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  چکیده
کاري   بررسی اثربخشی آموزش حافظه باهدفپژوهش حاضر  :مقدمه

آموزان داراي اختالالت یادگیري  بر عملکردهاي توجه دانش
طرح پژوهشی حاضر آزمایشی از نوع  :روش. نارساخوانی است

آماري پژوهش،   جامعه. آزمون با گروه کنترل است آزمون ـ پس پیش
آموزان دختر و پسر دچار اختالل یادگیري نارساخوانی  دانش
در مدارس اختالل  92-93هاي دوم تاپنجم ابتدایی که در سال  کالس

گیري  با روش نمونه .ستان مرکزي مشغول به تحصیل بودندیادگیري ا
و آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش  دانش 32اي  تصادفی خوشه

ابزارهاي این پژوهش شامل . به روش تصادفی جایگزین شدند کنترل
کاري،   افزار آموزش حافظه ک، نرمپرسشنامه اطالعات دموگرافی

افزار آزمون استروپ، مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار، آزمون  نرم
ها از آزمون  داده لیوتحل هیتجزبراي . خواندن و نارساخوانی بود

نتایج پژوهش : هایافته .تحلیل کوواریانس چندمتغیري استفاده شد
افزار  از اجراي نرمحاضر نشان داد، بین گروه آزمایش و کنترل، پس 

هاي کارکردهاي  مقیاس کاري در گروه آزمایش، زیر  آموزش حافظه
 :گیرينتیجه. داري بهبود یافت معنی طور بهتوجه در آزمون استروپ، 

کاري، سبب بهبود   آموزش حافظه  نتایج نشان داد که مداخله
آموزان اختالل یادگیري نارساخوانی  کارکردهاي توجه در دانش

اي مؤثر سود  یک روش مداخله عنوان بهاز آن  توان یمو  دشو یم
 .جست

کاري، آزمون خواندن   کارکردهاي توجه، حافظه: يدیواژگان کل
  .ونارساخوانی، آزمون استروپ

  

Abstract 
 

 

Introduction: The purpose of present research is the 

investigation of the effectiveness of working memory training on 

attention functions of students with dyslexia learning disabilities. 

Method: The methodology is experimental, with pre-test and 

post-test with control group. The statistical population involves 

male and female students with learning disabilities in second to 

fifth elementary grade with dyslexia learning disability at schools 

in the Central Province from1392 to 1393. 32 students were 

selected by cluster random sampling and were randomly assigned 

to experimental and control groups. The tools used in this 

research were a demographic questionnaire, working memory 

training software, software Stroop Test, the Wechsler Intelligence 

Scale for children four, and Reading and Dyslexia Test. The 

research data were analyzed with multivariate analysis of 

covariance (MANCOVA). Results: The results showed that after 

performing working memory training software in the test group, 

between experimental and control groups, given the scale of 

function in the Stroop test, they improved significantly. 

Conclusion: The results showed that working memory training is 

used to improve attentional functions of students’ dyslexia 

learning disabilities and it can be used as an effective method. 
 

Key words: Functions of attention, working memory, Reading 

and Dyslexia Test, Stroop Test. 
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  مقدمه
خـــاص، نقـــص در  1یـــادگیريهـــاي  نـــاتوانی

هاي  تحصیل عمومی است که در زمینه يها مهارت
 شود یمخواندن، ریاضیات و بیان نوشتاري آشکار 

پیشرفت تحصـیلی،     نهیدرزم یتوجه قابلو مشکل 
زنـدگی بـراي    عملکرد شغلی و یا فعالیت روزمره

 ،2آمریکـا  یپزشـک  روانانجمـن  (کند  فرد ایجاد می
اخـتالل یـادگیري اخـتالل در    تـرین   شایع). 2013

برخـــی از . اســـت 3خوانـــدن یـــا نارســـاخوانی
آمــوزان  درصــد دانــش 80پژوهشــگران معتقدنــد 

ــادگیري،  مبتالبــه ــهاخــتالل ی نارســاخوانی  مبتالب
ــتند  ــافر و  (هســ ــون، ماکــ ــور، دیکینســ گرگــ

آموزان نارساخوان دچـار   دانش). 4،2003اندرسون
 یده سازمان، 5پرتی هاي حواس مشکالتی در زمینه

هاي حسـی و   ضعیف به محرك يها واکنشرفتار، 
هسـتند  هماهنگی ضـعیف بـین حـواس مختلـف     

کودکـان  ). 2013 ،6فریتاس و بـارال  رازوك ویانا،(
هــاي یــادگیري نقــص در کــارکرد  دچــار نــاتوانی

 کـه  يطـور  بـه . اجرایی توجه نقش زیربنـایی دارد 
  نظریـه ) 1376؛ به نقل از عرفانی، 1950( 7برادبنت

هـاي   در کودکـان بـا نـاتوانی    8توجه  هی دامنهکوتا
یادگیري را مطرح کـرد و طرفـداران ایـن نظریـه     

هـاي یـادگیري    معتقدند که کودکان دچار نـاتوانی 
ریتا هري و . دچار اشکال در توجه و دقت هستند

                                                             
1. Learning disabilities 
2. Amercan Psychiatric Association 
3. Dyslexia 
4. Gregor, Dickinson, Macaffer & Andresen 
5. Distractions 
6. Viana, Razuk, Freitas & Barela 
7. Broadbent 
8. Short attention span theory 

در بررسی بسیاري از نقـایص  ) 2001( 9هانا رنوال
حسی و حرکتـی مـرتبط بـا نارسـاخوانی، اعـالم      

توانـد کنـدي تغییـر     کنند که مشکل اصلی مـی  می
؛ 2009 ،10به نقـل ازکولـب و ویشـاو   (باشد توجه 

راد،  يمنصــور پــور، آگــاه هــریس، ترجمــه علــی
بـه   ؛1976( 11و مارگاویس کیک ).1394 محمدي،

ت توجـه را در  مشـکال  ،)2006 ،12نقل از سـیدمن 
: انـد دسـته تقسـیم کـرده    3کودکان نارساخوان به 

  .14توجه پایدار و 13گیري توجه کردن، تصمیم
کودکــان نــاتوان یــادگیري داراي نقــایص    

  توان بـه حافظـه   می ازجمله هستندشناختی متعدد 
ــاه ــ کوت   دت فضــایی، توجــه انتخــابی و حافظــه م
 ؛ به16،2001آدامز و اسکولینگ(کرد اشاره  15کاري

کاري ارتباط نزدیکی   حافظه ).1393 نقل از نوید،
هـاي مغـزي    با توجه دارد و در بیشـترین فعالیـت  

هاي وابسته بـه حافظـه    در فعالیت. است ازیموردن
ــا   ــردن آن ب ــه و اطالعــات و یکــی ک ــر تجرب نظی
اطالعات اخیـر و سـپس ورود اطالعـات جدیـد     

ــموردن ــت  ازی ــرگ(اس ــرگ17،2003رونب و  ؛ رونب
هاي اخیر بر ارتباط بین  پژوهش ).2008 ،همکاران

کیـد  تأظرفیت حافظه کاري و ناتوانی در خواندن 
نارسـاخوان  انـد کـه کودکـان     اند و نشان داده کرده

                                                             
9. Rita Harry & Hannah Renval 
10. Kolb & Whishaw 
11. Keakh & Margovis 
12. Seidman 
13. Decision making 
14. Sustained attention 
15.Working memory 
16. Adams & Scowling 
17. RÖnnberg 
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 -و دیداري 1شناختی کاري، آوا  نقایصی در حافظه
هـاي خوانـدن و    که با نـاتوانی  خوددارند 2فضایی

 ،4؛ پنینگتون1994 ،3سواسون(است نوشتن مرتبط 
) 2011( 5شــیران و برزنیتــز  ).2009 ،4پنینگتــون

 -کاري دیـداري   بین ظرفیت حافظه  اهمیت رابطه
هـاي خوانـدن را    مهارت و ارتقاء تر بزرگفضایی 
  ختهمشخص سا ها آننتایج مطالعه . شود یممتذکر 

-کـاري دیـداري    حافظـه  يها ستمیرسیزاست که 
نارساخوان،  سال بزرگفضایی کالمی در میان افراد 

ایـن پژوهشـگران   . ي اسـت داراي ظرفیت محدود
کاري در میـان افـراد نارسـاخوان را      نقص حافظه

و بـر   داننـد  ینمـ  یآواشـناخت مختص فراینـدهاي  
کاري که مسئول پردازش   نقص زیرسیستم حافظه

  .کند می دیتأکفضایی است  -دیداري
نریمانی، پوراسماعیلی، عندلیب  در مطالعه

مقایسه عملکرد  با عنوان) 1391( یاجانآقکورایم و 
آموزان داراي اختالل یادگیري با  در دانش 6استروپ

آموزان عادي نتایج نشان داد که بین مشکالت  دانش
 زمان مدتها و میزان خطا و  یادگیري آزمودنی

مستقیم و   رابطه اسخگویی به تکلیف استروپپ
 .داري وجود دارد معنی

در پژوهشی با ) 2010( و همکاران 7کاپلو
عنوان عملکرد ضعیف را در آزمون استروپ در 

ساله، عنوان پژوهش خود را  15هاي  نارساخوان

                                                             
1. Phonological 
2. Visual-spatial 
3. Swanson 
4. Pennington 
5. Shiran, Breznitz 
6. Stroop 
7. Kapoula 

و پروتوپاپس، ارکونتی و  قراردادند دییتأمورد 
عملکرد ضعیف ) 2006( 8کالومباکس
ها را در آزمون استروپ در سنین  نارساخوان

بر اساس همچنین . قراردادند دییتأتر را مورد  پایین
، نقص ادراك )2003(و همکاران  9فکویتی

دیداري و شنیداري باعث ایجاد مشکل در توجه 
و این نقص توجه ممکن  شود یمنارسا خوانان 

است پیشرفت در آواشناسی و تشخیص صداها و 
حروف که براي یادگیري خواندن ضروري است 
را دچار اختالل کند و باعث مشکل در خواندن 

  .شود
نشان دادند که ) 2004( 10چا و النگهریتر، تا

 يها مؤلفهآموزان نارساخوان در انواع  دانش
؛ اي دارند کارکردهاي اجرایی، اشکاالت پیچیده

کارکردهاي اجرایی در   بنابراین، توسعه
 موردتوجهراهکارهاي درمانی نارساخوانی باید 

 .قرار گیرد

) 2011( و همکاران 11در تحقیقاتی که لوسی
داري بین کودکان با  اند، تفاوت معنی انجام داده

دکان گروه شاهد در مشکالت رشدي و کو
  .کاري و خواندن دیده شد  عملکرد حافظه

ریافت که در پژوهش خود د) 2011( 12دالین
 Roboکاري تحت عنوان   اي حافظه تمرین رایانه

Memo فعال   که شامل تکالیف متمرکز بر حافظه
فضایی و کالمی است، ممکن است  -دیداري

مهارت فهم خواندن را در کودکان مشکالت 
                                                             
8. Protopapas, Archonti, Skaloumbakas 
9. Facoettia  
10. Reiter, Tucha & Lange 
11. Loosli 
12. Dahlin 
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  این نتایج نقش اصلی حافظه. دهد خواندن بهبود
بلکه در ، یشناخت واج  حلقه در جزء تنها نهکاري را 

فضایی  -دیداري  عامل مجري مرکزي و صفحه
  .کند می دییتأنیز 

 تزیزنبردر پژوهشی که توسط شیران و 
اثربخشی آموزش شناختی بر  در مورد )2011(

و سرعت پردازش اطالعات در یادآوري  دامنه
کاري کودکان نارساخوان و عادي صورت   حافظه

 مؤثر گرفت به این نتیجه رسیدند که این آموزش
اطالعات کالمی و   بوده است و توانایی ذخیره

است و  افتهی شیافزاکاري   حافظه بصري در
گشایی، سرعت و درك خواندن در هر  نمرات رمز

  .است افتهی شیافزادو گروه 
بررسی ، با عنوان )1393( دینودر مطالعه 

اي بر عملکرد  نهاثربخشی پرورش شناختی رایا
، نتایج نشان داد خواندن کودکان نارساخوان

افزار  با استفاده از نرم يا انهیراشناختی  یبخش توان
الگ باعث بهبود عملکرد خواندن در  کاپیتان 

  .کودکان نارساخوان شد
، در )1393( و همکاران شکوهی یکتا

اي  یانهاثربخشی تمرین را"پژوهشی که با عنوان 
فعال کودکان   شناختی بر عملکرد حافظه

آزمایش  انجام شد، در افراد گروه "نارساخوان
فضایی  -فعال دیداري  حافظه بهبود در عملکرد

  .دیده شد
که با  )1394( ییرضادر مطالعه زلفی و 

کاري   حافظه اری انهیراثربخشی مداخله ا«عنوان 
کاري و عملکرد   بر اضطراب ریاضی، حافظه

آموزان داراي اختالل یادگیري  ریاضی دانش

، نتایج پژوهش نشان داد تفاوت »ریاضی
کاري گروه آزمایش   حافظهداري بین نمرات  معنی

و کنترل، در عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی 
دو گروه پس از اعمال مداخله حافظه کاري وجود 

  .دارد
 راتیتأثپژوهشی را با عنوان ) 2010( 1میلتون

کاري را   اي آموزش حافظه رایانه  برنامه راتیتأث
/ نقص توجه  مبتالبهبر روي نوجوانانی که 

اي یادگیري بودند انجام ه فعالی و ناتوانایی بیش
افزار بر  داد، نتایج پژوهش نشان داد که این نرم

 ریتأثکاري   پذیري شناختی و حافظه وي انعطافر
  .داشت یتوجه قابل

عنوان یکی از  خواندن به نکهیباوجودا
دانش هاي کسب معلومات و  ترین روش عمده

ن ابزار تری و اساسی) 1392عبدي و محمدي، (
، )2009 ،2سن( موزان استآ یادگیري دانش

توانایی   دهنده نشانهاي موجود در جامعه  واقعیت
است آموزان ایرانی در این مهارت  پایین دانش

 در). 1391 راقبیان، اخوان تفتی و حجازي،(

عوامل  نهیدرزمهاي متعدد  مطالعه در اخیر هاي سال
ترمیمی  و مداخالت خواندن هاي ایجاد ناتوانی

 نارساخوانی صورت جهت بهبود اختالل یادگیري

، شده انجامهاي  است، با مروري بر پژوهش گرفته
اول   دسته: شوند یمتقسیم  دودستهمطالعات به 

اختالل یادگیري   نهیزم درهایی که  پژوهش
 ریتأثنارساخوانی بیشتر متمرکز بر بررسی 

بوط به مداخالت شناختی بر بهبود مشکالت مر

                                                             
1. Milton 
2. Sen 
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م مداخالت دو  یادگیري بوده است و دسته
آن برافزایش  ریتأثکاري و   آموزش حافظه نهیدرزم

نقص توجه و  مبتالبهکاري در افراد   حافظه
و  فعالی و اختالالت یادگیري بوده است بیش

پژوهشی در خصوص بهبود کارکردهاي توجه 
  جه انتخابی از طریق بهبود حافظهتو ازجمله

موزان اختالل یادگیري آ کاري، در دانش 
 ازآنجاکه. است نشده انجامنارساخوانی در ایران 

 استشناخت  يها مؤلفه گیري توجه اساس شکل
تر و فرایندهاي  مثبت آن در پردازش عمیق ریتأثو 

، اهمیت عامل است دییتأعالی شناختی مورد 
یکی از عوامل اصلی  عنوان بهشناختی توجه را 
، همچنین ارائه سازد یم تر یادگیري پررنگ

تواند  نتایج این پژوهش می بر اساسپیشنهادهایی 
آموزان  راهگشاي یادگیرندگان و مربیان دانش

نارساخوانی جهت بهبود  اختالل یادگیري مبتالبه
و  ها يتوانمندعملکرد تحصیلی آنان، شکوفایی 

هایی باشد که به  استعدادها و جلوگیري از لطمه
  واسطه بهشود و  تحصیلی وارد می دلیل شکست

-از ضررهاي اقتصادي تیدرنها توان یمآن 
 همچنین به. فرهنگی و اجتماعی جلوگیري کرد

کاري در فرایند   دلیل نقش توجه انتخابی و حافظه
، یز موفقیت در زندگی روزمره و آتیتحصیل و ن

 به نظرانجام این پژوهش الزم و ضروري 
رسد، لذا هدف از این پژوهش بررسی  می
هاي  شناختی در زمینه یبخش توانخشی اثرب

هاي دیداري و شنیداري بر کارکردهاي  تمرین
آموزان اختالل یادگیري  توجه در دانش

  .استنارساخوانی 

  روش
از نوع  یشیآزما مهینطرح پژوهشی حاضر  

. آزمون با گروه کنترل است پس - آزمون پیش
آموزان دختر و  ، دانشآماري این مطالعه  جامعه

پسر دچار اختالل یادگیري نارساخوانی 
-93پنجم ابتدایی که در سال  هاي دوم تا کالس

در مدارس اختالل یادگیري استان مرکزي  92
ها  هآوري داد براي جمع. مشغول به تحصیل بودند

  .از ابزارهاي زیر استفاده شد
جهت آموزش از  :کاري  افزار آموزش حافظه نرم
سسه تحقیقاتی ؤم 1افزار آموزش حافظه کاري نرم

این . شناختی سینا استفاده شد - علوم رفتاري
       زیر نظر اساتید  1389افزار در سال  نرم

 بر اساسشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و روان
افزار  موجود، با الگوبرداري از نرم يها هینظر

RoboMemo” )فرنال اولسن و ، برگ نیکل
ایرانی  بافرهنگ يمنطبق سازو ) 2،2005جانسون

هایی در سه  زار تمریناف این نرم. است شده هیته
) تثبیت( ییفضاشنیداري، دیداري و   بخش حافظه

جداگانه با استفاده از اعداد، حروف و  صورت به
درجه دشواري در . دهد اشکال به کاربر ارائه می

است و کاربر  شده يبند طبقه 9تا  1هر تمرین از 
تواند در ابتداي هر تمرین، درجه دشواري  می

ند؛ اما بعد از شروع دلخواه خود را انتخاب ک
صورت خودکار باالتر  دشواري به  تمرین درجه
حداکثر ظرفیت حافظه را  يریکارگ بهرفته و امکان 

براي تمرین بیشتر و افزایش سطح حافظه فراهم 

                                                             
1. Working Memory Software 
2. Klinberg, Fernell, Olesen & Johnson 
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تیاز میزان در سمت چپ صفحه، نوار ام. کند می
بازخوردي از تمرین  عنوان بهرا  شده کسبامتیاز 

کند و براي هر کوشش  براي کاربر فراهم می
و براي  شده اضافهامتیاز به امتیازات  20درست، 

و  گردد یمامتیاز از وي کسر  10هر کوشش خطا 
امتیاز، سطح دشواري  100در صورت اخذ 

فزار در ا این نرم. ابدی یمدرجه افزایش  1تمرین، 
  حافظه یبخش توان منظور بهمختلف  هاي پژوهش
حمزه لو، مشهدي و (است شده  کاربرده بهکاري 

 ؛ قائدي و همتی علمدارلو،1393 صالحی فدردي،
  .)1394 و زلفی و رضایی، 1394

از  1آزمون استروپ :افزار آزمون استروپ نرم
است که توجه انتخابی را  ییها آزمون نیتر معروف

 زاده، عبداهللازارع و (دهد  قرار می یموردبررس
در سال  2این آزمون را ریدلی استروپ). 1393
گیري توجه انتخابی و  براي اندازه 1935

افزار  نرم. است کرده هیتهپذیري شناختی  انعطاف
از ) روان تجهیز( نایسفارسی استروپ را موسسه 

است روي آزمون کارتی استروپ طراحی کرده 
براي بررسی پایایی این ). 1391و همکاران،  زارع(

 - آزمون افزار، ضریب همبستگی پیش نرم
که در پاسخ  شده محاسبهآزمون با گروه کنترل  پس

و در پاسخ صحیح  768/0 ،خوان همصحیح 
ناظر، (است  آمده دست به 904/0ناهمخوان، 

1391(.  

                                                             
1. Stroop test 
2. Ridley Stroop 

مقیاس  :مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار
ادامه مقیاس ) WISC-IV( 3هوش وکسلر چهار

 WISC-IV درواقع. هوشی وکسلر کودکان است

چهارمین ویرایش مقیاس هوشی کودکان است که 
ابلیت سنجش است، ق منتشرشده 2003در سال 

 11سال و  16تا  6سنی   هوش کودکان در دامنه
پنج ) WISC-IV(در این آزمون . استدار راماه 

: از اند رتعباکه  شود یممحاسبه  بهر هوشنوع 
فعال،   اکی، حافظهدرك کالمی، استدالل ادر

 15شامل  ؛ وکل بهر هوشسرعت پردازش و 
  .خرده آزمون است

ها، واژگان،  شباهت :درك مطلب کالمی بهر هوش
درك مطلب و دو خرده آزمون تکمیلی اطالعات 

  .کالمی عمومی و استدالل
ها،  طراحی با مکعب :استدالل ادراکی بهر هوش

مفاهیم تصویري، استدالل تصویري و خرده 
  .آزمون تکمیل تصاویر

فراخناي ارقام، توالی  :فعال  حافظه بهر هوش
  .حرف و عدد و خرده آزمون تکمیلی حساب

 یابینماد رمزنویسی،  :سرعت پردازش بهر هوش
  .زنی و خرده آزمون تکمیلی خط

این  از مجموع ده خرده آزمون :کلبهر هوش
کل آزمون را محاسبه  بهر هوش توان یممقیاس 

  .کرد
توسط عابدي،  1386این آزمون در سال 

ــاق و    ــه، انطبـ ــی ترجمـ ــادقی و ربیعـ صـ
هنجاریابی شد کـه ضـرایب پایـایی خـرده     
                                                             
3. Wechsler Intelligence Scale IV 
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 65/0لفاي کرونباخ بین آاز طریق  ها آزمون
تـا   76/0و از طریق تنصـیف بـین    94/0تا 
روایـی آزمـون از   . اسـت  شده گزارش 91/0

طریق اجراي همزمـان بـا وکسـلر شـهیم و     
  .است شده گزارشریون در سطح مطلوبی 

این آزمـون   :آزمون خواندن و نارساخوانی
آموزان دختر و پسر پایه اول تـا   براي دانش

دوزبانـه  و ) فارسی(زبانه  کیپنجم دبستان 
توسط کرمی، نوري و ) تبریزي و سنندجی(

، هنجاریابی شده و شامل ده )2009( يمراد
ضریب آلفاي کرونبـاخ  . آزمون فرعی است

ــري و   ــدري، امیـ ــط حیـ ــوآن توسـ  يمولـ
  .است شده گزارش 82/0، )2012(

دستیابی به اهداف  منظور به: روش اجرا
پژوهش، پس از طی روند اداري و اخذ مجوز 

 وپرورش آموزش انجام پژوهش از اداره
استان مرکزي، از مدارس اختالالت 
یادگیري استان مرکزي، مرکز اختالالت 

 تصادف بهیادگیري نیلوفر شهرستان محالت 
 يریگ نمونهبا استفاده از روش . انتخاب شد

ي  ، نمونهيا چندمرحلهاي  تصادفی خوشه
آموز دچار اختالل  دانش 39پژوهش از بین 

آموز  دانش 32نارساخوانی،  یادگیري
نفر آزمایش و  16اب و در دو گروه انتخ

از . تصادفی جایگزین شدند طور بهکنترل 
هاي گروه آزمایش و کنترل  والدین آزمودنی

فرم رضایت و تعهد جهت شرکت 
بعد از . فرزندانشان در پژوهش اخذ شد

 مشخص شدن نمونه پژوهش، بر روي
هاي دو گروه آزمایش و کنترل  آزمودنی

تروپ جهت افزار آزمون توجه اس نرم
سپس گروه آزمایش . اجرا شدآزمون  پیش

 21(جلسه  3هفته ماه هر  2به مدت 
دقیقه در هر جلسه،  30 به مدت) جلسه

دیداري،   مربوط به حافظه يها نیتمر
شنیداري و تثبیت را عالوه بر   حافظه

معمول دریافت کردند و گروه  يها آموزش
معمول را دریافت  يها آموزشکنترل فقط 

در پایان در هر دو گروه آزمایش و . کردند
افزار آزمون توجه استروپ اجرا  نرم گواه
: ورود عبارت بودند از يها مالك. شد

عدم (باال هوش متوسط و متوسط به 
، 4طبق آزمون وکسلر ) ذهنی یماندگ عقب
بتدایی، ابتال به   پایه تحصیلی دوم تا پنجم ا

واندن، عدم ابتال به اختالالت یادگیري خ
بر اساس اطالعات (اختالالت روانی 

در مصاحبه با یکی از والدین  آمده دست به
آموز و نداشتن سابقه  و معلم دانش

، نداشتن )آموز اختالالت روانی دانش
بیماري حاد و عدم مصرف دارو در شش 

. ماه قبل جهت درمان اختالل یادگیري
فاده از نیز با است شده يآور جمعهاي  داده

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 
  .شد لیوتحل هیتجز
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  کاري  افزار آموزش حافظه شناختی با استفاده از نرم یبخش توانشرح جلسات مربوط به  .1جدول 
  محتوا  جلسات

دیداري با استفاده از به خاطر سپردن جاي تصاویر و بعد از حذف تصویر   تمرین حافظه  جلسه اول
 تصویر 3در محل خودشان تا  ها آنجایگزینی 

 تصویر 4تصاویر تا دیداري با استفاده از به خاطر سپردن جاي   تمرین حافظه جلسه دوم

 تصویر 5دیداري با استفاده از به خاطر سپردن جاي تصاویر تا   تمرین حافظه جلسه سوم

 تصویر 6دیداري با استفاده از به خاطر سپردن جاي تصاویر تا   تمرین حافظه جلسه چهارم

اعداد تمرین ضمن تمرین تمام جلسات گذشته آزمودنی از عقب به جلو و با حروف و  جلسه پنجم
 .کند می

 يها جدول، باید در شنود یمشنیداري آزمودنی اعداد را به همان ترتیبی که   تمرین حافظه جلسه ششم تا دهم
تا  رود یمتصویر پیش  6تصویر شروع و تا  3مربوط عالمت بزند و مثل جلسات گذشته از 

 .ابدی یمجلسه دهم این تمرین با اعداد و حروف نیز ادامه 

یازدهم تا هفدهم جلسه و همزمان  شنود یمدر این مرحله آزمودنی حروف، اعداد یا اشکالی را بدون نظم خاصی  
را در  شده مشخصو بعد از اتمام باید محل عدد یا شکل  شود یمدر جدول روشن  ییها چراغ

  .ابدی یمتصویر افزایش  6جدول مشخص نماید، ابتدا دو تا و به ترتیب تا جلسه هفدهم تا 
میزان موفقیت، آزمودنی امتیاز  بر اساسو  شود یمانجام  ها نیتمردر این جلسات تمامی  جلسه هجدهم تا بیستم

  .کند که این امتیازات نقش تقویتی دارد دریافت می
 ها افتهی

اختالل یادگیري  مبتالبهآموز  دانش 32 کنندگان شرکت
سال بودند  75/9 یسنسال با میانگین  12تا  8نارساخوانی سن 

آموز  دانش 9دوم،   پایه%) 9/21(آموز  دانش 7 که يطور به
 6و چهارم   پایه%) 2/31(آموز  دانش 10سوم،   پایه%) 1/28(

 14 ها آنهمچنین از میان . پنجم بودند  پایه %)8/18(آموز  دانش

دختر %) 2/56(آموز  دانش 18پسر و %) 8/43(آموز  دانش
 و انحرافشاخص آماري میانگین  2در جدول . بودند

هاي آزمون توجه استروپ در مراحل  مقیاس استاندارد در زیر
  .است شده ارائهآزمون  آزمون و پس پیش

هاي آزمون توجه استروپ مقیاس میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و گروه کنترل در زیر .2جدول 

  ها اندازه
 

 گروه آزمایش گروه کنترل
  آزمون پیش

 
 پس آزمون پیش آزمون آزمون پس

M SD M SD M SD M SD 
5/67 22/11 12/66 67/10 65/75 کل زمان همخوان  04/10  93/63  07/8  

68/71 54/10 37/70 91/10 87/69 کل زمان ناهمخوان  44/10  81/67  15/8  
93/1 20/1 87/1 09/1 00/2 تعداد خطاي همخوان  12/1  75/0  85/0  

87/5 00/2 81/4 52/2 12/5 تعداد خطاي ناهمخوان  75/2  37/2  36/1  
12/42 40/2 93/42 70/3 62/41 تعداد صحیح همخوان  86/4  25/45  06/3  

75/34 13/4 43/34 94/3 12/34 تعداد صحیح ناهمخوان  29/5  37/42  50/2  

82 



  
  

 1397، بهار و تابستان )13 پیاپی(اول  ل هفتم، شمارهسا پژوهشی شناخت اجتماعی، دوفصلنامه علمی ـ

  

 

رسد  یم به نظر، 2جدول  يها افتهیطبق 
آزمون تفاوت  پیش  ها در مرحله میانگین گروه

تساوي کوواریانس نمرات . معناداري ندارند
 یموردبررسها با استفاده از آزمون باکس  گروه

مقدماتی براي اطمینان از  يها یبررس. قرار گرفت
نرمال بودن، خطی  يها مفروضهاز  یتخط عدم

بودن و همگنی واریانس، همگنی شیب رگرسیون 
 رییتغ هم متغیرهاي يها يریگ اندازهو پایایی 

انجام ) هاي استروپ قبل از مداخله مقیاس زیر(
در  دار یمعنشد، با توجه به عدم وجود تفاوت 

استفاده  توان یم Fکوواریانس دو گروه، از آزمون 
. استفاده کرد Fتوان از آزمون  بنابراین می؛ کرد

  منظور مقایسه نمرات دو گروه، از آزمون به
  نتایج این تحلیل. المبداي ویلکز استفاده گردید

نشان داد تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه 
  .دار است معنی

  دو گروهتفاوت میانگین بین  نتایج تحلیل کوواریانس براي مقایسه. 3جدول 
مجذور 
 اتا

داري  معنی  (P)  درجه آزادي
 خطا

درجه آزادي 
 فرضیه

F نام آزمون 

889/0  000/0  000/15  000/8  084/15  المیداي ویلکز 

  
این 3جدول  يها افتهیطبق  ایج  ت ن  ،

بر متغیر  د متغیر مستقل  آزمون نشان دا
بسته   گرید عبارت به. بوده است مؤثروا

از آن است که  ایج حاکی  ت  يها گروهن
از  یکیدرحداقل  آزمایش و کنترل

اداري  مقیاس زیر هاي توجه تفاوت معن
رند  به )≥001/0P(دا ا توجه  ، همچنین ب

اتاي آزمون المبداي   لکزیومجذور 
تعیین کرد که متغیر  توان یم، )889/0(

ریانس کل  88مستقل حدود  درصد از وا
بیین می  .کند را ت

ه  ب پژوهش  سؤالبراي پاسخ دادن 
ینکه، آیا آموزش حافظه ا بر    کاري   مبتنی 

  
آموزان داراي  بر عملکردي توجه دانش

نی  ارساخوا ثاختالل یادگیري ن أ رد،  ریت دا
ریانس چند متغیري  از آزمون تحلیل کووا

ستفاده شد براي  بررسی. ا هاي مقدماتی 
از  ان  هاي  از مفروضه یتخط عدماطمین

نرمال بودن، خطی بودن و همگنی 
انس، همگنی شیب رگرسیون و  ری وا

زه ندا ا ایی  ای یتغ هاي متغیرهاي هم گیري پ  ری
) هاي استروپ قبل از مداخله مقیاس زیر(

نجام   داري بین دو گروه تفاوت معنی. شدا
از مد در نمره اخله در آزمون هاي پس 

  .استروپ، وجود داشت
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آزمون استروپ با کنترل پیش) آزمون استروپ(پژوهش نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهاي . 4جدول 
  

 ریتأث، گروه 4هاي جدول  طبق یافته
. آزمون داشته است پس بر نمراتمعناداري 

جز زیرمقیاس تعداد صحیح همخوان  به
)001/0P≤ ،85/7 F=( ،کاري   حافظهیبخش توان

هاي توجه در  زیرمقیاسبهبود باعث 
آموزان دچار اختالل یادگیري  دانش

  .نارساخوانی شده است
  

  و بحث گیري نتیجه
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی 

کاري بر عملکردهاي توجه   آموزش حافظه
آموزان داراي اختالل یادگیري  دانش

نتایج تحلیل واریانس . نارساخوانی بود
چندمتغیري نشان داد که بین دو گروه 

یادگیري  دچار اختاللآموزان  دانش
شناختی با  یبخش تواننارساخوانی، پس از 

کاري در گروه    افزار آموزش حافظه اجراي نرم
آزمایش، عملکردهاي توجه بهبود یافت، نتایج 

، )2009(تاکاال با نتایج تورمن و  آمده دست به
، )2011( نیدال، )1393( دینو، )2010(میلتون 

علمدارلو و قاعدي و ) 2011( تزیبرزنشیران و 
نیز که در پژوهش خود نشان دادند، ) 1394(

کاري، توانایی   حافظه يا انهیراپس از تمرین 
 - سازي اطالعات کالمی و دیداري ذخیره

 ییرمزگشاکاري و   فضایی در حافظه
  .استاست، همسو  افتهی شیافزا

 توان یمهاي پژوهش حاضر  در تبیین یافته
 - 1: دارد سه مؤلفه کاري  بیان کرد، حافظه

 مدار - 2 کالمی کاري  حافظه یا 1واجی  حلقه
 - 3 کاري غیرکالمی  حافظه یا 2فضایی- دیداري

                                                             
1 .Phonological loop 
2 .Visuo-spatial sketchpad 

 SS داري سطح معنی درجه آزادي MS F SE  نمره
  کل

کل زمان 
 همخوان

689/109  1 007/0  689/109  037/9  914/0  001/63  

کل زمان 
 ناهمخوان

800/132  1 001/0  800/132  379/13  827/0  859/66  

تعداد خطاي 
 همخوان

289/6  1 007/0  289/6  975/8  220/0  826/0  

تعداد خطاي 
 ناهمخوان

915/57  1 000/0  915/57  264/55  269/0  118/2  

تعداد صحیح 
 ناهمخوان

586/368  1 000/0  586/368  34/52  696/0  129/42  

تعداد صحیح 
 همخوان

370/25  1 010/0  370/25  85/7  472/0  070/45  
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به نقل از  ؛2003 ،2بدلی( 1مرکزي  اجراکننده
 هاي علت از یکی). 2009 ،3جنکس و لیشات

اصلی نارساخوانی، عوامل ادراکی نظیر ادراك 
نتایج مطالعات . دیداري و شنیداري است

نیز حاکی از  )2003( 4هاوس و بیگلر و الوسن
با اختالل خواندن آن است که گروه کودکان 

در شاخص ادراك دیداري و ادراك شنیداري 
طور چشمگیري پایینتر از کودکان عادي  به

بر اساس مطالعه همچنین  .کنند عمل می
نقص در ادراك ، )2003( و همکاران فکویتی

دیداري و شنیداري باعث ایجاد مشکل در 
با توجه به اینکه . شود یمتوجه نارساخوانان 

افظه کاري مدار دیداري فضایی ح مؤلفهدومین 
حافظه  یبخش تواناست،  یرکالمیغیا ادراك 

بهبود عملکردهاي توجه منجر  تواند یمکاري 
 حافظه کاري به سوم مؤلفهاز طرف دیگر . شود

 او اعتقاد به. است معروف توجه کنترل سیستم
 منابع فعاالنه توزیع مرکزي، اجرایی سیستم
 ظرفیت به توجه با و تنظیم را توجه محدود
 را حافظه، اطالعات فضایی و کالمی محدود

آموزان با اختالل  دانش. کند یم هماهنگ
کاري در انتقال و   یادگیري شواهدي از حافظه

فضایی - دیداري  کاري و حافظه  انطباق ناحیه
به نقل از جنکس و  ؛2003 ،5بدلی(نشان دادند 

 7رندالدر پژوهش میکائیل و ). 2009 ،6لیشات
                                                             
1 .Central executive 
2. Baddeley 
3. Jenks, Moor & Lieshout 
4. Howes, Bigler, Burlingame & Lawson 
5. Baddeley 
6. Jenks, Moor & Lieshout 
7. Michael & Randall 

هاي  ها نشان دادند، تفاوت نیز یافته) 2003(
در پنج کاري، عملکرد افراد را    افراد در حافظه

  .کند یمعملکرد استروپ را تبیین 
شناختی  از دیدگاه عصب ها افتهیاین 

کارکردهاي توجه  کهقابل تبیین است  گونه نیا
کاري مناطق مشترکی را در مغز   و حافظه

). 2009 ،و همکاران 8پرفتی(سازند  یمدرگیر 
کاري، کنترل تکانه و دیگر   توجه، حافظه

 ازجمله »از باال به پایین«شناختی  يندهایفرا
 9یشانیپ شیپکورتکس   شده شناخته يندهایفرا

؛ 1962و همکاران،  10جنت(است  9یشانیپ
اسپوسیتو و  دي ؛ 1998 11چائو و نایت

، 13به نقل از کلساي و نودوست 1999، 12پاستل
مطالعات متعدد بر روي کارکردهاي ). 2014

دهی  توجهی، درگیري نواحی پیشانی در جهت
توجه و عملکردهاي اجرایی شناختی مبتنی بر 

 ،و همکاران 14ویور(اند  توجه را نشان داده
با توجه به این ارتباط تنگاتنگ، ). 2009

تفاوت عملکرد دو گروه در عملکردهاي 
  .توجه، قابل تبیین است

افزار  شناختی با نرم یبخش توانی اثربخش
کاري بر بهبود عملکردهاي   آموزش حافظه

) 2012( 15توجه را بر اساس نظر اوزتون
  تبیین کرد که آموزش حافظه گونه نیا توان یم

                                                             
8. Perfetti 
9. Prefrontal cortex 
10. Ghent 
11. Chao & Knight 
12. D Esposito & postle 
13. Kelsey & Noudoost 
14. Weaver 
15. Avtzon 
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پذیري  کاري موجب تغییرات انعطاف
این  يها افتهی. شود مغزي می يها نورون

  پذیري سیستم حافظه پژوهش از مفهوم انعطاف
کاري و افزایش ظرفیت آن در اثر استفاده از 

کند  کاري حمایت می  افزار آموزش حافظه نرم
بین ظرفیت کاري بیشتر و ارتقا  و رابطه

 ازآنجاکه. کند یمعملکردهاي توجه را توجیه 
طبق نظریه مگنو سلوالر که بر نقش ادراك 

دارد  دیتأکداري در نارساخوانی دیداري و شنی
کند که نارساخوانی به دلیل نقص در  و بیان می

در  درك تغییر صدا و مشکل پردازش دیداري
لیون، شاي ویتز ( دیآ یم به وجودیک متن 
با توجه به ارتقا  رو نیازا، )2003 ،1شاي ویتز

عملکرد  فضایی، بهبود -  کاري دیداري  حافظه
هاي استروپ  مقیاس در زیر آموزان دانش

 هاي کل زمان مقیاس در زیر خصوصاً
ناهمخوان، تعداد صحیح ناهمخوان، تعداد 

با . توان تبیین نمود خطاي ناهمخوان را می
، تفاوت عملکرد ذکرشدههاي  توجه به پژوهش

عملکردهاي توجه، قابل تبیین  دو گروه در
  .است

آموزش   نهیدرزماین نتایج تلویحات مهمی 
کاري و مداخالت درمانی براي ارتقا   حافظه

آموزان اختالل یادگیري  توجه در دانش
نارساخوانی دارد که بالطبع متخصصان این 

در کنار راهکارهاي دیگر از آن  توانند یممراکز 
  .استفاده نمایند

                                                             
1. Lyon, Shaywitz & Shaywitz 

هرچند در این پژوهش تالش شد تا با 
هاي  ها به گروه انتصاب تصادفی آزمودنی

ش و کنترل، متغیرهاي مزاحم و آزمای
 نیتر مهمهاي احتمالی کم شود، اما  سوگیري

؛ محدودیت این پژوهش نداشتن پیگیري بود
هاي آتی  شود در پژوهش بنابراین پیشنهاد می

مدت و  هایی با فواصل کوتاه از پیگیري
بلندمدت استفاده شود تا میزان اثرگذاري نتایج 

دودیت مح. تري بررسی شوند دقیق طور به
آموزان  آن به دانش  دیگر، محدود شدن نمونه

. اختالل یادگیري شهر محالت بود مبتالبه
آموزان  گردد این پژوهش در دانش پیشنهاد می

سایر شهرها نیز انجام گردد تا بتوان در تعمیم 
. نتایج با دقت و اطمینان بیشتري صحبت کرد

این   هاي مقایسه همچنین اقدام به پژوهش
شناختی  یبخش توانهاي  ایر روشروش با س

  .داشته باشد یدر پنتایج جالبی را  تواند یم
  

  تقدیر و تشکر
و اولیاء محترم  کنندگان شرکت در پایان از کلیه

که با صبر و بردباري خود در انجام این  ها آن
افشار مدیریت محترم مرکز  يو آقاپژوهش 

اختالل یادگیري نیلوفر محالت و مربیان این 
دریغ خود در انجام این  که با همکاري بی مرکز

پژوهش حمایت کردند، صمیمانه تشکر و 
  .شود یمقدردانی 
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