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  چکیده
ثیر مداخله آموزشی شناختی أپژوهش حاضر با هدف بررسی ت :مقدمه
لفه مجري ؤتوجه و بازداري پاسخ و م محور حافظه کاري بررایانه

 :روش .مرکزي کودکان داراي اختالل یادگیري خاص انجام شده است
     ـآزمون پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشروش 

ساله دچار  12تا  8آموز نفر دانش 27تعداد  .استپیگیري  و آزمونپس
اختالل یادگیري خاص به شکل تصادفی در دسترس از مراکز اختالالت 

انتخاب  )شهریار و رباط کریم(هاي تهران یادگیري خاص شهرستان
هاي حلقه واج لفهؤدر سه گروه بر اساس منفر  27این  .گردیدند

بک و فرم ارزیابی اختالل  شناختی و لوح دیداري فضایی آزمون حاف
سپس با استفاده از  .بندي شدندهمتا و گروه) LDES( یادگیري خاص

عمل هآزمون ببک پیشلفه مجري مرکزي آزمون حافؤو م IVAآزمون 
 27اي بر روي ناختی رایانهاي مداخله شدقیقه 50جلسه  18پس از . آمد

گذشت سه ماه آزمون پیگیري  و پس از آزمون انجام شدپس نفر، مجدداً
هاي توصیفی و تحلیل واریانس ها از آمارهبراي تحلیل داده. انجام گردید

نتایج نشان داد که بین سه گروه  :هایافته. هاي مکرر استفاده شداندازه
هاي توجه، پیگیري در حوزه آزمون و آزمونآزمون و پسدر پیش

 .لفه مجري مرکزي تفاوت معنادار ایجاد شده استؤبازداري پاسخ و م
محور باعث افزایش بنابراین مداخله آموزشی شناختی رایانه :گیرينتیجه

لفه مجري مرکزي حافظه کاري در کودکان ؤتوجه، بازداري پاسخ و م
 .داراي اختالل یادگیري خاص شده است

حافظه کاري، توجه، کنترل پاسخ، مؤلفه مجري مرکزي  :یديواژگان کل 
   حافظه کاري، اختالل یادگیري خاص، مداخله آموزشی شناختی

 .محور حافظه کاريرایانه

  

Abstract 
  

Introduction: The purpose of  present research is the 
investigation of the effectiveness of computer-based cognitive 
training on working memory on attention ,response control and 
central executive working memory of children with specific 
learning disabilities. Method: The research method was semi- 
experimental with pre-test post-test fallow-up. A total of 27 
students aged 8 to 12 years with a specific learning disorder 
diagnosis were randomly available selected from the centers of 
special learning disorders in Tehran(Robatkarim, shahriyar).The 
27 subjects were peer and clustered into 3 groups based on 
component, phonological loop and visuospatial sketchpad of the 
HAFBAK test and the from of assessment of specific learning 
disorder(LDES).Then ,using the IVA test and the central 
executive component of the HAFBAK  test, a pretest was 
performed. After 18 session of 50 minute computer- based 
cognitive intervention, on 27 objects post-test were performed. 
After 3 months fallow-up test was performed.For analyzing of 
the data used descriptive statistics and repeated measure 
variance analysis method. Finding: The finding of this research 
showed that there was a significant difference between the 3 
groups in per-test post-test and fallow-up test in the areas of 
attention, response control and central executive component. 
Conclusion: Therefore, computer-based cognitive training 
intervention has increased  of the attention, response control and  
the central executive component of working memory in children 
with specific learning disabilities. 
Key words: working memory, Attention, Response control, 
central executive, Specific learning disabilities, computer-based 
cognitive training of working memory. 
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  مقدمه
خاص یک اختالل رشدي عصبی  اختالل یادگیري

است که منشأ زیستی داشته و پایه و اساس 
موجود در سطح شناختی است و  هايناهنجاري

. گیردمی هاي رفتاري اختالل نیز از آن نشأتنشانه
این اختالل یکی از عملکردهاي افراد مانند خواندن، 

. دهدنوشتن و ریاضیات را تحت تأثیر قرار می
آموزان مبتال به این نوع اختالالت بسیار کمتر دانش

د، روها انتظار میاز آنچه از سن و سطح هوشی آن
موفق شده و در تنظیم اطالعات دیداري و 

انجمن (شنیداري، حافظه و توجه نیز نقص دارند 
اختالل یادگیري شامل ). 2013روانپزشکی آمریکا، 

/ شناختیناتوانی یادگیري عصب روان سه حیطه؛
هاي یلی و ناتوانیناتوانی یادگیري تحص تحولی،

 ،1و کلمن آناستازید کاالگر، کرك،( استاجتماعی 
میزان شیوع آن در نقاط مختلف دنیا بین که ) 2006

انجمن ( درصد گزارش شده است 14تا  3
 ،و همکاران 2بارباریس ؛2013 آمریکا، روانپزشکی

همچنین در فراتحلیلی که  ).2005 ،3، داوکر2005
با هدف بررسی میزان شیوع ناتوانی یادگیري در 
ایران انجام گرفته است میزان شیوع این اختالل 

 در .)1384، بهراد(درصد گزارش شده است  81/8
یستی و زشناسی این اختالل عالوه بر عوامل سبب

هاي سیستم عصبی مرکزي بر نقش کارکرديبد
 نارس بودن کودك، خانوادگی،تجمع  نیمکره راست،

                                                             
1. Kirk,Gallagher,Anastasiow & Koleman 
(APA) 
2. Barbaresi  
3. Dowker 

وضعیت  عوامل روانی اجتماعی و جمعیت شناختی،
آموزش ضعیف و عدم  اجتماعی و اقتصادي پایین،

افروز و ( توانایی پردازش مغزي اشاره شده است
  ).1393 همکاران،

هاي هاي جدید به نقش مهارتپژوهش
فراشناختی و از این میان نقش آموزش کارکردهاي 

دالیل . کید دارندأهبود اختالل یادگیري تاجرایی بر ب
محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه کارکردهاي 
   اجرایی نقش مهمی در یادگیري کودکان بازي 

بر اساس ). 2001 ،4بال و اسکریف( کنندمی
تحقیقات انجام شده کودکان مبتال به اختالل 
یادگیري در کارکردهاي اجرایی خود مشکل دارند 

  ).2005، 6سلیکمنـ  سمرود ؛ 2001 ،5الري (
هاي کارکردهاي اجرایی، که در یکی از مؤلفه 

اي آمادگی اجتماعی و تحصیلی کودکان اهمیت ویژه
). 2005سلیکمن، ـ سمرود (است  کاريدارد حافظه 

توانایی نگهداري اطالعات در ذهن  کاريحافظه 
 و است )1385 علیزاده،(حین انجام تکالیف پیچیده 

بناي اصلی از فرایندهاي مهم شناختی است که زیر
این حافظه نقشی  .دهدتفکر و یادگیري را شکل می

در واقع  .حساس در یادگیري خواندن کودکان دارد
ها یک سیستم جامع است که عملکردکاري  حافظه
مدت را مدت و کوتاههاي حافظه درازسیستمو زیر

 مثالً(هاي حافظه اختالل در کارکرد .کندمتحد می
مدت، حافظه کاري و نقص نقص در حافظه کوتاه

                                                             
4. Bull & Scerif. 
5. Larry 
6. Semrud-clikeman 
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   هاي شناختی و خفیف در رمزگردانی و راهبرد
هاي مهم کودکان داراي از ویژگی) شناختیفرا

تارویان، نیکلسن و . (اختالل یادگیري است
  .)2007 ،1فارست
و بدلی ) 1974(بدلی و هیج اساس الگوي  بر

 لفه متفاوت وؤاز سه محافظه کاري ، )1986(
لفه عبارتند از ؤاین سه م .مستقل تشکیل شده است

مجري مرکزي، حلقه واج شناختی و صفحه ثبت 
دلیل ناتوانی در تبیین هاین الگو ب. دیداري فضایی

توسط بدلی  2000 ل شناختی در سالئبرخی مسا
  .)1395ارجمندنیا، (مورد تجدید نظر قرار گرفت 

هاي در سالحافظه کاري هاي آموزش برنامه
چنین  .توجه فراوانی قرار گرفته است اخیر مورد

ها مبنی بر هاي برخی از پژوهشتمایلی با یافته
حافظه هاي تحت آموزش عملکرد بهتر آزمودنی

 ،و همکاران 2جاکی(هاي استدالل در تواناییکاري 
؛ 2002 ،3فورسبرگ، وستربرگ ؛ کلینبرگ،2008

هاي افزایش مهارت ،)2005کلینبرگ و همکاران، 
؛ کلینبرگ و 2011، 4موریسون چین و( توجه

، )2005همکاران،  ؛ کلینبرگ و2002همکاران، 
جمله خواندن و  هاي تحصیلی ازافزایش مهارت

؛ 2009، 5هولمز، گاترکول، دونینگ( ریاضیات
، )2013، و همکاران 7؛ لو2011، و همکاران 6لوسی
، قوت بیشتري گرفت و بیش از پیش توجه )2013

                                                             
1. Taroyan, Nicolson & Fawcett 
2. Jaeggi 
3. Klingberg, Forssberg & Westerberg 
4. Chein & Morrison 
5. Holmes, Gathercole & Dunning 
6. Loosli 
7. Luo 

حسن زاده ( پژوهشگران را به این حیطه جلب کرد
  هاي از سوي دیگر برنامه. )1394و احمدي، 

با ادعاي حافظه کاري اي تجاري آموزشی رایانه
کنترل تکانش و بهبود  ،افزایش نمرات هوشبهر

به که  پایه تحصیلی و ارتقاء افزایش خالقیت ،توجه
هاي مداخالتی و سرعت جاي خود را در برنامه

باز کرده  همچنین متون روانشناسی جاي خود را
؛ به نقل از 2013میل باي، لرواك و هولمی، ( است

  ).1394 حسن زاده،
اند که کودکان با اختالل ها نشان دادهپژوهش

حافظه ریاضی و بیان نوشتاري در  یادگیري خواندن،
 دارندتري از سایر کودکان عملکرد ضعیفکاري 

؛ 2007 ،9؛ آندرسون و لیکسل2011، 8گیري(
  .)2004 ،و همکاران 10گترکل

موضوع توجه و تمرکز  عالوه بر حافظه کاري
هاي کارکردهاي از مؤلفه دیگر عنوان یکینیز به

ترین عوامل مؤثر در ترین و پیچیدهاجرایی از مهم
به عبارت دیگر یکی از ؛ هستندآموزش و یادگیري 

داراي اختالل ترین مشکالت کودکان فراوان
که موجب کاهش کارایی آنان در مدرسه  یادگیري

توجه به یک سري . گردد، فقدان توجه استمی
شود که شامل تمرکز عملیات ذهنی پیچیده گفته می

شدن بر هدف، نگه داشتن یا تحمل کردن و یا درگیر
طوالنی، رمزگردانی  گوش به زنگ بودن در زمان

هاي محرك و تغییر تمرکز از یک هدف به ویژگی
با توجه به ). 2006 سیدمن،(هدف دیگر است 

                                                             
8. Geary 
9. Andersson & Lyxell. 
10. Gathercole 
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این  معموالًگیري توجه، اندازه هاي موجود درچالش
هاي در رابطه با برخی از فعالیتشناختی را مهارت 

با ). 1997 بارکلی،(دهند قرار می ارزیابی مورد دیگر
هاي زیادي زیربناي اصلی پژوهشاین حال، 

هاي کاستی    در اختالل هاي یادگیري را نارسایی
دانند میمهم به جریان انداختن اطالعات در توجه 

  ). 1394 چوپان زیده، عابدي و پیروز زیجردي،(
اثریخشی  هاي بسیاري بربه طور کلی پژوهش

هاي مداخالتی مبتنی بر آموزش حافظه کاري برنامه
هاي توجه کودکان با اختالل یادگیري مهارتو 

وستبرگ و بکمن  برمر،(اند توجه کردهخاص 
و  ؛ مسیبی1396؛ احمدي، 2015پاژین  ؛2012،

  .)2018؛ بیکیک، 1396، میرمهدي
   

  روش
     تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح روش 

هاي متغیر. استو پیگیري آزمون آزمون پسپیش
و بخش مجري مرکزي حافظه کاري  وابسته، توجه،
متغیر مستقل برنامه آموزشی  .استکنترل پاسخ 

  . استحافظه کاري محور جهت ارتقاء رایانه
ها به شکل توصیفی و استنباطی داده تحلیل وتجزیه

در  .شوداس انجام میاسپیافزار اسبه کمک نرم
ماري میانگین و آهاي سطح توصیفی از شاخص

آزمون و آزمون و پسدر مراحل پیش انحراف معیار
هاي واریانس اندازهدر سطح استنباطی از تحلیل 

  .شده استاستفاده  مکرر
آموزان جامعه آماري پژوهش حاضر دانش 

مقطع ابتدایی شهرستان شهریار و رباط کریم در سال 

که به مراکز اختالالت  اندبوده 96-97تحصیلی 
در این  .اندشده یادگیري دولتی منطقه ارجاع داده 

  موز داراي اختالل یادگیري آدانش 27پژوهش 
آزمون هوش استاندارد آموزان با دانش .اندبوده

وسیله ارزیابی هب بررسی، )ا استنفورد بینهوکسلر ی(
بررسی  بررسی گزارشات والدین، تحصیلی،

وسیله هکالس و در نهایت بررسی بگزارشات معلم 
مه مقیاس ارزیابی اختالل یادگیري مورد پرسشنا

ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نمرات آزمون 
LDES لفه حلقه واج شناختی و لوح ؤو نمرات م

سازي و دیداري فضایی حافبک در سه گروه همتا
  .بندي شدندگروه

 :حافظه فعال :ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش
از حافظه کاري وهش حاضر براي ارزیابی ژدر پ

استفاده ) بک حاف(کودکان حافظه کاري آزمون 
این مجموعه آزمون نسخه فارسی و . شده است

ایرانی شده از مجموعه آزمون فعال کودکان است که 
توسط سوزان پیکرینگ و سوزان گردرکول در سال 

 زمونآاین . تهیه و تنظیم منتشر گردیده است 2001
لفه حلقه واج شناختی، صفحه ؤتواند سه ممی

دیداري فضایی و مجري مرکزي را مورد سنجش 
   .قرار دهد

-IVAآزمون  جهت سنجش توجه از :توجه

PLUS-CPT این ابزار یکی از انواع . استفاده گردید
آزمون عملکرد ، است) CPT(آزمون عملکرد مداوم 

و  )rasvold( توسط رازولد 1956مداوم در سال 
 .همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت

 53/0نسخه فارسی این آزمون داراي ضریب اعتبار 
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این آزمون انواع مختلفی دارد که در  .است 93/0تا 
که آیتم توجه آن، مطالعه حاضر از نسخه اعداد

سنجد، شنیداري را نیز عالوه بر آیتم بینایی می
 . استفاده شده است

 :ویراست دوم ـ ارزیابی اختالل یادگیريمقیاس 
مقیاس ارزیابی اختالل یادگیري ویراست دوم 

LDES-R2) (منظور ارزیابی ساختارمند  به

رفتارهاي عملکردي کودکان و نوجوانان با اختالل 
شده توسط قانون  بر اساس تعریف ارائهیادگیري 

شده   طراحی) 2004(آموزش افراد با ناتوانی 
  . است

اي بسته مداخالتی آموزشی شناختی رایانهمحتوي 
  .تاسبه شرح زیر 

  جلسه تمرین به تفکیک هر جلسه 18محتوي  .1جدول 
N-Back 
training 

 حافظه فعال کالمی
مجري مرکزي  +حلقه واج شناختی (

 )مربوطه

لوح (حافظه فعال غیر کالمی 
مجري مرکزي  +دیداري فضاي 

 )مربوطه

  محتوي
  جلسه

One 1 back  جلسه اول )1(کارت حافظه  )1(بازي با حروف و کلمات 
Dual 1 back  جلسه دوم  )2(کارت حافظه  )2(بازي با حروف و کلمات 
Dual 1 back جلسه سوم )1(بازي با لیوان  اجراي دستورات 
Dual 1 back جلسه چهارم )2(بازي با لیوان  سازي کلماتمرتب 
Dual 1 back جلسه پنجم )1(بازي تونل و ماشین  تمرینات معکوس 
Dual 2 back جلسه ششم )2(بازي تونل و ماشین  )1(اي مرحله 2سازي مرتب 
Dual 2 back جلسه هفتم  )3(بازي تونل ماشین  )2(اي مرحله2سازي مرتب 
Dual 2 back جلسه هشتم ببین و بگو )3(اي مرحله 2سازي مرتب 
Dual 2 back جلسه نهم بازي با چوب کبریت انجام متوالی دستورات 
Dual 2 back جلسه دهم الگو سازي یادآوري آهنگ کلمات 
Dual 2 back جلسه یازدهم یادآوري الگو )1(داستان  یادآوري و پرسش و پاسخ از 

Dual 2 back جلسه دوازدهم پانتومیم )2(یادآوري و پرسش و پاسخ از داستان 
Dual 2 back ها و مرتب سازي تصاویر مکعب هاي قصه گوییکارت

 هاکارت
 جلسه سیزدهم

Dual 2 back  جلسه چهاردهم زدن به مکعب مانند آزمونگرضربه )1(تجسم فضایی کالمی 
Dual 3 back  جلسه پانزدهم زدن به مکعب با قاعده خاصضربه )2(تجسم فضایی کالمی 

Dual 3 back جلسه شانزدهم هایادآوري کلمه اعداد بازي مجموعه 
Dual 3 back جلسه هفدهم یادآوري جفت کلمات یادآوري نقاط کلمات 
Dual 3 back جلسه هجدهم پیدا کردن حروف کلمه ايسازي دو مرحلهمرتب 

  هایافته
ارائه گردیده  2جدول  درهاي توصیفی حاصل شاخص

مده در نمونه مورد بررسی و دست آهنتایج بطبق . است
هاي توصیفی این پژوهش میانگین نمره توجه در آماره

آزمون در پس 79آزمون به در پیش 54گروه دیداري از 
  در 89آزمون به در پیش 69در گروه شنیداري از 

آزمون به در پیش 79آزمون و در گروه ترکیبی از پس
نمرات پیگیري  .ارتقاء یافته استآزمون در پس 100

در گروه  78پس از سه ماه در گروه دیداري توجه 
همچنین  .است 98و در گروه ترکیبی  89شنیداري 

در  57میانگین  نمره کنترل پاسخ در گروه دیداري از 
در گروه شنیداري از  آزمون،در پس 85آزمون به پیش
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روه آزمون و در گدر پس 102زمون به آدر پیش 85
آزمون ارتقاء در پس 102آزمون به در پیش 87ترکیبی از 
نمرات پیگیري کنترل پاسخ پس از سه ماه  .یافته است

و در گروه  100در گروه شنیداري  ،87 در گروه دیداري
لفه مجري مرکزي میانگین نمره ؤدر م .است 101ترکیبی 

   در  111آزمون به در پیش 82در گروه دیداري از 
آزمون به در پیش 88آزمون، در گروه شنیداري از پس

     در  82آزمون و در گروه ترکیبی از در پس 115
 .آزمون ارتقاء یافته استدر پس 118آزمون به پیش

نمرات پیگیري مجري مرکزي بعد از سه ماه در گروه 
و در گروه ترکیبی  116در گروه شنیداري  ،109دیداري 

گردد میانگین تمام همانطور که مشاهده می .است 116
  .هاي وابسته در پژوهش ارتقاء یافته استمتغییر

  کنترل پاسخ و مجري مرکزي توجه،هاي توصیفی آماره .2جدول 
  مجري مرکزي  کنترل پاسخ  توجه  متغیرها

 V گروه

  M 54  57  82  پیش آزمون
SD  48  45  14  

  M  79  85  111  آزمونپس 
SD  34  39  24  

  M  78  87  109  پیگیري
SD  31  32  23  

 Aگروه 

  M  69  85  88  پیش آزمون
SD  32  36  13  

  M  89  102  115  پس آزمون
SD  13  10  17  

  M  89  100  116  پیگیري
SD  15  11  17  

  VAگروه 

  M  79  87  82  پیش آزمون
SD  36  34  20  

  M  100  102  118  پس آزمون
SD  16  12  16  

  M  98  101  116  پیگیري
SD  15  10  17  

  
بخشی مداخله پژوهش از تحلیل اثر براي تعیین

  استفاده  )GLMRM( هاي مکررواریانس اندازه

  
شده است که نتایج حاصل در جداول زیر ارائه 

 .گردیده است
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 براي متغییر توجههاي مکرر تحلیل واریانس اندازهنتایج  .3جدول 
  df  ms  f  sig  Eta  وضعیت  متغیر

  413/0  001/0  919/16  778/4150  2  هاي مکرراندازه  توجه
  110/0  246/0  487/1  481/3164  2  عضویت گروهی

و سطح  F=587/1نتیجه آزمون ام باکس با نمره 
هاي ماتریسدهد که شان مین 146/0معناداري 

کواریانس مشاهده شده متغیر وابسته توجه در بین 
  .هاي مختلف با یکدیگر برابر هستندگروه

آزمون تحلیل واریانس  در Fبا توجه به نمره 
) هاآزمون اثرات درون آزمودنی(هاي مکرر اندازه

 است 001/0 با سطح معناداري 733/17که برابر 
  توان عنوان کرد که تفاوت بین میانگین نمرات می

  و پیگیريآزمون آزمون و پسپیشتوجه در 

مداخله باعث ارتقاء توجه  است ومعنادار  
در  Fهمچنین با توجه به نمره  .گردیده است

و  294/1 ها که برابرآزمون اثرات بین آزمودنی
توان گفت تفاوت می است 292/0سطح معناداري 

دیداري، شنیداري و (مداخله  هايبین روش
یعنی  .در ارتقاء توجه معنادار نبوده است )ترکیبی

اند، ثیر داشتهأبا اینکه سه روش در ارتقاء توجه ت
ها مشاهده نشده اما تفاوت معناداري در بین آن

   .است
  متغییر کنترل پاسخهاي مکرر براي نتایج تحلیل واریانس اندازه .4جدول 

  df ms  f  sig  Eta  وضعیت  متغیر

  247/0  001/0  907/7  926/3561  2  اندازه هاي مکرر  کنترل پاسخ
  158/0  127/0  254/2  815/3627  2  عضویت گروهی

آزمون تحلیل واریانس  در Fبا توجه به نمره 
) هاآزمون اثرات درون آزمودنی(هاي مکرر اندازه

 است 001/0 با سطح معناداري 878/7که برابر 
توان عنوان کرد که تفاوت بین میانگین نمرات می

و آزمون آزمون و پسکنترل پاسخ در پیش
و مداخله باعث ارتقاء است معنادار پیگیري 

همچنین با توجه به  .کنترل پاسخ گردیده است

 ها که برابردر آزمون اثرات بین آزمودنی Fنمره 
توان می است 122/0و سطح معناداري  297/2

دیداري، (هاي مداخله گفت تفاوت بین روش
در ارتقاء کنترل پاسخ معنادار  )شنیداري و ترکیبی

یعنی با اینکه سه روش در ارتقاء  .نبوده است
اند، اما تفاوت معناداري ثیر داشتهأکنترل پاسخ ت

  .ها مشاهده نشده استدر بین آن
  

  یر مجري مرکزيبراي متغ هاي مکررنتایج تحلیل واریانس اندازه .5جدول 
  df ms  f  sig  Eta  وضعیت  متغیر

مجري
 

هاي اندازهمرکزي
  مکرر

2  778/8076  756/62  001/0  723/0  

عضویت 
  گروهی

2  370/222  29/0  751/0  024/0  
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و  F=382/0نتیجه آزمون ام باکس با نمره 
  دهد که نشان می ،970/0سطح معناداري 

هاي کواریانس مشاهده شده متغیر وابسته ماتریس
هاي مختلف با لفه مجري مرکزي در بین گروهؤم

  .یکدیگر برابر هستند
آزمون تحلیل واریانس  در Fبا توجه به نمره 

) هاآزمون اثرات درون آزمودنی(هاي مکرر اندازه
 است 001/0 با سطح معناداري 057/65که برابر 

توان عنوان کرد که تفاوت بین میانگین نمرات می
آزمون معنادار آزمون و پسمجري مرکزي در پیش

لفه مجري مرکزي ؤمداخله باعث ارتقاء م است و
ر د Fهمچنین با توجه به نمره  .گردیده است

و  22/0 ها که برابرآزمون اثرات بین آزمودنی
توان گفت تفاوت می است 804/0سطح معناداري 

دیداري، شنیداري و (هاي مداخله بین روش
معنادار لفه مجري مرکزي ؤمدر ارتقاء  )ترکیبی

یعنی با اینکه سه روش در ارتقاء  .نبوده است
اند، اما تفاوت ثیر داشتهأتلفه مجري مرکزي ؤم

 .  ها مشاهده نشده استمعناداري در بین آن
 

  و بحث گیرينتیجه
سه متغیر توجه، بازداري پاسخ و مجري مرکزي 

 عنوان متغییرهحافظه کاري که در پژوهش حاضر ب
عنوان هب اند،وابسته مورد بررسی قرار گرفته

هاي مهم شناختی که جزء کارکردهاي یرمتغ
 بر عملکرد کودکانشوند، اجرایی هم محسوب می

به  هستندثیرگذار أداراي اختالل یادگیري خاص ت
هاي ذکر شده یرنحوي که این کودکان در متغ

 ـ سمرود ؛2011 الري،(هستند عف داراي ض
 ).2005 سلیگمن،

 اجراي مداخله آموزشی در پژوهش حاضر
باعث افزایش ظرفیت حافظه کاري گردیده است 

 نایل و اسچوماچرهاي اسچوراب، که با یافته
 هیلدربرانت ایلینگ، ن،دمو ریچیتر،، )2015(
و  بیوتالر، ولیبریگت، دونگن بوسما، ،)2015(

 ، پرینز و همکاران)2014( سالتس ویلیسی
ووگت و ، )2010( مزاکا و بوسکنز، )2013(

، )2013( ، ریدیکت و همکاران)2009( همکاران
معظمی گودرزي و  ،)2010( هولمز و همکاران

مفتخري حاجی میرزایی و  ،)1394( همکاران
 ،)1392( و کریمی و عسکري) 1390( همکاران

  .استهمسو 
هاي مکرر در نتیجه تحلیل واریانس اندازه

ثیر مداخله پژوهش بر افزایش توجه نشان أمورد ت
داد که افزایش نمره حافظه کاري باعث افزایش 

هاي این نتایج با یافته .نمره توجه گردیده است
 ، کلینبرگ و همکاران)2010( موریسون چین و

 ، نگل)2011(گیرانا و همکاران ن، با)2005(
نایل  ،به نقل از اسچوراب 2015 ، پاژین،)2002(

جعفریان نمینی و همکاران  ،) 2015( و اسکاماچر
، قمري )1392(چوپان زیده و همکاران  ،)1381(

 عابدي و همکاران ،)1391( گیوي و همکاران
 .استهمسو  )1395( زارعی و امینی ،)1392(

در  هاي مکررلیل واریانس اندازههمچنین نتایج تح
ثیر ارتقاء حافظه کاري بر بازداري پاسخ أمورد ت

نشان داد که افزایش حافظه کاري باعث افزایش 
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این نتایج با  .خ گردیده استمعنادار بازداري پاس
کارباچه و ، )2011( نهاي موریسون و چیافته
و ) 2005( ، گلینبرگ و همکاران)2009( کراي
قمري گیوي  ،)2003( ، وستلبرگ و کلینگرالسون

 .استهمسو ) 1391( و همکاران
هاي ایج حاصل از فرضیهبراي تبین نت

از : توان موارد زیر را عنوان کردپژوهشی می
آموزش حافظه کاري  ،شناختیدیدگاه عصب

ین ا. کندفعالیت مغز ایجاد مییراتی را در تغی
هاي دوپامین آموزش سبب تغییراتی در گیرنده

، شکنج پیش میانی، )2006 و همکاران، لی(
اولسون و ( الییاي تحتانی و باکورتکس آهیانه

تحقیقات علوم  .گرددمی) 2003 همکاران،
از خرده دهد توجه متشکل اعصاب پایه نشان می

ساختارهاي بر که  استمستقل  هاي نسبتاًلفهؤم
هاي کنند و به عملکردعصبی مربوطه تکیه می

در توجه یک  .کنندلف در رفتار کمک میمخت
که به طور  شودمیگستره از سیستم عصبی فعال 

هاي که سمت راست از جمله ساختاربعمده ش
 پیش پیشانی، 2جانبی ـ، بطنی 1جانبی ـپشتی 

 اي و شکنجبخش فوقانی و تحتانی قشر آهیانه
و  زربوستان ( را شامل می شوند قدامی 3کمربندي

، شدن بیشتردر صورت درگیر ).1396 و رضایی،
 شودهاي مشابه در سمت چپ هم فعال میبخش

تر هاي سادهرتی در شرایطی که مهارتبه عبا
    مراکز سمت راست استفاده  شند ازدرگیر با

                                                             
1. Dorsolateral 
2. Ventrolateral 
3. Cingulate 

 ها پیچیده شد از مراکزشود و اگر مهارتمی
 نبل و همکاران،( شوداستفاده می سمت چپ هم

قال و تعمیم اند که انتها نشان دادهپژوهش ).2005
دهد هاي دیگر زمانی رخ میاثر آموزش به حوزه

که تکالیف تحت آموزش و تکلیف مورد نظر از 
نی  ،داهلین( مناطق مغزي یکسانی استفاده کنند

ز طرفی نتایج ا )2008 برگ، بک من و نیلی،
  که به طور قابل  اندنشان دادهها پژوهش
هاي مغزي در اي عوامل عصبی و جایگاهمالحظه

حافظه کاري و توجه و بازداري با هم در ارتباط 
؛ 2008 مکنب و همکاران،( هستند و تداخل دارند

 ،نبرگزلی و ؛2012 واس و همکاران،به نقل از 
و این یکی از دالیل ارتقاء توجه بنابر ).2012

  در اثر افزایش حافظه کاري را بازداري پاسخ 
ها تبین توان از طریق جایگاه مشترك مغزي آنمی
باعث بهبود در حافظه کاري همچنین تقویت  .کرد

نگهداري ( سازي همزمانتکالیف مربوط به ذخیره
و ) اطالعات در حالت فعال براي یادآوري بعدي

دو  هر ود درکه الزمه بهب شودپردازش شناختی می
وهش هاي پژکه یافته استتکلیف ارتقاء توجه 

  .د این مطلب استیحاضر مو
 برخی پژوهشگران گزارش از سوي دیگر 

کنند که این انتقال و تعمیم اثر آموزش به متغیر می
دیگر به لحاظ دامنه و پایداري به مقطع سنی 

هاي بستگی دارد یکی از بهترین محدودهشخص 
نی  داهلین،( .استسنین کودکی  ،براي انتقالسنی 

 ،ی و همکارانل؛ 2008 ،برگ، بک من و نیلی
با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روي  ).2008
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سال انجام گردیده است  12تا  8گروه سنی 
توان انتظار داشت که افزایش در میزان بنابراین می

حافظه کاري به متغییر توجه و بازداري پاسخ هم 
هم این انتقال و تعمیم یابد که نتایج پژوهش 

  .کندیید میأموضوع را ت
عامل بعدي در انتقال اثر از حافظه کاري به 

مدت زمان و طول  توجه و بازداري پاسخ،
کلینبرگ و به طور مثال . استجلسات مداخله 

اخله خود را در در پژوهشی مد) 2005( ناهمکار
اي ارائه دادند یا در پژوهشی دقیقه 40جلسه  25

 مجموعاً )2010( الوان و لیندي برگر اسچیمیداك،
 اون و همکاران .دقیقه آموزش ارائه نمودند 6000

معتقدند که ماهیت تعاملی برنامه با ) 2010(
تعدیل  و به او خورد فوريه بازئآزمودنی و ارا

سطوح دشواري تکلیف بر اساس عملکرد فرد 
ارائه تکالیف  .نقش اساسی در موفقیت برنامه دارد

دهد که از ساده به دشوار این امکان را به فرد می
هاي اولیه براي حل تکلیف مهارت ضمن تسلط بر

از انگیزه بیشتري براي به پایان رساندن  دشوارتر،
ر پژوهش حاضر براي د .برخوردار باشد تکلیف

اي مداخله انجام دقیقه 50جلسه  18هر آزمودنی 
 مجموعاً دقیقه و 900یعنی براي هر مراجع  گردید

زیاد  عداد نسبتاًت. دقیقه براي تمام مراجعان 27000
       تواند یکی از دالیل جلسات مداخله می

در این  .هاي وابسته باشدگذاري بر متغیرثیرأت
به شکل  تبه اینکه مداخال پژوهش با توجه

ه شده ئحتوي ارامگردیده است انفرادي ارائه 
  هاي شناختی مراجعین منطبق با توانایی کامالً

گردید ضمن اینکه حداکثر بازخورد الزم به می
تواند به گردید که خود میمراجعین ارائه می

هاي وابسته عنوان یکی از دالیل ارتقاء متغیر
  .پژوهش باشد

  
  منابع

و  .پ .م؛ عزیزي، .ا. ع؛ ارجمندنیا، .احمدي، ا -
اثربخشی برنامه آموزش «). 1396(مطیعی، س 

هاي محور بر ویژگیکارکردهاي اجرایی رایانه
شناختی و پیشرفت ریاضی کودکان داراي 

نشریه پرستاري . »فعالیبیش/نارسایی توجه
  .56-48): 1(4، کودکان

حافظه فعال از سنجش  ).1395(ا . ارجمندنیا، ع -
: تهران. هاي بالینی و آموزشیتا درمان در محیط

  .انتشارات رشد فرهنگ

هاي فراتحلیل شیوع ناتوانی«). 1384( بهراد، ب -
پژوهش  .»موزان ابتدایی ایرانآ شیادگیري در دان

  .417-436). 4(5 ،کودکان استثناییدر حیطه 

؛ .؛ تازیکی، ط.؛ قاسم زاده، س.ع. افروز، غ -
اثربخشی « ).1393( دالوند، م و. ممهاجرانی، 

افزایش دامنه توجه  حرکتی بر ـ مداخالت حسی
مجله  .»هاي یادگیريآموزان با ناتوانیدانش

  .23-37، )1(4 ،ناتوانی هاي یادگیري
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طراحی « ).1396( رضایی ، س و .ر بوستان زر، -
اي توجه متمرکز و تقسیم شده و برنامه مداخله

هوشبهر حافظه کاري در  بخشی آن بربررسی اثر
مجله  .»کودکان مبتال به اختالل یادگیري خاص

  .7-25،) 7(1،ناتوانی هاي یادگیري

و یوسفی . ر کرمی نوري، ؛.ف  جعفریان نمینی، - 
 متمرکز و تقسیم شده برثیر توجه أت« ).1381( م لویه،

خوان و نارسا آموزان حافظه کالمی و عملی دانش
  .25- 30،)1(4 ،هاي علوم شناختیتازه .»عادي

م  و پیروز زیجردي، .عابدي،  ا ؛.ر چوپان زیده، -
 بررسی اثربخشی آموزش توجه بر«). 1394(

       فلچر بر عملکرد خواندن اساس برنامه
هاي مجله ناتوانی .»نارساخوانآموزان دختر دانش

  .36-48 ،)4( ،یادگیري

 ).1394( احمدي، ا و. حسن زاده، س -
. »فراتحلیلی بر اثربخشی در حوزه حافظه فعال«

       هاي کاربردي در علومفصلنامه پژوهش
  .25-46 ،)1(6. شناختیروان

افزار نرم اثربخشی« ).1395( امینی، ف و. زارع، ح - 
آموزان کاري بر کارکردهاي توجه دانشآموزشی حافظه 

هاي مجله ناتوانی .»داراي اختالل یادگیري ریاضی
  .60- 79، )1(6، یادگیري

 و محمودي، ه. م نریمانی، ؛.قمري گیوي،ح - 
افزار پیشبرد شناختی بر اثربخشی نرم« ).1392(

کارکردهاي اجرایی، بازداري پاسخ وحافظه کاري 

      خوانی و نقص توجه و کورکان دچار نارسا
  .79- 90،)1(3، هاي یادگیريمجله ناتوانی .»فعالیبیش

 یارمحمدیان، ا و. ؛ پیروز زیجردي، م.عابدي، ا -
عملکرد  اثربخشی آموزش توجه بر« ).1391(

 .»آموزان با ناتوانی یادگیري ریاضیریاضی دانش
  .92-106، )1(12 ،هاي یادگیريمجله ناتوانی

بخشی اثر« ).1392( عسگري، س و .کریمی، س -
هاي حافظه فعال بر بهبود عملکرد آموزش راهبرد

    مجله .»خوانآموزان نارساخواندن دانش
  .79-90، )1(3 هاي یادگیري،ناتوانی

). 1396(ر . و میرمهدي، س .مسیبی، ن -
بر ) CRT(اي اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه«

کاستی توجه ي کاري و کاهش بهبود حافظه
فعالی بیش /مستمر در کودکان با کاستی توجه

)ADHD(« .ها و پژوهشی روشـ  فصلنامه علمی
  .124-105): 3(8 ،شناختیهاي روانمدل

. نوروسایکولوژي مقدمات). 1389( د معظمی، -
  .سمت انتشارات: تهران

و  .ح ؛ اسدزاده،.مفتخري حاجی میرزایی، ش -
آموزش راهبردهاي اثر  ).1390( ي ،کریمی

بر عمکرد  )شناختی و فراشناختی( یادگیري
آموزان دختر مقطع متوسطه دانشحافظه کاري 

. تیشناسی و علوم تربیروان. شهر تهران
6)18:(127-103.  
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