratified 
random sampling and then, they were randomly 
divided into two experimental and control groups. 
Instruments for collecting data were the spelling test 
and Raven's Advanced Progressive Matrices Test for 
Children. The obtained data were analyzed with 
ANCOVA. The results of the research indicated that 
there is a significant difference between 
dysorthographia of the control and experimental 
groups at the level p<0.001. Therefore, it can be 
concluded that phoneme plays are effective on the 
improvement of students’ dysorthographia and it can 
be used as an educational and therapeutic method.  

 
Keywords 
Phoneme Plays, Student, Dysorthographia, Learning 
Disability.

  یادگیري ناتوانی با انآموز دانش نویسی نادرست بر واجی هاي بازي اثربخشی
 

 3قلمزن شیما ،2مرادي رضا ،1*فرامرزي ساالر
 

  شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص، دانشگاه اصفهان دانشیار، روان .1
  ن، دانشگاه اصفهاشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص ، روانيدانشجوي دکتر .2
  ، دانشگاه اصفهانشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص کارشناسی ارشد، روان .3

  17/10/1395 پذیرش: تاریخ      29/06/1394 دریافت: تاریخ
 

Effectiveness of Phoneme Play on the Dysorthographia of Students with 
Learning Disabilities 

S. Faramarzi*1, R. Moradi2, Sh. Ghalamzan3 
1. Associate Professor, Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan 

2. Ph.D, Student, Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan 
3. MsC, Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan 

Received: 2015/09/20      Accepted: 2017/01/06 
 

 
  

mailto:salarfaramarzi@yahoo.com


 1395، زمستان )15(پیاپی  شماره سوم م،چهار سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش، پژوهشی – علمی فصلنامه     10

 

  مقدمه
 و طبیعی 1هوش از برخورداري رغم به انآموز دانش از برخی
 شنوایی و بینایی حواس بودن دارا و آن از باالتر حتی یا

 استفاده با مفاهیم و آموزشی مطالب فراگیري به قادر سالم،
 قبیل این نیستند. مدارس در متداول هاي روش از

 به مبتال کودکان عنوان به )1963( کرك را انآموز دانش
   ).1383 عابدي، و (عریضی کرد مطرح 2یادگیري ناتوانی

 در مشکالتی یادگیري ناتوانی از نوع این به مبتال افراد
 نویسی نادرست خط، دست دارند: زیر حیطۀ چند یا یک

 براي ).2006 ،3جرمن و (سوانسون (انشاء) ترکیب و (امال)
 مفاهیم کاربرد هیجانی، ثبات روشن، و صحیح طور به نوشتن
 دستور کردن، هجی تلفظ، قوانین درك روان، و افتهی سازمان
 هماهنگی و فضایی و بینایی سازمان سازي، جمله و زبان
 یارمحمدیان ۀترجم ؛(سوسا است ازیموردن ها ویژگی این بین
   ).1388 کجباف، و

 هاي مهارت ازجمله هایی مهارت به امال در توانایی
 -بینایی یکپارچگی ژهیو به حرکتی هاي مهارت و شناسی واج

 و فلچر از نقل به ؛2004 (برنینگر، دارد بستگی حرکتی
 مختلف اعمال از ترکیبی مستلزم نوشتن ).2007 ،4همکاران

 تفکر زبان، حافظه، ظریف، حرکتی هماهنگی توجه، قبیل از
   ).2006 ،5(کی است

 میان در متداول مشکالت از یکی یسیامالنو
 آموزان دانش این است. یادگیري هاي ناتوانی با آموزان دانش

 کنند. می اضافه آن به یا حذف کلمه از را حروفی معموالً
 و حافظه مشکالت و شنیداري پردازش نظیر مسائلی
 امالنویسی مشکالت در هم شنیداري تشخیص در نارسایی
 و علیزاده ترجمه ؛همکاران و (هاردمن دارند دخالت

  ).1388 همکاران،
 امال رشد که کنند می بحث )2005( همکاران و رومانی
 پردازش شامل یکی است، فرایند دو ةکنند منعکس

 مسئله یک دادن نشان دیگري و لغوي سطوح در یشناس واج
 لغوي الگوي یک عنوان به مرتبط خطی و مناسب حافظه با
 از صحیح امالي در داريمعنا مشکالت به نتیجه در که

   شود. می منجر کلمات
                                                                        
1. Intellegence 
2. Learning disabilities 
3. Swanson & Jerman  
4. Fletcher  
5. Key 

 در بالندگی و بهینه آموزشی عملکرد به یابی دست
 در دهد. رخ تحصیلی سازگاري تا است الزم تحصیل، عرصۀ
 پیشرفت جاي به ماندگی عقب و پسرفت صورت این غیر
 که ازآنجایی بنابراین ).1395 نژاد، (عزیزي کرد خواهد ظهور
 انآموز دانش اصلی مشکالت از یکی امال یادگیري اختالل
 روشی چه با که است بوده مطرح سؤال این همواره است،
 کرد. کمک انآموز دانش این امالي بهبود به توان می

 شده مطرح گوناگونی هاي روش موضوع این براي تاکنون
 که 6واجی هاي بازي رویکرد آنها جدیدترین از یکی که است
   است. 7شناختی واج آگاهی بر مبتنی

 در شناختی واج آگاهی که دهند می نشان تحقیقات
 و است دخیل زبانی اکتساب ویژه به و نحو واژگان، پردازش

 غیر تکرار هاي آزمون از توان می آن عملکرد ارزشیابی در
 ،8(بادلی کرد استفاده اعداد یادآوري و کلمات یادآوري واژه،

 ،11آندرسون ؛2004 ،10حکیم ؛2004 ،9گاترکل ؛2002
 فراوانی مطالعات ).2009 ،13بریسکو ؛2007 ،12بجاج ؛2006

 تحصیلی عملکرد بهبود بر واجی هاي بازي آموزش اثربخشی
  اند. داده نشان را امال یادگیري اختالل با انآموز دانش
 آیا عنوان با )2007( همکاران و جفري مطالعۀ در

 یک از بخشی نارساگویی و شدید نارساخوانی نارسانویسی،
 درجات با که را بیمار چهار اند؟ عمومی شناختی واج اختالل
 نارساگویی و نارساخوانی نارسانویسی، از هایی ویژگی مختلف
 خواندن در بیماران این دادند. قرار بررسی مورد داشتند،
 جفري داشتند. مشکل دیکته در کردن هجی و تکرار شفایی،

 هاي آسیب با بیماران این کردند پیشنهاد همکاران و
 تکرار، نیازمند که هایی تمرین با مختلف طرق به شناختی واج

 در است، دیکته براي کردن هجی و بلند صداي با خواندن
  باشند. تماس

 تحت )2008( هالی و آسلینگ ویرجنیا، را یپژوهش
 که کنندگانی هجی در دیداري حافظۀ و امال پردازش عنوان
 اند. داده انجام داشتند، ضعیفی امالي يا رمنتظرهیغ طور به

 خصوصیات از ضعیف شناختی واج آگاهی دهد می نشان نتایج
                                                                        
6. Phoneme plays 
7. Phonemics awareness 
8. Baddeley 
9. Gathercole 
10. Hakim 
11. Anderson 
12. Bajaj 
13. Briscoe 



 11     يریادگی یآموزان با ناتوان دانش یسینو هاي واجی بر نادرست اثربخشی بازيساالر فرامرزي و همکاران: 

  

 پردازش مهارت در آنها و است ضعیف بسیار کنندگان هجی
 در همچنین قاعده، بی کلمات و باقاعده کلمات امالي
 مستعد و کندتر طوالنی کلمات در حروف انتقال بازیابی
 )2004( همکاران و 1لورسو پژوهش هستند. بیشتري خطاي
 صحیح و سریع بازیابی در فرد کارکرد که دهد می نشان

 تلفظ سریع و صحیح بازیابی تواند می شناختی واج اطالعات
  دهد. قرار خود تأثیر تحت را واژگان
 این هدف واجی، هاي بازي تأثیر و اهمیت به توجه با
 عملکرد بر واجی هاي بازي اثربخشی بررسی پژوهش
 پایۀ در امال یادگیري ناتوانی با انآموز دانش امالي تحصیلی

  است. بوده اصفهان شهر يها  نادبست در ابتدایی سوم
  
  روش
 طرح از و آزمایشی پژوهش روش پژوهش: روش
 تصادفی گزینش و کنترل گروه با آزمون پس - آزمون پیش

 واجی هاي بازي آن مستقل متغیر که شد استفاده ها آزمودنی
  بود. ها آزمودنی نویسی نادرست کاهش میزان وابسته متغیر و

 شامل حاضر پژوهش آماري جامعۀ کنندگان. شرکت
 سوم پایۀ امال یادگیري ناتوانی با پسر انآموز دانش همۀ

 این در بود. 94- 93 تحصیلی سال در اصفهان شهر ابتدایی
 گیري نمونه روش از ها آزمودنی انتخاب براي پژوهش
 از که معنا بدین است. شده استفاده يا چندمرحله تصادفی
 از و ناحیه دو اصفهان، شهر پرورش و  آموزش ناحیۀ شش
 انتخاب ساده تصادفی صورت به مدرسه شش ناحیه دو این

 مدارس این سوم هاي کالس آموزگار از سپس شدند.
 کنترل فهرست با مطابق که را انیآموز دانش شد خواسته
 و آماري شدة دنظریتجد راهنماي پنجمین هاي نشانه

 هستند، ضعیف امال درس در )DSM-5( روانی اختالالت
 معلمان، طرف از انآموز دانش معرفی از پس کنند. معرفی
 فهرست امال، یادگیري ناتوانی به ابتال قطعیت براي

 براي و )1389 همکاران، و (آقابابایی امال خطاهاي شناسایی
 انآموز دانش روي بر ریون هوش آزمون هوش، متغیر کنترل
 یادگیري ناتوانی با آموز دانش 30 تعداد و اجرا شده معرفی
 آزمایش گروه دو در تصادفی طور به سپس شد. انتخاب امال

  گرفتند. قرار نفر) 15( کنترل و نفر) 15(
  

                                                                        
1. Lorusso 

  پژوهش ابزارهاي
 ریون: ةروند شیپ هاي ماتریس آزمون پژوهش. ابزارهاي

 دوم نسخۀ از ها آزمودنی هوشی بهرة گیري اندازه منظور به
 را آزمون این شد. استفاده ریون رنگی تصویري 36 آزمون
 هوش سنجش آن هدف و است ساخته انگلستان در ریون

 هاي گروه در ریون آزمون پایایی ضریب است. عمومی
 است آمده  دست به 90/0 تا 70/0 بین سنی مختلف

 و رحمانی 1386 سال در را آزمون این ).1379 (آناستازي،
 همبستگی در آزمون این روایی اند. کرده هنجاریابی عابدي

 و است شده گزارش 86/0 با برابر وکسلر هوش آزمون با
 93/0 تا 83/0 بین مختلف هاي پژوهش در آن پایایی
 و عابدي از نقل به ؛1386 (توکلی، است آمده دست به

   ).1390 همکاران،
 شده ایجاد تغییرات به توجه با را آزمون این امال: آزمون

 و پور ملک آقابابایی، دبستان، سوم پایۀ درسی هاي کتاب در
 آموز دانش 200 روي بر و اند ساخته 1389 سال در عابدي
 با آزمون پایایی است. گردیده هنجاریابی ابتدایی سوم پایۀ
 و (آقابابایی است آمده  دست به 79/0 ییبازآزما روش

  ).1389 همکاران،
 است ساخته محقق را ستیل چک این امال: ستیل چک

 ۀحافظ دیداري، ۀحافظ از ناشی امال خطاهاي آن در که
 مدنظر شنیداري ادراك و دیداري ادراك توجه، شنیداري،

 تکلیف، تحلیل رویکرد از استفاده با اساس این بر است. بوده
 از هرکدام فراوانی میزان و بررسی انآموز دانش امالهاي
   گردید. مشخص اشتباهات
 جلسۀ ده واجی هاي بازي مداخالت براي اجرا: روش
 ساعت یک آموزش جلسۀ هر گردید. اجرا و طراحی آموزشی

 آموزش شد. می برگزار جلسه دو هفته هر و دقیقه پانزده و
 جلسات خالصۀ انجامید. طول به ماه دو آزمایش گروه

 روش، با آشنایی از: بود عبارت واجی هاي بازي مداخالت
 کلمات شنیداري، درك دیداري، درك حروف، صداي تلفظ
 حروف، صداي مرور مطلب، درك خواندن، سرعت ،هیقاف هم
 و قافیه هم کلمات مرور شنیداري، و دیداري درك مرور

 مورد دوباره کنترل و آزمایش گروه دو هر پایان در سرعت.
  گرفتند. قرار آزمون
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 پژوهش این در ها: داده آماري وتحلیل تجزیه روش
 براي و معیار انحراف میانگین، از ها داده وتحلیل تجزیه جهت
 تحلیل آزمون از واجی هاي بازي مداخالت اثربخشی تعیین

  شد. استفاده کوواریانس
  

  نتایج
 و کنترل گروه دو معیار انحراف و میانگین ابتدا بخش این در

 به مربوط هاي داده سپس و امال عملکرد حیطۀ در آزمایش
  است. شده ارائه فرضیه آزمون

 هاي گروه معیار انحراف و میانگین 1 جدول اطالعات
 خطاهاي آزمون پس و آزمون پیش در را کنترل و آزمایش

 گروه میانگین اطالعات این اساس بر دهد. می نشان امال
 ةدهند نشان این و است یافته افزایش مداخله از پس آزمایش

 میزان و است بوده مؤثر مداخالت که است موضوع این
  است. شده بیشتر یادگیري
 فرض پیش که شود می مشاهده 2 جدول به توجه با

 ۀحافظ دیداري، ۀحافظ متغیرهاي توزیع بودن نرمال
 مورد در شنیداري ادراك و دیداري ادراك توجه، شنیداري،

 متغیرها توزیع و شود می تایید کنترل و آزمایش گروه دو هر
 فرض پیش رعایت به توجه با بنابراین است؛ نرمال جامعه در

 نتایج روي بر کوواریانس تحلیل اجراي امکان بودن، نرمال
   است. بالمانع فرعی و اصلی فرضیات بررسی جهت

 تحلیل فرض شیپ آزمون نتایج 3 جداول اطالعات
 و کنترل گروه دو تفاوت (مانکوا) متغیري چند کوواریانس
 بر دهد. می نشان را امال عملکرد در (مداخالت) آزمایش
 تفاوت نویسی نادرست در گروه دو بین نتایج، این اساس

 توان می دیگر،  عبارت به دارد. وجود p>001/0 معناداري

 مطلب این کنندة بیان گروه، دو نمرات بین تفاوت گفت،
 نویسی نادرست بهبود بر واجی هاي بازي که است
 نظر در با است. داشته تأثیر یادگیري ناتوانی با انآموز دانش
 ناشی تغییرات این %9971 گفت توان می اتا مجذور گرفتن

  است. مداخله تأثیر از

 نویسی نادرست اختالل حیطه در آزمایش و کنترل گروه دو معیار انحراف و میانگین .1 جدول

 آزمایش گروه کنترل گروه مراحل تغییرات منابع
 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 03/4 50/38 98/1 00/30 آزمون پس دیداري حافظۀ
  44/1  10/30  52/1  17/30  آزمون پیش

 31/1 20/38 22/1 00/33 آزمون پس شنیداري حافظۀ
  33/1  70/32  44/1  90/32  آزمون پیش

  99/0  10/28  37/1  10/23  آزمون پس  توجه
  37/1  30/23  43/1  50/22  آزمون پیش

  52/0  50/39  52/1  10/35  آزمون پس  دیداري ادراك
  37/1  90/33  22/1  20/34  آزمون پیش

  05/1  30/30  56/0  90/27  آزمون پس  شنیداري ادراك
  99/0  90/27  94/0  30/27  آزمون پیش

 امال هاي آزمون خرده توزیع بودن نرمال مورد در ویلک -شاپیرو آزمون نتایج .2 جدول

  ها شاخص متغیر
  گروه

  ویلک -شاپیرو آزمون
  داريمعنا  آزادي  درجه  آماره

 383/0 15 912/0  آزمایش دیداري حافظۀ
 485/0 15 910/0  کنترل

 320/0 15 910/0 آزمایش شنیداري حافظۀ
 282/0 15 910/0  کنترل

 055/0 15 846/0  آزمایش توجه
 596/0 15 844/0  کنترل

 671/0 15 916/0  آزمایش دیداري ادراك
 155/0 15 814/0  کنترل

 119/0 15 826/0  آزمایش شنیداري ادراك
 061/0 15 831/0  کنترل
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 نمرات گرفتن نظر در با دهد، می نشان 4 جدول نتایج
 تفاوت (کمکی): همپراش متغیرهاي عنوان به آزمون پیش
 عملکرد آزمون در کنترل و آزمایش گروه دو عملکرد بین
 شنیداري، ۀحافظ دیداري، ۀحافظ هاي آزمون خرده در امال
 آموزش از پس شنیداري ادراك و دیداري ادراك توجه،
  است. دارمعنا آزمایش، گروه به واجی هاي بازي
 دو نمرات بین تفاوت گفت، توان می دیگر  عبارت به
 در واجی هاي بازي که است مطلب این کنندة بیان گروه،
 دیداري، حافظۀ هاي آزمون خرده در نویسی نادرست بهبود
 شنیداري ادراك و دیداري ادراك توجه، شنیداري، حافظۀ
 69 بین اتا ضریب به توجه با تأثیر میزان است. داشته تأثیر
 )00/1( آزمون توان همچنین است. بوده درصد 89 تا

  است. نمونه حجم کفایت دهندة نشان
  
  بحث و گیري نتیجه
 در با داد، نشان (مانکوا) متغیره چند کوواریانس تحلیل نتایج
 همپراش متغیر عنوان به آزمون، پیش نمرات گرفتن نظر

 انآموز دانش نویسی نادرست بر واجی هاي بازي (کمکی)،
 و است مؤثر ابتدایی سوم پایۀ امال یادگیري ناتوانی با پسر
 گاترکل )،2002( بادلی هاي یافته با حاضر پژوهش نتایج

 و )2007( بجاج )،2006( آندرسون )،2004( حکیم )،2004(
   است. همسو )2009( بریسکو
 عملکرد و بهبود گفت، توان می ها یافته این تبیین در
 انآموز دانش واجی پردازش عملکرد به زیادي حدود تا امال

 هاي بازي آموزش ترکیب با رسد می نظر به دارد. ارتباط
 بهبود شاهد توان می ان،آموز دانش کالسی فعالیت با واجی

 هاي مؤلفه سایر در موفقیت با مرتبط خود که امال عملکرد
 پردازش توانمندي کسب با بنابراین بود. باشد، می تحصیلی
 توانند می انآموز دانش ها، واج میان موجود ارتباط و واجی
 میزان نتیجه در و کنند شناسایی بهتر را کلمات
 یابد. می کاهش آنها نویسی نادرست

 در را زبان ساختمان از آگاهی واجی هاي بازي
 شود می سبب موضوع این و دهد می افزایش انآموز دانش
 طور به نوشتاري مطالب و زبان با برخورد در آموز دانش که
 فهم و درك هرچه یابد. کنترل و تسلط آن بر مستقیم غیر
 در هرچه و باشد بیشتر زبانش ماهیت و ساختار از آموز دانش
 نظام از هرچه و باشد تواناتر هجاها و کلمات به گفتار تقطیع
 وي امالي عملکرد میزان باشد، تر مطلع زبانش آرایی واج

  یافت. خواهد افزایش

 کلمه، شناخت مراحل از یکی که داشت توجه باید
 و حروف تشخیص بهتر عبارت به یا ظاهري شناخت
 اي کلمه نتواند کودکی تا است. آن دهندة  تشخیص صداهاي

 و دهد تشخیص درستی به آن ظاهري شکل به توجه با را
 در نوشتن زمان در را آن توانست نخواهد هرگز بخواند،
 زبانی هر در حروف شناخت پس برد. کار به صحیح شکل
 ضروریات اهم از آن نوشتن براي سپس و خواندن براي
 رویکرد اهمیت به توان می توضیحات این با پس است.

 به کردن کمک آن هدف که برد پی واجی هاي بازي
 آگاهی سطح بردن باال و کلمه ظاهر شناخت براي کودکان

 در بهتر عملکرد به نهایت در که است آنان شناختی واج
 نوشتن در بهتر عملکرد جمله آن از و تحصیلی هاي زمینه
  شد. خواهد منجر امال

 رمزگذاري با تواند می واجی هاي بازي رسد می نظر به
 کنار چگونگی از شناخت افزایش باعث شناختی، واج مجدد
 بر تواند می موضوع همین که شود ها واج گرفتن قرار هم

 توجه باید البته باشد. مؤثر امال عملکرد در آموز دانش توانایی
 موقعیت هجا، تعداد قبیل از متعددي عوامل که داشت

  امال آزمون در کنترل و آزمایش گروه دو عملکرد (مانکوا) متغیره چند کوواریانس ویلکز، المبدا آزمون نتایج .3 جدول
  آماري هاي شاخص    

   متغیرها
 درجه  مجذورات مجموع

  آزادي
 میانگین
  مجذورات

F آزمون توان  اتا  معناداري سطح  

  00/1  75/0  001/0  23/40  32/310  1  32/310  دیداري ۀحافظ
  00/1  80/0  001/0  48/54  39/96  1  39/96  شنیداري ۀحافظ
  00/1  89/0  001/0  71/108  66/98  1  66/98  توجه
  00/1  84/0  001/0  35/72  01/87  1  01/87  دیداري ادراك
  00/1  69/0  001/0  68/29  26/25  1  26/25  شنیداري ادراك

 (مانکوا) متغیره چند کوواریانس تحلیل آزمون نتایج .4 جدول
  امال هاي آزمون خرده در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت

  آماري شاخص
  منبع

 المبدا
  ویلکز

F سطح 
  معناداري

  توان  اتا

  00/1  97/0  001/0  90/83  21/0 گروه
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 کلمات و هجایی بافت نوع و اصلی هجاي قرارگیري
  گذارد. تأثیر امال عملکرد توانایی بر تواند می همخوان
 مانند نیز پژوهش این که است ذکر به الزم پایان در
 از است. بوده رو روبه هایی محدودیت با ها پژوهش سایر
 پیگیري نشدن و گیري اندازه ابزار در محدودیت جمله

 رعایت با را انآموز دانش سایر به نتایج تعمیم که ها آزمودنی
 که شود می پیشنهاد پایان در سازد. می ممکن احتیاط کامل
 گران درمان و معلمان مربیان، مادران، پژوهش این نتایج از

  کنند. استفاده امال یادگیري اختالل با کودکان
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