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Abstract
Background and Aim: The aim of the present study was early and accurate diagnosis of preschoolers
at risk for dyslexia through designing an intelligent diagnostic system.
Materials and Methods: The current research was a “research and development” type of
investigation, in terms of its goal, and a descriptive research, assessment, and diagnostic type study, in
terms of data collection method. The Neuro-cognitive program designed by Delavarian et al. was used
for evaluation of the children. The efficacy, accuracy, validity, and reliability of this program were
proven in many previous studies. Participants were selected following cluster random sampling
method and their neuro-cognitive functions were saved for two years until the definite diagnosis of
each individual was determined and then the data was applied in designing the diagnostic system.
Multilayer perceptron and radial basis function artificial neural networks were applied in designing
the system and they were compared according to their accuracy and sensitivity.
Results: The average accuracy of the system in early diagnosis of preschoolers at risk for dyslexia,
designed by multilayer perceptron neural network, reached to 94.40% and the network’s sensitivity
and specificity were obtained to be 90.27 and 95.28%, respectively.
Conclusion: According to the high validity and reliability of the neuro-cognitive program and the
high accuracy and sensitivity of the designed decision support system, the mentioned system could be
used in early detection of at risk preschoolers, prior to entering the elementary school
Keywords: Intelligent Diagnostic System; Multi-layer Perceptron Artificial Neural Network; Radial
Basis Function Artificial Neural Network; Children at Risk for Dyslexia; Neuro-Cognitive Program
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چکیده
مقدمه و اهداف
هدف از پژوهش حاضر شناسایی دقیق و زودهنگام کودکان پیشدبستانی مستعد دیسلکسیا از طریق طراحی سیستم هوشمند کمک تشخیصی بود.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع مطالعات تحقیق و توسعهای و از نظر شیوه جمعآوری داده ،توصیفی ،پیمایشی از نوع ارزیابی و تشخیص بود .ابزاری
که جهت ارزیابی و استخراج اطالعات در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت برنامه عصبی-شناختی طراحی شده توسط دالوریان و همکاران بود که
کارایی ،دقت ،روایی و اعتبار آن در بسیاری از مطالعات پیشین اذعان و به اثبات رسیده است .نمونهها به روش تصادفی چند مرحلهای خوشهای انتخاب
شدند و عملکرد هر یک از آنها به مدت دو سال ،تا زمان تشخیص قطعی ،در فایلهای اکسلِ جداگانه ذخیره شد و پس از دو سال جهت طراحی سامانه
حمایتگر تصمیم بالینی مورد استفاده قرار گرفت .دو نوع شبکه عصبی مصنوعی چند الیه پرسپترون و تابع پایه شعاعی در طراحی سامانه ،استفاده و از
نظر دقت و حساسیت مقایسه شدند.
یافتهها
میانگین دقت سامانههای طراحی شده توسط شبکه عصبی چند الیه پرسپترون %94/40 ،و حساسیت و اختصاصی بودن شبکه در تشخیص کودکان
پیشدبستانی مستعد دیسلکسیا به ترتیب %90/27 ،و  %95/28حاصل گردید.
نتیجهگیری
با توجه به اعتبار و روایی باالی برنامه عصبی -شناختی و دقت و حساسیت باالی سامانه حمایتگر تصمیمِ طراحی شده ،میتوان با اطمینان باال از این
سامانه هوشمند جهت تشخیص زودهنگام کودکان مستعد دیسلکسیا ،پیش از ورود به دبستان استفاده نمود.
واژههای کلیدی
سیستم هوشمند تشخیصی؛ شبکه عصبی مصنوعی چند الیه پرسپترون؛ شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی؛ نارساخوانی؛ برنامه عصبی-شناختی
نویسنده مسئول :مونا دالوریان ،بزرگراه جالل آلاحمد .کوی نصر (گیشا) ،دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی
آدرس الکترونیکیdelavarian@ut.ac.ir, mona.delavarian@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
در جهان متمدن امروزی فردی که قادر به خواندن ماهرانه نباشد ،با مشکالت زیادی از جمله مشکالت عاطفی-روانشناختی روبرو خواهد
شد؛ لذا در بسیاری از جوامع سرمایهگذاریها و برنامهریزیهای گستردهای جهت رشد این مهارت صورت میگیرد [1].فرآیند خواندن تنها به
معنای تشخیص کلمه نیست بلکه راهی برای ایجاد ارتباط و کسب اطالعات بیشتر است و با سالمت روان ،تعامالت ارتباطی و
سازشیافتگی اجتماعی رابطه دارد [2].از میان انواع اختالالت یادگیری خاص ،بحث خواندن و اختالل در آن توجه بسیاری را به خود جلب
کرده است ،زیرا طی سالیان گذشته پژوهشها نشان دادهاند که اکثر دانشآموزان با ناتوانی یادگیریِ خاص دارای مشکالتی در زمینه
][3
خواندن میباشند.
به دلیل اهمیت خواندن ،در دهههای اخیر عالقه زیادی به مطالعه و بررسی زمینههای خواندن از جمله تعریف و طبقهبندی ،فرآیندهای
شناختی ،عوامل زیستشناختی (مانند مغز و ژنتیک) ،فرآیند ارزیابی و راهبردهای مداخلهای صورت گرفته است .یکی از اهداف مهم در هر
نظام آموزش و پرورش ،شناسایی زودهنگام با تکیه بر راهکارهای مختلف و ارجاع برای تشخیص دقیق ،علت ناتوانی در خواندن و
][1
بکارگیری راهکارهای مناسب آموزشی برای این کودکان است.
کودکانی که به هنگام یادگیری خواندن با مشکالت زیادی مواجه هستند یا به اصطالح نارساخوان هستند ،از دیرباز تاکنون توجه
متخصصان و صاحبنظران را به خود معطوف کردهاند .نارساخوانی ،ناتوانی در یادگیری خواندن به علت آسیب عصبی-شناختی است [4].در
گستردهترین معنا ،نارساخوانی به ناتوانی در یادگیری خواندن بهرغم هوش بهنجار و فراهم بودن محیط آموزشی مناسب در خانه و مدرسه
][5
باز میگردد .سطح خواندن در کودکان مبتال به نارساخوانی ،اغلب بسیار پایینتر از سطحی است که از توانایی شناختی آنها انتظار میرود.
سطح پایین خواندن در کودک نارساخوان منتج به شکستهای متعدد وی گشته و عواقب بسیار دارد .این خود گویای اهمیت تشخیص
زودهنگام ،نه تنها برای این اختالل بلکه برای تمامی اختالالت روانشناختی میباشد .چنانچه مشکالت تلفظ ،خواندن و مجموعهای از
مشکالت شناختی در کودکان نارساخوان تحت مداخله مناسب و زودهنگام قرار نگیرد تا بزرگسالی ادامه خواهند یافت [1].به طور کلی برای
تشخیص اختالالت روانشناختی از ابزارها و روشهای مختلف و متعددی استفاده میگردد و به دلیل اهمیت زیاد فرآیند تشخیص ،محققین
همواره در پی یافتن راهکارهای به روزتر و دقیقتر ،در جبران نقص روشهای سنتی ،میباشد [6].امروزه یک دسته از ابزارها و روشهای
کمک تشخیصی برای اختالالت روانپزشکی سیستمهای هوشمند یا  Expert Systemsهستند که بسیار مورد استقبال و استفاده قرار
][7
گرفتهاند .این سیستمها ،نرمافزارهای کمک تشخیصی و درمانی میباشد که در لحظه تصمیمگیری به متخصص یاری میرساند.
در مجموع تعداد مطالعات در زمینه تشخیص و طبقهبندی اختالالت روانشناختی توسط سیستمهای هوشمند ،اندک اما دقت سیستمهای
طراحی شده باال میباشد؛ برای مثال در سال  ،2011در پژوهشی توسط دالوریان و همکاران ،تشخیص و طبقهبندی برخی اختالالت
عاطفی-رفتاری کودکان ،از جمله اختالالت نقص توجه-بیشفعالی ،اضطراب ،افسردگی ،اضطراب و افسردگی همزمان ،اختالل سلوک،
توسط سیستم هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی صورت گرفت و میانگین دقت تشخیص به باالتر از  %90رسید [8].در مطالعه دیگر توسط
همین گروه ،با استفاده از سیستم هوشمند دیگری میانگین دقت تشخیص همین مجموعه از اختالالت عاطفی-رفتاری به  %96/92افزایش
][9
یافت.
جهت طراحی سیستمهای هوشمند ،روشها و الگوریتمهای متفاوتی استفاده میشود .یکی از این روشها که در بسیاری از سیستمهای
هوشمند جهت تشخیصهای روانشناختی به کار رفته است ،روش شبکه عصبی مصنوعی یا )Artificial Neural Network (ANN
میباشد [10].در اثبات این گفته میتوان به یافته  Zouو همکارانش اشاره نمود که اذعان نمودند شبکه عصبی مصنوعی یک طبقهبندی-
][11
کننده قدرتمند جهت طراحی سیستم هوشمند در تشخیصهای روانپزشکی میباشد.
یکی از انواع شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه عصبی پرسپترون میباشد که در سادهترین حالت دارای یک الیه ورودی و حداقل یک الیه
پنهان و در نهایت یک الیه خروجی میباشد (تصویر  .)1تعداد نورونهای الیه ورودی معموال به تعداد مشخصهها و تعداد نورونهای الیه
خروجی به تعداد طبقات بستگی دارد .دادههای موجود به طور مکرر و تصادفی برای آموزش شبکه استفاده میشود تا میزان خطا کاهش
یابد .هدف این است که شبکهای با حداقل خطا برای طبقهبندی صحیح طراحی شود]9[.
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تصویر  :1شبکه عصبی چند الیه با یک الیه پنهان

[] 9

شبکه عصبی تابع پایه شعاعی یا  RBFیکی دیگر از انواع شبکه عصبی مصنوعی است و شامل سه الیه میباشد ،یک الیه ورودی ،یک
الیه پنهان ،و یک الیه خروجی (تصویر  .)2بر اساس دادههای مورد استفاده برای تعلیم شبکه جهت کسب حداکثر دقت سیستم ،در شبکه
عصبی تابع پایه شعاعی ،پارامتر گستردگی یا  Spreadشبکه عصبی میبایست محاسبه گردد که در ارتباط با وسعت نورونهای شبکه
][11
میباشد.
دایرهها در تصویر  1و  2نشاندهنده نورونهای شبکه عصبی مصنوعی میباشد .اطالعات از نورونهای الیه ورودی به تک تک
نورونهای الیه میانی منتقل شده و در آنجا مورد پردازش قرار میگیرد ،سپس اطالعات به الیه خروجی منتقل شده و تشخیص اختالل
داده میشود [11].پس از هر بار ارائه تصادفی داده به شبکه ،وزنهای ارتباطی تغییر و اصالحیافته تا حداقل خطا صورت گرفته و حداکثر
][12
نتیجه کسب گردد.

][9

تصویر  :2شبکه عصبی تابع پایه شعاعی

هدف تحقیق حاضر ایجاد یک طبقهبندیکننده قدرتمند شبکه عصبی مصنوعی جهت تشخیص دقیق و زودهنگام نارساخوانی در کودکان
پیش دبستانی میباشد تا این شبکه بتواند با سرعت زیاد و دقت باال در این امر مهم به متخصصان کمک نماید .در طراحی این سیستم
تواناییهای عصبی-شناختی کودکان با استفاده از برنامه قدرتمند طراحی شده توسط دالوریان و همکاران ( )1394ارزیابی و استخراج می-
گردد و جهت طراحی طبقهبندیکنندههای شبکه عصبی مصنوعی به عنوان طبقهبندیکنندههای بهینه به کار گرفته میشود .برای طراحی
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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طبقهبندیکننده با دقت باال ،شبکه عصبی تابع پایه شعاعی و شبکه عصبی چندالیه پرسپترون مورد مقایسه قرار گرفت .سیستم بهینه
سیستمی خواهد بود که دارای دقت و سرعت باالتر بوده و در غربالگری کودکان با احتمال باالی ابتال به نارساخونی بسیار موثرتر و کاراتر
عمل نماید.
مواد و روشها
پس از کسب مجوز برای نمونهگیری از دختران و پسران پیشدبستانی مناطق نوزدهگانه شهر تهران ،برنامهه عصهبی-شهناختی رایانههمحور
طراحی شده توسط دالوریان و همکاران در سال  1394توسط  483کودک که به واسطه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند ،اجهرا
و پیادهسازی گردید .برنامه عصبی-شناختی دالوریان و همکاران ،برنامهای است که با توجه به تفاوت و نقص در مدارها و شبکه عصبی]،13
 [1و کارکردهای اجرایی] [14در افراد با دیسلکسیا و الهام از نظریههایی چون نظریه پردازش اطالعات ،از نظریههای معتبر شناختی در توجیه
و علت این اختالل طراحی شده است.
خروجی یا نتیجه کارکرد هر یک از نمونهها با یک کد شناسایی در یک فایل اکسل ذخیهره گردیهد .نمونهههای مهذکور بهه مهدت دو سهال
پیگیری شد و در اواخر سال دوم دبستان پس از افت نمونهها به دالیل متعدد ،تعداد  411نمونه از نظهر توانهایی یهادگیری و مشخصهههای
رفتاری ،توسط پژوهشگران ،آموزگاران ،چند روانپزشک وابسته به مرکز سنجش و روانشناسی آموزش و پرورش و چند متخصص مستقلِ
باتجربه در زمینه اختالالت یادگیری خاص مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و تشخیص تمامی نمونهههای مهذکور ،در انتههای سهال دوم
دبستان ،مشخص گشت .با توجه به تشهخیص نمونههها ،دیسلکسهیا و بهدون اخهتالل و دادهههای متعلهق بهه ههر یهک از آنهها در مقطهع
پیشدبستان ،طراحی سیستمهای هوشمند توسط تعلیم و تست دو شبکه عصبی قدرتمند صورت گرفت.
جدول  :1تعداد نمونهها
جنسیت

تعداد ()483
182

متوسط سن
6/4

انحراف معیار
1/2

پسر

301

6/2

1/3

دختر

جدول  :2نمونهها به تفکیک گروه
گروه

تعداد

نارساخوان

72

بدون اختالل

339

طراحی و مدل طبقهبندیکننده
از انواع شبکه عصبیهای مصنوعی موجود ،شبکه عصبی چند الیه جلوسو یا  MLPمورد استفاده قرار گرفت ،چرا که استفاده از این شهبکه
در تشخیصهای پزشکی بسیار رایج بوده چنانچه از آن به عنوان طبقهبندیکننده جهانی یاد مینمایند .طبقهبندیکننده طراحی شهده یهک
شبکه عصبی پرسپترون جلوسو با سه الیه میباشد .الیه ورودی شامل  22نورون میباشد که برابر با تعداد مشخصههای اسهتخراج شهده از
طریق منابع مختلف اطالعاتی میباشد .الیه خروجی شامل سه نورون بوده که بیانکننده سه گروه از افراد با اختالالت بیشفعالی-نقهص-
توجه  ،اختالل رفتار مقابلهای و رفتار طبیعی میباشد .شبکه دارای یک الیه میانی میباشد .برای تعیین تعداد نورونهای الیه میانی تعهداد
مختلف نورونها مورد تحلیل قرار گرفت و میزان صحت طبقهبندی شبکه مورد محاسبه قرار گرفت .بهترین نتیجه از طریق  14نهورون در
الیه میانی کسب گردید.
فرآیند آموزش و آزمون طبقهبندیکننده
پس از دو سال در انتهای دوم دبستان ،فایلهای مربوط به کودکانی که تشخیص قطعی آنها مبتال به دیسلکسیا و یا بدون اختالل مشخص
گشته بود ،جهت طراحی سامانه حمایتگر تصمیم بالینی مورد استفاده قرار گرفت؛ لذا دادههای مربوط به  411نفر در فرآیند طراحی سامانه
به کار گرفته شد .فرآیند تعلیم هر دو شبکه با  %70دادههای انتخاب شده به طور تصادفی ،و آزمون شبکهها با  %30دادههای تصادفی ،در
 100مرتبه صورت گرفت و خطای تشخیص در هر مرحله از آموزش و آزمون شبکهها مشخص گشت.
با توجه به تعداد مولفههای حاصل از برنامه عصبی-شناختی طراحی شده جهت تشخیص کودکان مستعد دیسلکسیا 25 ،نورون برای الیه
ورودی و با در نظر گرفتن دو گروه به عنوان خروجی سامانه ،شامل کودکان مستعد دیسلکسیا و کودکان بدون اختالل ،دو نورون در الیه
خروجی برای هر دو نوع شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته شد .پس از اتمام مرحله تعلیم ،آزمون شبکهها انجام شد و به این ترتیب
تعداد الیه و تعداد نورونهای مناسب در هر یک از این الیهها در شبکه عصبی چند الیه پرسپترون و میزان گستردگی نورونها در شبکه
عصبی تابع پایه شعاعی ،جهت دستیابی به حداقل خطای تشخیصی توسط هر یک از شبکهها ،مشخص گشت.
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پس از طراحی سیستمهای هوشمند تشخیصی با استفاده از دو شبکه عصبی مصنوعی ،کارایی این سیستمها به واسطه نرخ دقت تشخیص
یا  ،CCRحساسیت یا  Sensitivityو اختصاصی بودن یا  ،Specificityمورد ارزیابی قرار گرفت .یکی از بهترین روشها برای این
ارزیابی روش ماتریس آشفتگی 1میباشد .در این روش ،هر سیستم چندین مرتبه با استفاده از موارد بهینه کسبشده ،مورد آزمون قرار
میگیرد و میانگین نرخ دقت یا صحت تشخیص ،حساسیت و اختصاصی بودن مشخص میگردد .در واقع این روش یک نمایش عملکردیِ
کمی برای سیستم ایجاد مینماید .هر ستون ماتریس ،نمونههای تشخیص داده شده توسط سیستم و هر ردیف ،طبقات یا تشخیص واقعی
را نشان میدهد.
یافتهها
پیکربندی و تعیین تعداد الیههای پنهان و تعداد نورون بهینه در هر یک از دو الیه پنهان در شبکه عصبی مصنوعی چند الیه پرسپترون ،از
طریق آزمایش و خطا و با تغییر در تعداد الیه و نورون مختلف ،طی فرآیند تعلیم صورت گرفت .درصد دقت کل سیستم با تعداد نورون
متفاوت در هر یک از دو الیه در نمودار  1مشخص شده است (نمودار  .)1همانطور که از تصویر نیز مشخص است حداقل خطای تشخیص
شبکه توسط  3و  4نورون ،به ترتیب در الیه پنهان اول و دوم بوده است و مقدار آن نیز  0/03میباشد.

نمودار  :1خطای تعلیم شبکه عصبی مصنوعی چند الیه پرسپترون با تعداد نورون مختلف در الیههای پنهان

پیکربندیهای مختلف شبکه عصبی تابع پایه شعاعی از طریق آزمایش و خطا و با تغییر در گستردگی نورونهای الیه پنهان ،طی فرآیند
تعلیم بررسی شد و میزان گستردگیهای مختلف مورد آزمون قرار گرفت .همانطور که از نمودار  2مشخص است حداقل خطای تشخیص
با گستردگی  4/5حاصل شده است و میزان این خطا  0/05میباشد.

نمودار  :2نمودار خطای تعلیم شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی با گستردگیهای مختلف
Confusion Matrix
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کارایی سیستم طراحی شده با شبکه عصبی چند الیه پرسپترون در جدول  3و سیستم طراحی شده با شبکه عصبی تابع پایه شعاعی در
جدول  4قابل مشاهده میباشد.
جدول  :3کارایی سامانه حمایتگر تصمیم بالینی طراحی شده با شبکه عصبی چند الیه پرسپترون
میانگین درصد حساسیت

میانگین درصد اختصاصی

تعداد نورون

تعداد نورون

میانگین درصد نرخ

سامانه طراحی شده

بودن سامانه طراحی شده

الیه پنهان اول

الیه پنهان دوم

صحت طبقهبندی

توسط شبکه عصبی چند

توسط شبکه عصبی چند

الیه پرسپترون

الیه پرسپترون

3

4

94/40

90/27

95/28

جدول  :4کارایی سامانه حمایتگر تصمیم بالینی طراحی شده با شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
گستردگی

میانگین درصد نرخ صحت

میانگین درصد حساسیت

طبقهبندی

گروه مستعد

92/94

86/11

4/5

میانگین درصد اختصاصی بودن
سامانه طراحی شده توسط
شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
94/39

بحث
در تحقیق حاضر یک سیستم خبره تشخیصی دقیق جهت شناسایی زودهنگام نارساخوانی طراحی گردید .از جمله چالشها در شناسایی
زودهنگام نارساخوانی ،وابستگی بسیار زیاد تشخیص این اختالل به مهارت خواندن و در نتیجه تاخیر زیاد در تشخیص و دریافت مداخله
میباشد .این تاخیر منجر به آسیب در بسیاری از جنبههای روانشناختی ،مانند اعتمادبهنفس ،عزتنفس و روابط با همساالن میگردد.
جهت ارزیابی کودکان برای طراحی سیستم از برنامه عصبی-شناختی دالوریان و همکاران استفاده شد .در مقایسه با تحقیقات مشابهی که
از تکالیف رایانهمحور جهت تشخیص و غربالگری دیسلکسیا استفاده کردهاند ،اذعان میگردد که اعتبار و روایی برنامه عصبی-شناختی
رایانهمحور در پژوهش حاضر ،بیشتر از مطالعات پیشین میباشد .[23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،6].افزون بر این ،در اغلب مطالعات پیشین،
تکالیف با هدف غربالگری و تشخیص زودهنگام دیسلکسیا طراحی شده است ،این در حالی است که نمونههای آنها ،کودکان دبستانی بودند
و بخشی از تکالیف طراحی شده ،نیاز به توانایی خواندن داشت.
در نهایت سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینیِ طراحی شده توسط شبکه عصبی چند الیه پرسپترون با دو الیه پنهان ،شامل  3نورون در
الیه پنهان اول و  4نورون در الیه پنهان دوم ،و با میانگین درصد صحت تشخیص  ،94/40در اولویت اول و سامانه طراحی شده توسط
شبکه عصبی تابع پایه شعاعی با گستردگی  4/5و با درصد صحت تشخیص  92/94در اولویت دوم ،برای تشخیص کودکان مستعد
دیسلکسیا در نظر گرفته شد.
کارایی سیستم طراحی شده با شبکه عصبی چند الیه پرسپترون از نظر دقت ،حساسیت و اختصاصی بودن به ترتیب  %90/27 ،94/40%و
 %95/28حاصل گردید .به همین ترتیب مولفههای مذکور برای سامانه طراحی شده توسط شبکه عصبی تابع پایه شعاعی محاسبه و نتیجه
به ترتیب  %86/11 ،%92/94و  %94/39برای دقت ،حساسیت و اختصاصی بودن به دست آمد .نتایج حاصل از ارزیابی سامانههای حمایتگر
در مجموع نشاندهنده دقت ،حساسیت و اختصاصی بودن هر دو سامانه طراحی شده است .
در مقایسه و بررسی تطبیقی و سیر پژوهشی ،در تحقیق  Wooو همکاران] [24دقت سامانه طراحی شده در تشخیص دیسلکسیا توسط
شبکه عصبی %82/54 ،و با ماشین بردار پشتیبان %80/95 ،و در تحقیق  Manghirmalaniو همکاران دقت سامانه طراحی شده توسط
درخت تصمیم %91/8 ،و حساسیت آن  %84/5به دست آمده است [25].در ادامه دقت سامانه طراحی شده را با استفاده از سامانه فازی نیز
بررسی و بیشینه دقت در تشخیص را به  %90ارتقا داده شد [23].دقت و حساسیت حاصل از سامانه حمایتگر عصبی طراحی شده در پژوهش
حاضر توسط شبکه عصبی پرسپترون با دو الیه پنهان ،از سایر سامانههای حمایتگر طراحی شده در تحقیقات پیشین ،توسط شبکهها و
روشهای هوشمند بیشتر میباشد .گمان میگردد بخش اعظم این برتری ،به جز ارائه برنامه در قالب بازی کودکانه و جذابیت آن و در
نتیجه جلب توجه کودک و تالش برای استفاده از بیشینه توانایی خود ،لحاظ کردن و اندازهگیری مولفههای عصبی-شناختی آسیبدیده،
ناشی از نقص مدارهای نورونی که در سالهای اخیر به اثبات رسیدهاند ،میباشد.
در تبیین یافتههای مرتبط با کارایی سیستم میتوان چنین اذعان داشت که با توجه به کارایی و کارآمدی سیستم خبره طراحی شده ،سیستم
تدوین شده با شبکه عصبی چند الیه پرسپترون دارای  %90/27حساسیت و  95/28%اختصاصی بودن میباشد .به عبارت دیگر ،این سیستم
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 توانایی تشخیص کودکان%95/28  قادر به تشخیص کودکان دیسلکسیا (که واقعا مستعد دیسلکسیا هستند) و به میزان90/27% به میزان
.بدون اختالل خواندن را دارا میباشد
 از جمله محدودیتهای این پژوهش پیگیری.الزم به ذکر است که مطالعه حاضر مانند سایر مطالعات با محدودیتهایی همراه بود
 با در نظر گرفتن جنبه طولی این.نمونههای اولیه در مقطع پیشدبستانی به مدت دو سال تا مشخص شدن تشخیص قطعی کودکان بود
 ریزش نمونهها یا افت، از جمله این محدودیتها. امکان در امان بودن از محدودیتهای موجود در بررسیهای طولی فراهم نبود،پژوهش
 جابهجایی دانشآموزان و تغییر مدرسه و عدم اطالع از مکان جدید آموزشی و چندین: به دالیل متعدد مانند.آزمودنی در طی دو سال بود
 جهت جبران این محدودیت امید است در پژوهشهای بعدی در. ریزش و افت در نمونهها حاصل گردید،مورد مهاجرت به شهرهای دیگر
این راستا تالش شود تا حداقل ریزش نمونهها صورت گیرد و والدین نیز جهت همکاری بیشتر ترغیب گردند تا در صورت قصد تغییر مکان
. ارتباط خود را جهت شرکت در ادامه تحقیق حفظ نمایند،یا هر عامل دیگری که منجر به حذف از پژوهش میگردد
نتیجهگیری
 اختصاصی بودن و حساسیت،شناختی و و کارآمدی سامانه حمایتگر بالینی که شامل دقت-با توجه به اعتبار و روایی باالی برنامه عصبی
 پیش از ورود به، میتوان با اطمینان باال از این سامانه هوشمند جهت پیشبینی یا تشخیص زودهنگام کودکان مستعد دیسلکسیا،میباشد
. استفاده نمود و با بسیاری از عوارض ناشی از این اختالل مقابله نمود،دبستان
تشکر و قدردانی
.از بنیاد ملی نخبگان جهت حمایت مالی پژوهش حاضر و از شرکتکنندگان کمال سپاس و قدردانی را داریم
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