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 چکیده

 یشناخت بخشیتوان اثربخشی تعیینپژوهش حاضر هدف از انجام  مقدمه:
آموزان در دانش حرکتی ـ یداریحافظه فعال و ادراک د وسته،یتوجه پبر 

 مهیپژوهش ن: در این روشد. بوخاص  یریادگیمبتلا به اختلال  ییابتدا
مراکز در  یریادگیاختلالات  صیتشخ با ییآموز ابتدادانش 03، یشیآزما

انتخاب فراخوانی به روش  ،69-69در سال  زیشهر تبر یریادگیاختلالات 
نفر  59) کنترلو  شیآزما هایگروهساده در  یشدند و با روش تصادف

-N وسته،یعملکرد پ هایآزمون هاشدند. گروه نیگزیهر گروه( جا یبرا

back آزمونشیپ عنوانبهرا  بندر گشتالت یحرکت ـ یداریو آزمون د 
ساند  افزارنرمی با استفاده از شناخت بخشیتوان کردند. لیتکم آزمونپس

بار در طول هفته به مدت  0) ایدقیقه 59الی  03جلسه  03اسمارت طی 
 ایمداخله گونههیچهفته( در گروه آزمایش اعمال شد و گروه کنترل  هفت

در  رهیچندمتغ کوواریانس لیبا استفاده از تحل ها. دادهدریافت نکردند
چند متغیره  کوواریانستحلیل  :هایافته. تحلیل شدند SPSS.20افزار نرم

و  شیگروه آزما آزمونپس و آزمونپیش اتنمر نیانگیم نیبنشان داد که 
تفاوت  یحرکت ـ یداریو ادراک د وستهیتوجه پدر متغیرهای کنترل 

حافظه  ریدر متغ هاگروهنمرات  نیانگیم نیباما  دارد،وجود  داریمعنی
 :گیرینتیجه. داردنوجود  داریمعنیتفاوت  فعال در مراحل ارزیابی

 ـ یداریو ادراک د وستهیدر بهبود توجه پ یشناخت بخشیتوان استفاده از
توصیه خاص  یریادگیمبتلا به اختلال  ییآموزان ابتدادانشدر  یحرکت

 .شودمی

ادراک  ه فعال،حافظ وسته،یتوجه پ شناختی، بخشیتوان واژگان کلیدی:
 .خاص یادگیری اختلال ،حرکتی ـ یدارید

 

Abstract 
Introduction: The aim of this study was to determine the 

effectiveness of cognitive rehabilitation on continuous attention, 

working memory and visual - motor perception in primary school 

students with specific learning disability. Methods: In this quasi -

experimental study, 30 primary school students with a learning 

disorder diagnosis in Tabriz Learning Center in 2016-2017 were 

selected through call method and using randomly were replaced into 

experimental and control groups (n = 15 per group). In all four 

groups of N-back, continuous performance test and visual 

perception -motor Bender-Gestalt as pretest and post-test 

completion. Cognitive rehabilitation was performed in the 

experimental group using Sund Smart software for 20 sessions of 

30-45 minutes (3 times a week for seven weeks) and the control 

group did not receive any interventions. Data were analyzed using 

multivariate covariance analysis in SPSS.20 software. Findings: 

The multivariate covariance analysis showed that there is a 

significant difference between the mean scores of pre-test and post-

test in the experimental and control groups in continuous attention 

variables and visual - motor perception, but there is no significant 

difference between the mean scores of the groups in the working 

memory variable at the evaluation stages. Conclusions: The use of 

cognitive rehabilitation is recommended in improving continuous 

attention and visual-motor perception in elementary school students 

with special learning disabilities. 
 

Keywords: Cognitive Rehabilitation, Continuous Attention, Working 

Memory, Visual - Motor Perception, Specific Learning Disorders. 
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 مقدمه

تنوع بسیار زیاد و گسترش زمانی یادگیری انسان 

های بسیاری تفاوت رغمعلیباعث شده است که 

که در یادگیری وجود دارد، برخی افراد در روند 

عادی یادگیری دچار مشکل شوند. یک گروه از 

آموزان مبتلا به اختلال یادگیری این افراد، دانش

(. 5060 ،افروزنظری، سیاحی و )، هستند 5خاص

مبتلا به اختلال یادگیری خاص،  آموزدانش

شخصی است که عملکرد تحصیلی وی بسیار 

و  بهرهوشاز حد انتظار برای آن سن،  ترنییپا

تواند به مقدار تحصیلات است که این مسئله می

صورت اشکال در روخوانی، ریاضی و یا بیان 

 پزشکیروان)انجمن نوشتاری نمایان شود 

 (.5003، 0آمریکا

همراه با  تواندمیخاص  یریادگیاختلال 

همچون  ییاجرا یعملکردهابرخی در  یمشکلات

(. توجه 0335، 5)استر شود جادیا 0پیوستهتوجه 

پیوسته به یک محرک خاص و حفظ 

زنگی پایدار در حین انجام تکالیف، اساس بهگوش

دهد )نجاتی، عملکرد توجه پیوسته را تشکیل می

که  دهدمینشان ود دارد وج یشواهد(. 5069

نقص  دچار یاختلال در روخوان مبتلا بهکودکان 

فاکوپتی و هستند )عملکرد توجه پیوسته در 

 ،9؛ مارزوچی، اورناجی و باربگلیو0353 ،همکاران

 ،(0333) 9فاکوتی و مولتنی مثال، عنوانبه(. 0336

اختلال در که کودکان مبتلا به  نشان دادند

                                                           
1. Specific learning disorder 

2. America Psychiatric Association 

3. Continuous attention 

4. Sterr 

5. Marzocchi, Ornaghi & Barboglio 

6. Facoetti & Molteni 

توجه حفظ و استمرار  ردچار مشکل دروخوانی 

 هایمحرک وسیلهبهبه متن و پرت شدن حواس 

 هستند.مزاحم 

 طوربه 7فعالحافظه مرتبط با اختلالات 

مورد در ارتباط با اختلال یادگیری خاص گسترده 

 (.0359 8ه است )میلر و شویشاتبحث قرار گرفت

شامل  فعالحافظه  ،(0337) 6بدلی مدل مطابق با

 ی وشناختحلقه واج ،یمرکز یجرمسه جزء 

مطالعات نشان . یی استفضا ـ یداریصفحه د

و  یاختلال در روخوان مبتلا بهکه کودکان  دهدمی

نقص در پردازش و  یدارا بیان نوشتاری

 ،و همکاران 53)برندنبورگواژگان  سازیذخیره

و  55( و عملکردهای اجرایی مرکزی )لندرل0359

 یتجرب شواهد ( هستند. همچنین0335 ،همکاران

و  ییفضا ـ دیداری هایطرح از آن است یحاک

ی در افراد مبتلا به اختلال در مرکز مجری

 دچار اشکال است شدتبهروخوانی 

مربوط به  هاییافته(، اما 0339، 50پاسولونگی)

 (.0335 ،)لندرلمتناقض است  یشناختحلقه واج

 از یکی ی،داریادراک دهای مهارت نقص

محسوب  یادگیریال علل اختل تریناساسی

 ـادراکی  معلولیت اصطلاح چنانچه شود؛می

توسط دولت  یادگیریاختلال  تعریفدر  دیداری

گروه  این شرایطاز  یکی عنوانبه آمریکافدرال 

                                                           
7. Working memory 

8. Maehler & Schuchardt 

9. Baddeley 

10. Brandenburg 

11. Landerl 

12. Passolunghi 
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از گروهی  (.0336، 5ه است )وبرشد ذکر

توجه خود را بر ، حرکتی ـ ادراکیپردازان نظریه

ی دیگر گروه ( و0335، 0)بندرشده ادراک مختل

علل احتمالی  عنوانبهبر رشد حرکتی تأخیر یافته 

)وبر،  اندساختهاختلال یادگیری خاص متمرکز 

 حاکی از این است که هابررسی(. همچنین 0336

ترین عناصر اساسیاز  یکی بینایی ـادراک دیداری 

)بلوتی، بیات و  است یروخوان یادگیری در

 (.0350مرادی، علی

لاقه روبه رشدی به اخیر ع هایسالدر 

با  0یشناخت بخشیتوان یهابرنامهاستفاده از 

استفاده از رایانه در زمینه مشکلات مرتبط با 

کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به اختلال 

یادگیری خاص، مشاهده شده است )رادفر، نجاتی 

شناختی،  بخشیتوان(. 5069آبادی، و فتح

بر  مبنی هک است هاییدربرگیرنده کلیه آموزش

 یفناورو  اعصاب شناختیعلوم  هایتلفیق یافته

اما به  5بر اصل نوروپلاستیسیتی تأکیدبا اطلاعات 

)تورل، لیندکوست، برگمن،  استشکل بازی 

ارتقای  منظوربهکه  (0338، 9بوهلین و کلینگبرگ

های ذهنی در زمینه عملکردهای اجرایی توانایی

کاربرد دارد  توجه و ادراک و ... ،همچون حافظه

 (.0353، 9)اوون، همپشایر و گرهن

 کاراییمطالعاتی در خصوص بررسی هرچند 

توجه پیوسته در اختلال بهبود بازتوانی شناختی بر 

                                                           
1. Weber 

2. Bender 

3. Cognitive training 

4. Neuroplasticity 

3. Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin & 

Klingberg 

4. Owen, Hampshire & Grahn 

 ،ریاضی )بیرامی، نظری، هاشمی و موحدی

و  یاضیر یریادگی یناتوانفعال در حافظه  ،(5069

( و 5069 ،موحدی و احمدی ،)بیرامیخواندن 

 ،حرکتی )عزیزی و همکاران ـاری ادراک دید

( در اختلال یادگیری خاص انجام شده 5069

 تأثیراما شواهد متناقضی مبنی بر عدم  ،است

بر حافظه فعال )عزیزی و  یشناخت بخشیتوان

آموزان مبتلا به دانش( در 0357 ،همکاران

وجود دارد که انجام  یریادگی هایناتوانی

، اکثر علاوهبه. دسازمیمطالعات بیشتر را ضروری 

 هایزیرشاخهمطالعات انجام شده بر یکی از 

 ایمداخلهو  اندبودهیادگیری متمرکز  هایناتوانی

شناختی در افراد دارای  بخشیتوانمبتنی بر 

بنابراین، ؛ اختلال یادگیری خاص انجام نشده است

 یاثربخش تعیین پژوهش حاضر با هدف

حافظه فعال  وسته،یبر توجه پ یشناخت بخشیتوان

 ییآموزان ابتدادر دانش حرکتی ـ یداریو ادراک د

 .خاص انجام شد یریادگیمبتلا به اختلال 

 

 روش

و  آزمونپیشی )طرح شیآزما مهیپژوهش ندر این 

از میان کلیه  ،با گروه کنترل( آزمونپس

 نفر( با 905)به تعداد  ییابتداآموزان دانش

راکز اختلالات در مکه  یریادگیاختلالات  صیتشخ

در حال  69-69در سال  زیشهر تبر یریادگی

دریافت مداخلات متداولی همچون تقویت 

 انیو ب یاضیر ،یوخوان)ر تحصیلی هایمهارت

به  آموزدانش 03 ،و رفتاردرمانی بودند ی(نوشتار

 یانتخاب شدند و با روش تصادففراخوانی روش 

 لکنترو  شیآزما هایگروهدر )زوج و فرد( ساده 

531 



 

 ... در حرکتی ـ دیداری ادراک و فعال حافظه پیوسته، توجه بر شناختی بخشیتوان اثربخشی: و همکاران عزیزی امیر

    

 

 .شدند نیگزیهر گروه( جا ینفر برا 59)

از کسب  اجرای پژوهش پس منظوربه

 به ،استان وپرورشآموزشاز  مجوزهای لازم

 اختلالات یادگیری مراجعه شد. گانهپنجمراکز 

 پس از اعلام فراخوان در هر یک از مراکز،

 آموزانیدانشنفر از  03متناسب با حجم نمونه از 

پژوهش را داشتند به که معیارهای ورود به 

، هاآنوالدین  واسطهبهصورت تلفنی و حضوری 

به عمل آمد. پس از توجیه و توضیح  نامثبت

فرم  آموزان،اهداف پژوهش برای والدین دانش

شد. در  لیتکم هاآنتوسط  اخلاقینامه رضایت

ادامه، دو گروه تشکیل شد. اولین گروه در معرض 

و دومین گروه  شناختی قرار گرفتند بخشیتوان

 آزمونتوسط  هاگروهدریافت نکردند.  ایمداخله

 یداریآزمون دو  N-back آزمون ،وستهیعملکرد پ

و  آزمونپیش عنوانبه بندر گشتالت یحرکت ـ

 آزمونپس عنوانبهبلافاصله پس از انجام مداخله 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 از بودند عبارتورود به پژوهش  یهااریمع

عدم خاص؛  یادگیری اختلال تشخیص یافتدر

رشدی )نظیر  ـعصبی اختلالات  همبودی سایر

فعالی، اختلال ارتباط، اختلال کاستی توجه / بیش

 فیاختلال طاختلال هماهنگی مربوط به رشد و 

( و یا سایر اختلالات روانی )نظیر سمیاوت

 اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و

ارات مستقیم والدین و ثبت اظه بر اساس دوقطبی(

که ممکن است تشخیص  پزشکیرواندر پرونده 

و موافقت اختلال یادگیری خاص را منتفی سازند؛ 

 ی توسط والدیننامه کتبرضایت یامضا

آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. دانش

 از پژوهش عبارت بودند از روجخ یارهایمع

 ز ورودقبل ا یشناخت بخشیتوانآموزش  افتیدر

 0عدم حضور در  یا یعدم همکارو  به پژوهش

 ی.اپیجلسه پ

 پژوهش نیگردآوری اطلاعات در ا منظوربه

و  N-back آزمون ،وستهیعملکرد پ از آزمون

بندر گشتالت استفاده  یحرکت ـ یداریآزمون د

 شد.

این آزمون توسط رازولد  :5آزمون عملکرد پیوسته

جش با هدف سن 5699و همکاران در سال 

 در کودکان، یختگیزود انگنگهداری توجه و 

 0ساخته شده است. در این آزمون، خطای حذف

)فشار ندادن کلید در برابر محرک هدف( و خطای 

)فشار دادن کلید در برابر محرک غیر  0ارتکاب

گیرد. بدین ترتیب هدف( مورد سنجش قرار می

که یک مجموعه از اعداد با فاصله زمانی معین 

محرک هدف  عنوانبهشود و دو محرک ظاهر می

باید با مشاهده اعداد  گردد. آزمودنیتعیین می

با فشار کلید مربوطه بر روی  سرعتبهمورد نظر 

صفحه رایانه، پاسخ خود را ارائه دهد )نجاتی، 

 بیضر(، 0355) 5راز، بارهیم، سده و دان (.5069

 69/3تا  76/3را  آزمونی این سازاعتبار دونیمه

رش کردند و روایی صوری و محتوایی آن را گزا

 و نجاریان، شکرکنفرد، هادیان .کردند تأیید

(، پایایی این آزمون را 5076) زاده هنرمندمهرابی

روز در دامنه  03از طریق بازآزمایی بافاصله زمانی 

گزارش کردند و روایی آزمون  60/3تا  96/3بین 

                                                           
1. Attention Continuous Performance Test 

2. Omission 

3. Commission 

4. Raz, Bar-Haim, Sadeh & Dan 
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 ند.کرد تأییدرا با استفاده از روایی ملاکی 

در  5توسط کرچنراین آزمون : back-Nآزمون 

برای سنجش عملکرد شناختی مرتبط  5698سال 

ی اجرایی معرفی شد. در این آزمون، هاکنشبا 

تعدادی محرک دیداری و شنیداری به صورت 

بر شود و پیاپی از طریق نمایشگر رایانه ارائه می

آزمودنی باید در صورت  back-1تکلیف  اساس

محرک با محرک قبلی، کلید شماره یک تشابه هر 

رایانه و در صورت عدم تشابه، کلید شماره دو 

، 0گکنرایانه را فشار دهد )چن، میترا واشلی

 0(. ون لیوون، وندربرگ، هوکسترا و بومسما0338

و  03/3(، ضریب همبستگی این آزمون را 0337)

شاخص سنجش عملکرد  عنوانبهروایی آن را 

گزارش کردند. خیر،  قبولقابلر حافظه فعال، بسیا

تعیین روایی،  منظوربه(، 5060آبادی )نجاتی و فتح

از روایی همگرا استفاده کردند، چنانچه آزمون 

مدت را بر روی یک فراخنای اعداد حافظه کوتاه

نفری از دانشجویان اجرا کردند و  90نمونه 

 را به دست آوردند. 59/3ضریب همبستگی 

این : 4بندر گشتالت یرکتح ـ یداریآزمون د

 منظوربه 5680در سال  بندر توسط لورتاآزمون 

 هایییتواناارزیابی و  یمغز بیآس شناسایی

 آزمون. استساخته شده  یساختارـ  یدارید

 پس از یکیها کارت است، کارت 6 یدارا

 شودیارائه و از او خواسته م یبه آزمودن یگرید

 رسم کندطرح  یاز رو دیکاغذ سف کی یرو که

 نیگذاری انمره نظام(. 0359، 9)پیوتروسکی

                                                           
1. Kirchner 

2. Chen, Mitra & Schlaghecken 

3. Van Leeuwen 

4. Visual – Motor perception Test 

5. Piotrowski 

؛ به نقل از 5690-5679) تزیآزمون توسط کوپ

شده  نیتدو( 0359، 9رایت مارنات و ـگراث 

و چهار نو ع  گذارینمرهماده  03و شامل  است

 و چرخش نادرست، ترکیب خطای تحریف شکل،

آزمون و مواد آن به  گذارینمره. استتداوم 

هر  ؛ بدین ترتیب کهاست« و صفریک »صورت 

و « یک»یک از مواد آزمون در صورت خطا نمره 

 و گیردمیتعلق « صفر»در غیر این صورت نمره 

حداقل و حداکثر نمره در این نظام به ترتیب 

ی کلطوربه تزیاعتبار نظام کوپ. است 03صفر و 

 کنندگانیبنددرجهتوافق  زانیبوده و م قبولقابل

و  شده است ( گزارش%69و  88)ی آن عال برای

 ـ یشاخص رشد ادراک عنوانبه آزمونیی روا

مارنات و رایت،  ـحرکتی مطلوب است )گراث 

(. براهنی )به نقل از نظری، سیاحی و افروز، 0359

( ضریب پایایی آزمون را با استفاده از روش 5060

 گزارش 69/3تا  85/3از  ایدامنهبازآزمایی در 

 کرد.

جذاب  یبرنامه آموزشیک  ی:ناختش بخشیتوان

شده  یطراح وترییکامپ هایبازی است که همانند

( که در این 5069 ،)بیرامی و همکاران است

 7افزار آموزشی ساند اسمارتنرم وسیلهبهپژوهش 

 ،8ترینتوسط کمپانی برین افزارنرمارائه شد. این 

تقویت توجه و پردازش شنیداری طراحی  منظوربه

و برای اولین بار توسط یک گروه شده است 

متخصص کامپیوتر و روانشناسی، در موسسه علوم 

شناختی پارند تهران به سرپرستی نظری در سال 

افزار ساند اسمارت از سازی شد. نرمبومی 5063

                                                           
6. Groth-Marnat & Wright 

7. Sound Smart 

8. Brain train 
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مهارت شناختی  00برنامه با هدف رشد جامع  55

 (.5069 ،طراحی شده است )بیرامی و همکاران

 گروهشناختی به  بخشیانتودر این پژوهش، 

 0) ایدقیقه 59الی  03جلسه  03آزمایشی، طی 

هفته( ارائه شد.  بار در طول هفته به مدت هفت

 در جلسه اول روال کار و مراحلبدین ترتیب که 

 جهتی نیمرحله تمر کیداده شد و  حیتوض آن

 افزارنرم فضای و وتریبا کامپ آموزدانشهر  ییآشنا

از  کیبه هر  یآموزش جلسه 56سپس  شد،ارائه 

آموزش و تمرین سه بخش  افراد نمونه ارائه شد.

آموزش و در سطح متوسط،  توجه شنیداری

 5،0،0،5ی در سطوح تمرینات ذهنی ریاض

)متناسب با ریاضی اول ابتدایی تا چهارم ابتدایی( 

در سطح  آموزش و تمرین تمیز شنیداریو 

مل که هر بخش مشت متوسط انتخاب و اجرا شد

 هابرنامه نیاز ا کیهر .بود برنامه 55 حدوداًبر 

و هر مرحله متفاوت از  بود مرحله 533 یدارا

 یانیمرحله قبل است و هر چه به مراحل پا

و  شودمی ترسخت مراحل نیا ،میشو ترنزدیک

شرط ورود به مرحله بعد درست انجام دادن 

هر  یپژوهش برا نی. در ااست مرحله قبل فیتکل

مرحله  69و  مرحله در نظر گرفته شد پنججلسه 

را با  مراحل آموزدانش کهی صورت . دراجرا شد

 ،جلسات بعددر  ،گذاشتمیپشت سر  تیموفق

 .شدمیوارد مراحل بالاتر 

در نظر  39/3 یپژوهش سطح معنادار نیدر ا

شده با استفاده از  یگردآور یهادادهو  گرفته شد

انحراف و  نیگانیشامل م یفیآمار توص یهاروش

 کوواریانس لیشامل تحل یاستنباطو آمار  معیار

مورد  SPSS.20افزار در نرم رهیچندمتغ

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز

  

 هایافته

ساله با  53الی  7 آموزدانش 03در این پژوهش 

که  تشخیص اختلال یادگیری خاص شرکت کردند

ده کننسنی در گروه دریافت میانگین و انحراف معیار

گروه کنترل  و 58/5±99/8شناختی  بخشیتوان

توجه  متغیرهای بود. آماره توصیفی 90/8±90/5

حرکتی در  ـ یداریادراک دو  حافظه فعال ،وستهیپ

 جدول مورد مطالعه طی مراحل ارزیابی در هایگروه

 .شده است درج 5شماره 

 
 هادر گروه یحرکت ـ یداریه فعال و ادراک دحافظ وسته،یتوجه پ میانگین و انحراف معیار متغیرهای. 1جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 معیار انحراف ±میانگین  معیار انحراف ±میانگین 

 89/0±39/9 59/0±33/6 آزمایش وستهیتوجه پ

 37/0±83/8 68/5±05/8 کنترل

 99/53±00/98 53/55±03/99 آزمایش حافظه فعال

 00/55±38/90 75/55±09/99 کنترل

 05/0±00/00 98/9±60/08 آزمایش حرکتی ـ یداریادراک د

 57/5±39/06 39/5±87/06 کنترل
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و ادراک  وستهیتوجه پمیانگین متغیرهای 

آزمایشی از مرحله  هایگروهدر  یحرکت ـ یدارید

اما ؛ کاهش یافته است آزمونپسبه  آزمونپیش

 میانگین متغیر حافظه فعال در هر دو گروه

به  آزمونپیشمایش و کنترل از مرحله آز

 (.5افزایش یافته است )جدول  آزمونپس

 رهیچندمتغ کوواریانسهای تحلیل فرضپیش

، =F 593/5) مقدار با استفاده از آزمون باکس با

003/3 P=)،  مقادیر با لکیو رویشاپآزمون 

(39/3p> و )در متغیرهای توجه ن یآزمون لو

 ،(=F= ،009/3 P 698/3)پیوسته با مقادیر 

( و ادراک =F= ،509/3 P 567/0)حافظه فعال 

( مورد =F= ،055/3 P 395/5)حرکتی  –دیداری 

 کوواریانس لیتحل جینتاقرار گرفت.  تأیید

حافظه  وسته،یتوجه پ یرهایدر متغ رهیچندمتغ

 یهادر گروه یحرکت ـ یداریفعال و ادراک د

 درج شده است. 0مورد مطالعه در جدول 

 
های مورد در گروه یحرکت ـ یداریحافظه فعال و ادراک د وسته،یوجه پت یرهایمتغچندمتغیره در  کوواریانستحلیل . 2جدول 

 مطالعه

 متغیر
 منابع

 پراکندگی

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 ایتا
 توان آزمون

توجه 

 وستهیپ

   996/3 095/3 85/5 5 85/5 آزمونپیش

 5 985/3 335/3 99/05 59/576 5 59/576 گروه

     57/9 09 05/506 خطا

 حافظه فعال

   586/3 80/5 00/56909 5 00/56909 آزمونپیش

 569/3 393/3 095/3 03/5 55/55395 5 55/55395 گروه

     99/53796 09 90/09605 خطا

ادراک 

ـ  یدارید

 حرکتی

   337/3 70/8 39/589 5 39/589 آزمونپیش

 5 639/3 335/3 79/053 83/9535 5 83/9535 گروه

     03/05 09 39/903 خطا

 

 یرهایمتغ بر شناختی بخشیتوان آموزش

 ،P، 99/05=(09،5)=F=335/3) وستهیوجه پت

 ـ یداریو ادراک دی( کیتفک یمجذور اتا= 985/3

= P، 79/053=(09،5)=F ،639/3=335/3) یحرکت

 ابتدایی آموزاندانش ی( درکیتفک یاتامجذور 

 دارد. توان تأثیر خاص، یادگیری اختلال به مبتلا

 نمونه حجم بیانگر ،5 با آمده برابر دست به آزمون

اما ؛ است گیریمناسب برای یک چنین نتیجه

 حافظه فعال ریمتغ بر شناختی بخشیتوان آموزش

 ییادگیر اختلال به مبتلا ابتدایی آموزاندانش در

، P، 03/5=(09،5)=F=095/3ندارد:  تأثیر خاص،

 به آزمون ی. توانکیتفک یمجذور اتا= 393/3
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 است. 569/3 با آمده برابر دست

 

 و بحث گیرینتیجه

 بخشیتوان آموزش پژوهش حاضر نشان داد که

 ابتدایی آموزاندانش در وستهیتوجه پ بر شناختی

این دارد.  تأثیر خاص، یادگیری اختلال به مبتلا

 ،(5069) و همکاران یرامیبیافته با نتایج مطالعه 

. این محققان در طی پژوهشی نشان استهمسو 

باعث  شناختیروان ـ عصب بخشیتواندادند که 

 یآموزان مبتلا به ناتوانبهبود توجه مستمر در دانش

 شد. یاضیر رییادگی

 هایآموزش ارائه باشناختی  بخشیتوان

 هی،د بازخورد و رینتکرار، تم شامل گسترده

 در را پایداری و سنجش قابل بهبودهای توانمی

آموزان شناختی در دانش تعدادی از کارکردهای

 به که کرد ایجاد مبتلا به اختلال یادگیری خاص،

 با مرتبط هاییتوانایی و تکالیف ها،فعالیت سایر

یابند  تعمیم تحت درمان، نیز عصبی شبکه

 تأثیر بر علاوه هچراک(؛ 0353، 5)کلینگبرگ

 زیربنایی ساختارهای روی بر کنندگیتحریک

پیشانی، مخچه و قشر خلفی که پیش قشر همچون

با برخی از فرایندهای  fMRIطبق مطالعات 

، باشند )والراشناختی نظیر توجه پیوسته مرتبط می

انجام  ؛(0339، 0فارونه، بیدمن، پلدارک و سیدمن

ختی منجر به شنا بخشیتوانهای مکرر فعالیت

پذیری سیناپسی و در نتیجه شکل زایی وعصب

 ابتدایی آموزاندانش توجه پیوسته در کاراییبهبود 

 گردد.خاص می یادگیری اختلال به مبتلا

                                                           
1. Klingberg 

2. Valera, Faraone, Biederman, Poldrack & 

Seidman 

حاصل از  هاییافتههمچنین مطابق با 

 بر شناختی بخشیتوان آموزش پژوهش حاضر

 به مبتلا ابتدایی آموزاندانش در حافظه فعال

این یافته با ندارد.  تأثیر خاص، یادگیری لاختلا

نتایج حاصل از مطالعه عزیزی و همکاران 

با اکثر مطالعات  ،. با این حالاست( همسو 0357)

 ،برای مثالپیشین در این زمینه در تضاد است. 

(، نشان دادند 5069موحدی و احمدی )، بیرامی

حافظه کاری بهبود  منجر به یشناخت یبازتوانکه 

و  یاضیر یریادگی یبا ناتوان آموزاننشدر دا

 و آزمونپیش هاینمره نیانگیم نیبشد و خواندن 

و کنترل تفاوت  شیگروه آزما آزمونپس

 سلیمانی و دارد. نریمانیوجود  داریمعنی

بین دو گروه نیز نشان دادند که  ،(5060)

آموزان دارای اختلال ریاضی و گروه کنترل دانش

ت معناداری وجود دارد؛ در حافظه کاری تفاو

که حافظه کاری در گروه آزمایش  ترتیببدین 

 یافت.شناختی افزایش  بخشیتوانبعد از آموزش 

در تبیین این تضاد اشاره به این نکته 

که هرچند ساند اسمارت  رسدمیضروری به نظر 

افزار آموزشی است که مطابق با یک نرم

 لیو دلا بخشتیرضا جینتاپیشین  هایپژوهش

 ،توجه ی برای استفاده از آن در تقویتمنطق

و  زبانی هایپردازش شنوایی، ـ دیداری پردازش

 یرامی)بهای شناختی وجود دارد مهارت برخی از

اما (، 5069 ،بیرامی و همکاران ؛5069و همکاران، 

در وهله اول برنامه بازتوانی شناختی ساند 

 پردازش و توجه اسمارت با هدف تقویت

 ،است که به صورت مستقیم شده تهیه شنیداری

تقویت و بهبود کارکرد حافظه فعال را هدف قرار 

541 



 

 5069(، بهار و تابستان 55 اول )پیاپی ل ششم، شمارهسااجتماعی، پژوهشی شناخت  دوفصلنامه علمی ـ

  

 

 .دهدنمی

 که علاوه بر این پژوهش حاضر نشان داد

 ـ یداریادراک د بر شناختی بخشیتوان آموزش

 اختلال به مبتلا ابتدایی آموزاندانش در یحرکت

 پژوهش افتهی دارد. این تأثیر خاص، یادگیری

نتایج مطالعات نظری، دادخواه و هاشمی  با حاضر

 بر یشناخت بخشیتوان یاثربخش(، مبنی بر 5069)

و  دیداری مهارت به مربوط بهبود خطاهای

با  آموزاندر دانش املاء یخطاهاشنیداری در 

 و قاسمی نجاتی، ی و طهماسبی،سینارسانو

 بخشیتوان برنامه تأثیر مبنی بر ،(5060) طباطبایی

 خواندن توانایی بر پایه یناییب عملکردهای

 درک و صحت نمرات در معناداری )افزایش

 خطای نمره در معناداری کاهش و خواندن

 علاوهبه. استهمسو  نارساخوان کودکان خواندن(

مطابق با یافته این  ،(5069عزیزی و همکاران )

 بخشیتوان آموزشنشان دادند که  ،پژوهش

 در یحرکت ـ یداریادراک د بر شناختی

 یادگیری اختلال به مبتلا ابتدایی آموزاندانش

 دارد. تأثیر خاص،

شناختی مطابق با اصل  بخشیتوان

 یختگیبرانگی با مغز یمیو خودترم یریپذشکل

 یناپسیس راتییمناطق کمتر فعال در مغز تغ یاپیپ

)چورچیل،  کندمیبادوامی در آن نواحی ایجاد 

( 0330، 5ینوگالوز، کاکومبی، اسوین، کرامر و گر

به  زیربنایی ساختارهای کنندگیتحریکو منجر به 

مخچه و لـوب  ـا،یگانگل زالیبمناطق ویژه 

و کنتـرل  ـاتینظر بر اساسکه  شودمی یشـانیپ

 صینقا در این نواحی با اختلال ،یحرکتـیادگیری 
                                                           
1. Churchill, Galvez, Colcombe, Swain., 

Kramer & Greenough 

 دارد ارتباط یحرکت ـ یداریمرتبط با ادراک د

رتیب باعث بدین ت ؛(0350 ،0کسی)آلبرت و چا

آموزان ی در دانشحرکت ـ یداریادراک دبهبود 

 .شودمیمبتلا به اختلال یادگیری خاص 

محدودیت این پژوهش عدم  ترینمهم 

عدم دسترسی به  اجرای پیگیری به دلیل

محدودیت زمانی حضور  واسطهبه هاآزمودنی

 طی دیشا چراکهآموزان در پژوهش بود، دانش

حاصل  جیمتفاوت با نتا یجیبلندمدت نتا یریگیپ

مداخله  تأثیردر خصوص عدم پژوهش  نیاز ا

؛ آمدمیبه دست مورد بحث بر حافظه فعال 

شود مطالعات پیگیری در بنابراین پیشنهاد می

های طولانی )حداقل یک سال( انجام شود. دوره

بر  شناختی در این تحقیق، بخشیتوان، علاوهبه

 یی(ابتداقطع مآموزان دانشنمونه محدودی ) یرو

انجام  یآن را به معنا توانینم کهانجام شد 

. از این رو، ها در نظر گرفتنمونه ریمداخله بر سا

 کارایی سایر مطالعاتکه  شودیم شنهادیپ

در را بر متغیرهای مورد بحث  شناختی بخشیتوان

 تحصیلی آموزان مقطعدانش متشکل از اینمونه

اطلاعات از  نکهیضمن ابررسی کنند.  متوسطه

 یابیافزارها به دست آمده است و ارزآزمون و نرم

همراه  ییهاتیبا محدود تواندیافزارها منرم نیا

 یکه گردآور شودیم شنهادیپبنابراین، ؛ باشد

افزار نباشد و از بر آزمون و نرم یها تنها متکداده

 ریاطلاعات نظ یگردآور یهاروش ریسا

با  نجام مصاحبها ی وخودگزارش یهاپرسشنامه

کودک برای مشاهده  کودک و والدین و یا

 استفاده شود.آوری اطلاعات جمع

                                                           
2. Albaret & Chaix 
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