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 دهیچک
 -هورن -لکت کردیبر رو یمبتن یشناخت یهاییآموزش توانا یاثربخش یپژوهش بررس نیا هدف

 و یشیآزمامهین پژوهش، روش .است ژهیو یریادگیآموزان با اختالل دانش یحافظه کار بر کارول
 سوم هیپا پسر آموزاندانش شامل یآمار جامعه و گواه گروه با آزمونپس - آزمونشیپ نوع از

که توسط مراکز  است 1396 - 99 یلیتهران در سال تحص شهر ژهیو یریادگیبا اختالل  ییابتدا
 ودکک عنوان به ییسازمان آموزش و پرورش استثنا یریادگی ژهیمشکالت و یبخشآموزش و توان

هدفمند در  یریگنمونه روش با آموزدانش 30 هاآن نیاز ب .داده شده بودند صیتشخ نارساخوان
تفاده، شدند. ابزار مورد اس نیگزیو گواه جا یشیدر دو گروه آزما یو به طور تصادف انتخابدسترس 
 یبیمکرر ترک یریگاندازه ،هاداده لیو روش تحل نهیب -استانفورد -تهران یآزما هوش نینسخه نو

 یکارفظهحا یکل اسیمق یرهایمتغ یو گواه بر رو شیآزما یهاگروه نیب که داد نشان هاافتهی. بود
وجود دارد و  =01/0معنادار در سطح  تفاوت گواه و یشیآزما یهاگروه در یرکالمیو غ یکالم

با  آموزاندانش یکار حافظه تیدر تقو کارول- هورن -کتل کردیبر رو یمبتن یآموزش روش
و برای حافظه  42/0رقم  کاری کالمیبرای حافظهاثر  شدت زانیم ت.اس بوده موثر، ینارساخوان

 نیابر  یمبتن یهاآموزش که گرفت جهینت توانیمبنابر این  است. 44/0رقم  کالمیکاری غیر
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 ینارساخوانبا  ژهیو یریادگیبا اختالل  آموزاندانش یشناخت یهاییتوانا رفتن باال سبب کردیرو
 .استفاده کرد مؤثر یامداخله روش کی عنوانبه آن از توانیم و شودیم

 کردیرو ،یشناخت یهاییتوانا ،یکار حافظه، نارساخوانی ،ژهیو یریادگیاختالل  :یدیکل گانواژ
 .کارول هورن کتل

  مقدمه
. است تیوترب میو تعل یشناختدر حوزه روان زیاختالل چالش برانگ کی یریادگی اختالل

آن  به 1کایآمر یپزشک روان انجمن یصیتشخ یراهنما پنجم چاپ براساسکه  اختاللاین 
ه کردن آنچریتفس یفرد، برا ییاختالل در توانا ینوع ند،یگومی 2ژهیو یریادگی اختالل

 است گریکدیمختلف مغز با  یهااز بخش یربط دادن اطالعات ورود ایشنود می ای ند،یبمی

کننده آن شامل مشخص سه .است درکودکان یرشد-یعصب اختالل نیترعیشا و
اختالل تکامل  کی ژهیو یریادگی اختاللاست.  5حساب نارسا و 4نارسانویسی ،3نارساخوانی 

 یرفتار یها هناست و با نشا یاست که اساس اختالالت در سطح شناخت یستیبا منشأ ز یعصب
 همراه است. 

ترین مشکالت کودکان و نوجوانان و علت مراجعه به اختالل یکی از شایع این

کودکان  نی(. در ب2005 ،6بیدرمن و فاراواناست )کودکان و مشاورشناس ، روانروانپزشک

 ریااز تعداد افراد س رندیگقرار می یریادگیاختالالت که در طبقه  یتعداد افراد ،ییاستثنا
 ،یج)گن رندیگمی یطبقه جا نیدر ا ییکل کودکان استثنا %50 بایاست. تقر شتریب طبقات
 نیه از اک یابیو ارز فیدر جامعه بسته به نوع، تعر یریادگی اختالل وعیش زانیم .(1396

 و فیتعاردرصد گزارش شده است.  10تا  2 نیمتفاوت بوده و ب ،دیآگروه به عمل می
 یفردنیب یهادهنده وجود تفاوت نشان ژهیو یریادگی اختالل حوزه در گسترده یهاپژوهش

ادراک  ،یداریهمچون دقت و توجه، حافظه، زبان، تفکر، ادراک د ییهاگروه در حوزه نیا

                                                 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM-V) 

2. specific learning disorder (SLD) 

3. dyslexia 

4. dysgraphia 

5. dyscalculia 

6. Faraone and Biederman   
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( به 2013 ،1است )هابرلندت ییتجسم فضا و سرعت عمل ،یادراک یسازمانده ،یداریشن
 یهااختالالت در حوزه ریرا همچون سا ژهیو یریادگیتوان منشأ اختالل یکه نم یطور

 یدر کودکان دارا یعیرطبیبا عملکرد غ یوجود هوشبهر عاد نیمحدود کرد. همچن خاص
مختلف است.  یهاها در حوزهآن یهایینشان دهنده تفاوت توانا ژه،یو یریادگیاختالل 

افراد را  نیکار با ا و صیتشخ یبرا یقطع یعملکرد یالگو هیارا ،ییهایژگیو نیوجود چن
دسته از  نیضعف بارز ا. (1394 ،فریمانیا برادران و ،پوری)عل سازدمواجه می یبا دشوار

 مطرح( 3،1999)بدلی 2یکارکودکان را در شاخص سرعت پردازش و نقص حافظه 
 ی ویژهریادگی اختالل با آموزاندانش یکار حافظه طهیح درمتعددی  یهاپژوهش .ندینمامی

 بین یکار حافظه مقایسه رامونی( پ1392) یدریزارع و ح ،یفیشر جمله از شده انجام

( 1394) اتیو ب یجنگ ،یهاشم ،یخانجان؛ و عادی آموزاندانش و نارساخوان آموزاندانش
 دونب و با کودکان در یزیربرنامه و یسازمانده ییتوانا و یکار حافظه سهیمقا پیرامون

ری که این کودکان از نظر حافظه کا اندداده ی به پژوهش پرداخته و نشانریادگی یهایناتوان
ی هاعنوان یکی از معرفه، بهیکار حافظههای بارزی با کودکان عادی دارند. تفاوت

هر که (2013 ،4)هابرلندت است یذهن یعملکردها راه و روش از یبخش ،شناختی توانمندی
محدود  تیحافظه ظرف نظام کیدهد و به را بازتاب می یسازرهیپردازش و ذخ تیدو ظرف

است. اگر  لیدخ ییو فضا یموقت و پردازش اطالعات کالم یسازرهیاشاره دارد که در ذخ
 شنهادیپ یکار ظهحاف چارچوب لکن ،است افتهیتوسعه  یمختلف حافظه کار یهاالگوچه 

 ای یریادگی اختالل یاستفاده را در مطالعات کودکان دارا نیشتریب یچه و یبدل شده توسط
 .(2015 ،5رایپر و موسیس)مورا،  دارد یاختالالت عصب ریسا

 (.1396 ،ی)گنج نارساخوانی دارند ،ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش 80% 
های مناسب خواندن مشکل دارند و توانایی خواندن کودکانی که در بدست آوردن توانایی

شان است، سال کمتر از سن تقویمی دوها ها از حد انتظار کمتر است و سن خواندن آنآن
 (. 2011، 6)واجویهان شوندنارساخوان نامیده می

                                                 
1. Haberlandt 

2. working memory 

3. Baddeley        

4. Haberlandt 

5. Moura, Simões. & Pereira 

6. Wajuihan 
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ان انی تاکید کرده و نشمطالعات اخیر بر رابطه بین ظرفیت حافظه کاری و نارساخو
، 1)سوانسون و ساچز لی اند که حافظه کاری کودکان نارساخوان دچار مشکل استداده

، 3؛ بدلی، اندرسون و ایسنک2013 ،2)پاپالیا ( ، و با ناتوانی آنها در خواندن رابطه دارد2008

 واجحلقه  فیدر وظا ی و به ویژهحافظه کار کودکان  نارساخوان، در یطورکلبه(. 2009

 یوجود حافظه کار (.2015 را،یپر و موسیس)مورا،  دارندنقص   5یمرکز یمجر و 4شناختی
اطالعات  ،هاست. فرایند حافظ یاتیدرک گفتگو ح خواندن متن و رینظ یزبان یندهایفرا یبرا

قرار  6کند و مورد بازبینی، ذخیره یا انتقالبلندمدت اندوزش می یهمتنوعی را در حافظ
خاطرآوردن جمالت و به یاد داشتن توانایی بازیابی و به کلمات، آوردن یاد بهدهد. می

 یرا برا یمتنفردی  یوقت  .(2013، 9)میاکه و شاههستند یکار یههمه معرف حافظ ها،ترتیب
 نیشیمطالب پ یرا با برخ دیطور آگاهانه مطالب جد به دیاغلب با ،دخوان یدرک کردن م

در  نیشیبا مطالب پ تازهربط دادن مطالب  نیرسد که ای. به نظر مددر آن متن مرتبط کن
است در  شتریها بآن یحافظه کار شیکه گنجا یکسان رایز رد؛یگ یصورت م یحافظه کار

برزگر  ،بخشایش)کنند. یکسب م یدرک مطلب نمرات بهتر یخواندن برا یهاآزمون
 (1395، مرادی عجمیی وبفروی

هوش در یادگیری آموزشگاهی و  یهاساسی و سازند عنوان عنصردیدگاه امروزه به این
 زیر و عامل یک عنوان به حافظه کاری (.2005، 8)روید شودشناخته می یلیتحص تیموفق

-روان در که گردیده محسوب( 2011، 9)نئو و برزنیتز یشناخت نیمرخ سازه از ایمجموعه

به علت انی نارساخوکودکان با  .است برخوردار ایفزاینده اهمیت و جایگاه از تربیتی شناسی
مرکز تدقت و مانند اختالل در حافظه، توجه، پردازش اطالعات،  یداشتن مشکالت شناخت

توقعات  وانندتیهستند و معموال نم یشتریب یلیمشکالت تحص ینسبت به همساالن خود دارا

                                                 
1. Sachese-Lee and Sowanson 

2. Papalia 

3. Baddeley, Anderson and Eysenck 

4.  Phonological or articulatory loop 

5. central executive 

6. inspected, store or transformed 

10. Miyake & Shah 

8. Roid 

9. Nevo & Breznitz 
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مشکالت به دلیل کارکردهای شناختی فرآیند  . اینخود را برآورده کنند نیوالدمعلمان و 
  آموزان به دنبال دارد.دانش نیا یرا برا یدر بلندمدت مشکالت خواندن است و

 شودی، مطرح میشناخت یهاییتوانا دهیچیپ یساختارها مدل به توجه با گرید طرف از 
 ینیربازآف و هادهیپد نیب روابط ییشناسا ،یشناخت مدت کوتاه یهاآموزش قیکه از طر

 ،یکلوت یمنظر ،یسلطانزاده، )تقی داد توسعه را یکار حافظه توانیم ،یاحتمال یهاتیموقع
ارند، د یفیضع یکه عملکرد حافظه یک به کودکانکم یبرا . و(1396، مندیم ینیالدنیز و

و  یشناخت یها ییتوانا تیدر تقو ،یاروش آموزش گام به گام و مرحله کیبا استفاده از 
مختلف  یهامداخله یاثربخش یاریبس یهاتاکنون پژوهش . کرد اقدام یکار حافظه

را  رهیو غ یو رفتار یدرمان شناخت، یو فراشناخت یشناخت ی، آموزش راهبردها یدرمانیباز
 زنجانی ولطیف، خانزادهحسین) اندکرده یآموزان بررسدانش نیا ی بهنیبا توجه به عالئم بال

( نشان می 2005) 1نتایج مطالعات انجام شده توسط شاو، گریسون و لویس .(1399 ،طاهر
دهند و بر دهد که آموزش های مبتنی بر حافظه کاری، ظرفیت یادگیری را افزایش می

شوند. حتی گذارند در نتیجه باعث بهبود اختالل یادگیری میانعطاف شناختی تاثیر می
ها امهشکالت رفتاری کودکان دارند. این برنآموزش حافظه کاری نقش اثربخشی بر کنترل م

که در خانه و مدرسه، به صورت گروهی و انفرادی قابل اجرا هستند، مزیت های زیادی 
 (. 2011، 2دارند )مافین، فارم و کارلسون 

 دارد، وجود یحافظه کار تیدر تقو دیمف یراهکارهادهند ها نشان میپژوهش
با  یکوچک و همراه یهادر گام دیاطالعات جد موثر مثل آموزش یآموزش یراهبردها

 ،هزادی)تق باشد زیآم تیموفق تواندمی شخصو استفاده از چهارچوب م ییراهنما ناتیتمر
 معنای به شناختی یهاییتوانا تقویت .(1396 مند،یم ینیالدنیزو  ،یتوکل یمنظر ،یسلطان
 هشیاری، توجه، ادراک، جمله از شناختی کارکردهای زمینه در مغز هایتوانمندی ارتقاء

  .باشدمی غیره و خلقی تعادل استدالل، تحلیل، و تجزیه گیری،تصمیم حافظه،
مؤثر  تواند رویکردیی به مثابه مهارت زیربنایی خواندن میکارتوجه به آموزش حافظه  

 جهینت( در پژوهش خود به این 1393) ایارجمندن و خواهعیرفدر درمان نارساخوانی باشد. مثال 
لکرد بر عم دیایز رثیتا یمولفه اصل کیبه عنوان  تواندی م یکه حافظه کار اندرسیده

                                                 
1. Shaw, Grayson and Lewis 

2. Mauphin, Pharm & Carlson 
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 ینیالدنیز ی وتوکل ی، منظریزاده، سلطان یتق. داشته باشد یرگیادی اختاللآموزان با دانش
 یپاسخ، حافظه کار یبازدار ییاجرا یهااند که کنشگرفته جهینت در پژوهشی (1396) مندیم

وشتن، خواندن، ن یریادگیدر  ازیمورد ن یشناخت یهاتیعنوان فعالبه یذهن یریپذو انعطاف
موزان آدانش نیا یبخشو توان یآموزش یدر برنامه ها دیهستند که با یضرور اتیاضیو ر

ای مداخله ( نشان دادند، برنامه1396غباری بناب، بهاری و ارجمندنیا ) .ردیمورد توجه قرار گ
ملکرد ع بهبود برای مربوطه برنامه توان ازشده و می خوانی کلماتروان متغیر بهبود باعث

در  (1399)طاهر  زنجانی ولطیف، خانزادهحسیناستفاده کرد.  خوانیروان در هاآزمودنی
 باعث بهبود انهیکمک را به یحافظة کار یبخشروش تواناندکه پژوهشی نشان داده

که روش  اندهگرفت جهینتشود و می یآموزان با نارساخواندانش ییاجرا یکارکردها
وف به که معط رىیادگینوعى تجربة  جادیبا ا ،انهیبه کمک را یحافظة کار یبخشتوان

 یردهابه بهبود کارک ،استدچار اشکال که  مغزى یو بازگرداندن کارکردها یریپذانعطاف
  .کندیکمک م یکودکان مبتال به نارساخوان ییاجرا

ویژه و  یریادگی و بدون اختاللآموزان با دانش یحافظه کار سهیمقا نهیدر زم نکهیبا ا
 ریانجام شده، اما تاث یاریبس یهاپژوهشها برحافظه کاری آنان تاثیر عملکردی آموزش

مورد توجه قرار گرفته  نارساخوان، کمتربر عمکرد کودکان  یآموزش حافظه کار
برای که  یموضوع(. از طرف دیگر 1395، مرادی عجمیی وبرزگر بفروی ،بخشایش)است

 به ی و آموزشیدرمان ایمداخله به کار بستن اقدامات ،استمهم  کودکان نارساخوان بسیار
است.  یبعد یهابیاز آس یریشگیآموزان و پدانش نیموقع و مناسب جهت بهبود مشکالت ا

 -هورن -های رایج برای حافظه کاری، تاثیر مداخالت مبتنی بر رویکرد کتلدر میان مداخله
کارول هنوز به درستی تبیین نشده است. آنچه ضرورت عملیاتی ساختن پژوهش در این 

 بین افراد داراینی در اساخورنابا زان موآشندازیاد صد در دهد، عالوه برحوزه را افزایش می
خالء پژوهشی است  ،زانموآنشدادر این  کاریی عف حافظهـضو ویژه یگیردیا اختالل

ای بر این امر دارد. این پژوهش که با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تاکید ویژه
های آموزشی مبتنی بر توانمندی شناختی، این کند که با ارائه یک الگو از بازیتالش می

آموزان نارساخوان بتوانند با ارتقای حافظه کاری بر نقص ا به وجود آورد تا دانشامکان ر
با توجه  نیا بنابر .هایی را بدست آورندخود، غلبه یافته و در زمینه پیشرفت تحصیلی موفقیت

 ، درو نقش توانمندسازی شناختی در این زمینه  نارساخوان کودکان یکار حافظه تیبه اهم
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ه بهای شناختی به این دانش آموزان ، بر این است که با ارایه آموزش سعیپژوهش حاضر 
کالمی و  یکار حافظهبر   1کارول -هورن -کتل کردیبر رو یها مبتنآموزش یاثربخش

 شیمناسب در جهت افزا یبتوان راهکارها قیطر نیتا از ا شود پرداختهآنها  غیرکالمی
  .نمود ارائه آموزاندانش نیا یکار حافظه

  روش
ل آزمون با گروه کنترپس-آزمونشیطرح پ با 2یشیآزما مهین پژوهش از نوع مطالعات نیا

 است. 
 هژیو یریادگیاختالل  یآموزان پسر دارادانش هیپژوهش شامل کل نیا یآمار جامعه

 1399-1396 یلیتحص سال در تهران شهر در سال 10تا 9 یسن فیط در ینارساخوانهمراه با 
سازمان آموزش  یریادگی ژهیمشکالت و یبخشتوان و آموزش مراکز توسط کهاست 

 اسیچون نسخه چهارم مق ییو ابزارها ینیبال یهااستفاده از مصاحبه اب ییوپرورش استثنا
و معلم،  نیوالد یهاپرسشنامه لیتکمومت یک ،یوکسلر کودکان، بندر گشتالت، آندره ر

پرداخته  کودک یشناخت یکردهارکا یبایبه سنجش هوش و ارز ی،مستندات پزشک یبررس
 کنند.ویژه می یریادگیاختالل  صیتشخ بهاقدام  و

 نفر  30 تعداد دسترس در هدفمند یریگنمونه روش از استفاده با معرفی شدهجامعه از
روه در دو گ یبه صورت تصادف سپس و شدند انتخاب نمونه عنوانبه نارساخوان آموزدانش
بنابراین گروه نمونه شامل پسران دارای  شدند. نیگزینفر( جا 15نفر( و گواه ) 15) شیآزما

ی متوسط و با وضعیت اقتصادی هوش باال یدارا سال بوده که 10 تا 9نارساخوانی در سنین 
 و اجتماعی متفاوت بودند.

ه و پروندی روان یمارینداشتن ب شامل پسر بودن، یشیبه گروه آزماهای ورود مالک
 براساس ینارساخوان، 90 یهوش باال ی، داراییسوم ابتدا هیدر پا لیتحص ،یروان پزشک

 شیب با همراه توجه نقصاز جمله اختالل زبان،   3اختالل همبودنداشتن  معتبر،های آزمون
که از د بویی وشنوا یینایب نقص ی وحرکت و یحس ی ،جانیه مشکالت وجود عدم ی،فعال

های به عمل آمده در جلسات آموزان و مشاهده و بررسیهای دانشطریق مراجعه به پرونده

                                                 
1. Cattel- Horn- Carroll (CHC) 

2. Semi-experimental 

3. Comorbidity 
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اولیه تعیین شد. عدم شرکت درتمامی جلسات به عنوان مالک خروج نمونه از پژوهش در 
 نظر گفته شد. 

 بر یشناخت یهاییتوانا آموزش روش اجراء در پژوهش حاضر به این صورت بودکه
 یبر رو یآموزش هایهپروتکل شامل مداخل نیا. گرفت انجام یآموزش پروتکل اساس
و ی نارساخوانآن کاهش نشانگان  یو هدف اصل بوده نارساخوان آموزاندانشاز  یگروه

 اینردگروه از کودکان است.  نیدر ا یشناخت ییتوانا شیافزا یبرا دیجد یهاراه یریادگی
 ییتوانا ده شامل، کارول - هورن - کتل هینظر اساس بر یشناخت یها ییتوانا، پروتکل

 نیا (.2005 1رادون و فالنگان، آلفونسواست ) یجزئ یشناخت ییهفتاد توانا و عیوس یشناخت
 که استی آموزش برنامه کی رندهیبرگ درمربوطه  اهداف اساسبر یآموزش مداخله برنامه

ا اجر شیگروه آزما یبر رویی هاآموزش و هایباز آن در توسط پژوهشگر تنظیم شده و
 و آموزش کی یجزئ یشناخت یهاییاز توانا کیهر  یبرا یبرنامه آموزش نید. در اشومی
ا به هکردند. مداخلهها به طور مستقیم حافظه کاری را تقویت میاین بازی .شد انتخاب یباز

و در  یطراح ، سه جلسه یاجلسه، هفته 30در  یآموزش جلساتصورت فردی انجام شد و 
شناسی استثنایی زیر نظر پژوهشگر و نفر از کارشناسان روان و توسط هشتماه  سهمدت 

در برنامه به کار گرفته در هر  هایی کهبازی .شد اجراءاساس برنامه از پیش تعیین شده بر
باعث  ،استفاده موردهای بازیتا  شد مسئله باعث نیو هم بودهمتفاوت از دفعه قبل  جلسه

نباشد  یو تکرار کنواختیکودکان  یزان نشود و بران در دانش آمویتکرار و تمر اثر جادیا
 کارکرد وها بازی . دستورالعملدنبپردازها آنبه انجام  یو بدون خستگ شتریب جانیبا هو 
های تواناییو  (1395)امیری فر،  آزماییهوش و سنجیروان حوزه متخصصان توسطها آن

)فالناگان،  2انطباق، ترمیم و جبران شامل تغییر، های تجربی و مداخالتشناختی و توصیه
 رویکرد محتوی و اهداف باها بازی عملکرد کردن هماهنگو  (3،2011ماسکولو و آلفونسو

نسو و )فالناگان، آلفو، (جزئی توانایی هفتاد و وسیع توانایی ده آن در) وکارول هورن کتل،
 این از است. شده بررسی افراد این توسط (42006ثورن،) و حافظه کاری (2011،ماسکولو

نظرات سازندگان و  (1هایی همچون از آنجا که انتخاب به عمل آمده بر پایه مالک رو

                                                 
1. Alfonso, Flanagan & Radwan 

2. modification, accommodation, remediation, and compensation) MARC( 

3. Flanagan, Alfonso, Mascolo 

4. Thorne 
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محتوایی و صوری سه تن  ائیدت (2ها، ارایه شده استهاکه همراه با بازیتولیدکنندگان بازی
( تجربه 3اساتید دارای تجربه علمی و عملی در کار با کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه از

بخشی مشکالت ویژه یادگیری در کار با کارشناسان شاغل در مراکز آموزشی و توان
( تجربه شخصی پژوهشگر در طی سالیان متمادی در کار با کودکان 4کودکان نارساخوان و

بخشی مشکالت ویژه یادگیری صورت گرفته ، بنابر این ی و تواننارساخوان و مراکز آموزش
این  .دارد مناسبت کاری حافظه افزایش یعنی هدف این برایها بازی که کرد ادعا توانمی

 به تفصیل آورده شده است. 1برنامه در جدول شماره 

فظه، حافظه کاری و )شامل حافظه کوتاه مدت، ظرفیت حاهای شناختی . برنامه آموزش توانایی1جدول 
 توانایی یادگیری(

 محتوا نام بازی
مدت بازی با تاکید بر تعداد 

 جلسات

بگرد و پیداش 
 1کن

 شناخت حیوانات از طریق تصاویر -
 به خاطر سپردن جای قطعات -

 العمل سریععکس -
 مهارت تفکر منطقی -

 ریزی استراتژیکبرنامه -
 توانایی حل معما -

 ایدقیقه 90جلسه  8
 

بازی جفت 
 2کردنی 

 توانایی حل مسئله -
 ایجاد خالقیت در ذهن -
 بینی همزمانقابلیت پیش -

 ها و بعضی از اجسامها، میوهآموزش رنگ -
 رشد ذهنی و مهارت فکری )دقت و تمرکز( -

مات ها، کلمهارت ارتباط برقرار کردن )بین اشیاء، پدیده -
 و...(

حواس پنچگانه های خود و تقویت کشف قابلیت -
 )گفتاری، شنیداری و ...(

 ایدقیقه90جلسه 8
 

                                                 
1. hide and seek 

2  . Pair game 
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 همسانه
 ها()مشابه

 تقویت حافظه -
 تقویت قوه تخیل و تمرکز -

 بینی همزمانقابلیت پیش -
 ها و بعضی از اجسامها، میوهآموزش رنگ -

 رشد ذهنی و مهارت فکری -
 آشنایی با اصول ارتباطات و همکاری -

گانه  5های خود و تقویت حواس قابلیتشف ک -
 ...()گفتاری، شنیداری و

 ایدقیقه90جلسه  9
 

 جورچین پروانه

 حل معما، طراحی معما و به خاطر سپردن معما -
 افزایش درک بصری در کودک -

 های ذهنیرشد مهارت -
 بینی همزمانقابلیت پیش -

 مهارت تفکر منطقی -
 افزایش توانایی قدرت حل مسئله -

 باال رفتن میزان یادگیری -
 توانایی حل معما -

 ایدقیقه90جلسه  9
 

 گرفته رنظ در آزمونپس فرایند آزمایشی، متغیر اعمال به توجه با ،هاآموزش اتمام از بعد
 اب مرتبط تجربی هایداده و اجرا نهیب -استانفورد -تهران یآزماهوش نینو نسخه و شد

 یهاطرح در نکهیا به توجه با.شدند آوریجمع آزمونپس مرحله در پژوهش متغیرهای
بعد از  رو، نیاز ا باشد،یم مذکور یهاطرح یاصل ارکان از آموزش تداوم ،یآزمودندرون

 پرداخته یریگیپ عنوان تحت آزمون مجدد یبه اجرا آزمون،پس یاجرا ازماه  کیگذشت 
 حافظهبر  یشناخت یهاییتوانا آموزش یا آزمایشی متغیر تداوم به بتوان قیطر نیا از تا شد
 .پرداخت یکار

ابزار استفاده  عنوان به نهیب -استانفورد -تهران یآزماهوش نیاز نسخه نو پژوهشدر این 
کاربردهای  ،اسیمق نی. ااست برخوردار یمناسبسنجی روان هایویژگی ازشده که 

های سودمند است و در تشخیصهای یادگیری بسیار اختاللای دارد و در ارزیابی فزاینده
، یظه کارحافو  بالینی با تأکید بر حیطه اختالالت رفتاری، سنجش کالمی و غیرکالمی

کند. اصطالح سنجش های شناختی آزمودنی ارائه میاطالعات کاملی را در زمینه جنبه
اجرای د. در وشبینه شناخته می -انطباقی به عنوان رکن اصلی اجرای مقیاس هوشی استانفورد

آزمون باید در آغاز به اجرای آزمون رهنمون توجه کرده تا از این طریق مسیر شناسایی 
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های هوشبهر کالمی و مقیاسسپس  ،تری برای سنجش هوش آزمودنی بدست آیددقیق
 (.2005، 1)کیمبرلی شودغیرکالمی اجرا می

 95/0هر کل از نة هوشببینه، اعتبار با تأکید به تجانس درونی در زمی -مقیاس استانفورددر
تا  84/0آزمون از و برای هر ده خرده 92/0تا  90/0و برای هر شاخص پنجگانه از  98/0تا 
بینه، که در  -(. در زمینة روایی مقیاس هوشی استانفورد2005)کیمبرلی،  متغیر است 89/0

ها یلدر تمامی تحل ،گیردسه حیطة روایی محتوایی، روایی مالک و روایی سازه جای می
. (1388وکامکاری، افروزتوان دریافت که مقیاس فوق دارای روایی محتوایی است )می

 در «بینه ‒استانفورد ‒تهران آزمایهوش» نوین سنجی نسخههای روانبررسی ویژگی
 رونید تجانس و ثبات ضریب نشان داده است که دارای نارساخوانی تشخیص با کودکان

گرایی، از روایی تشخیصی به میزان وضوح 0٫92میزان حساسیت و  0٫98 با و بوده زیادی
برای شناسایی نارساخوانی و طراحی  توانمی آزمون این و از میزان باالیی برخوردار است

 استفاده نارساخوان آموزاندانش درمانی ‒یای منطبق بر نیازهای آموزشریزی مداخلهبرنامه
 (.1392،یو مولل یا،کامکاریدنی)جاو کرد

 نتایج
 -هورن -کتل کردیبر رو یمبتن یشناخت یهاییآموزش توانا یاثربخش» به پژوهش، این در

 پرداخته شده است. بنابراین، در ابتدا از «ینارساخوانبا  آموزاندانش یکار حافظهکارول بر 
 و میانه نما، آن در و شده استفاده یکار حافظهجداول آمار توصیفی به منظور توصیف متغیر 

 یارمع انحراف و واریانس تغییرات، دامنه مرکزی، گرایش هایشاخص عنوانبه میانگین
 عنوانهب کشیدگی ضریب و کجی ضریب معیار، خطای و پراکندگی هایشاخص عنوانبه

ها نشان داد که تفاوت اندکی بین نما، میانه و شاخص نیهای توزیع محاسبه شدند. اشاخص
، است 1یب کجی و کشیدگی کمتر از رقم او از آنجائی که میزان ضر میانگین وجود دارد

آزمون  جینتاهمچنین  .هستند ها، مفروضه نرمال بودن را داراتوان مطرح نمود که توزیعمی
و ها برقرار است انسیوار یها و همسانداده عیبودن توز یعیفرض طب نشان داد که نیلو

آمار  هایو از مدل مودشاخص گرایش مرکزی استفاده ن عنوان معرفتوان از میانگین بهمی
 پارامتریک استفاده به عمل آورد.

                                                 
1. Gambrieli 
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 انآموزدانش در «یکالم یکار حافظه»گیری سطوح اندازه با مرتبطهای آمار توصیفی شاخص .2 جدول
 ینارساخوانبا 

 تعداد معیار انحراف میانگین گروه مرحله

 یکالم یکار حافظه
 (آزمونشی)پ

 15 69/0 80/4 شیآزما
 15 98/0 40/4 کنترل
 30 85/0 60/4 کل

 یکالم یکار حافظه
 (آزمون)پس

 15 18/1 53/9 شیآزما
 15 99/0 06/5 کنترل
 30 60/1 30/6 کل

 یکالم یکار حافظه
 (یریگی)پ

 15 03/1 06/8 شیآزما
 15 91/0 40/5 کنترل
 30 65/1 93/6 کل

های بدست آمده، در گروه و با تأکید بر میزان مقادیر میانگین 2با توجه به جدول
 مرحله(، پس از آن، در 06/8 نیانگی)با م یریگیپ مرحلهبه ترتیب، باالترین میزان در  شیآزما
 مشاهدهقابل ( 80/4 نیانگی)با م آزمونشیپ مرحله در سپس و( 53/9 نیانگیم)با  آزمونپس

 پس(، 40/5 نیانگیم)با  یریگیپ مرحلهیب، باالترین میزان در به ترت نیز . در گروه کنترلاست
 نیانگی)با م آزمونشیپ مرحله در سپس و( 06/5 نیانگیم)با  آزمونپس مراحل در آن، از

 شود. ( مشاهده می40/4

رر مک یریگاندازه آماری مدل از پژوهش، هایسؤال به پاسخ و هادادهراستای تحلیل  در
 -هورن -کتل کردیبر رو یمبتن یشناخت یهاییتوانا آموزش ری)به منظور بررسی تأث یبیترک

 شد. استفاده ( ینارساخوانبا  آموزاندانش یکار حافظهکارول بر 

و  شیدر دو گروه آزما «یکالم کاریحافظه »مرتبط با بررسی  آزمودنینبی اثرات هایآزمون. 3جدول 
 کنترل

 منبع
 تغییرات

 مجذوراتمجموع 
 درجه
 آزادی

 میزان میانگین مجذورات
F 

 سطح
 یدارمعنی

 54/96 1 54/96 گروه )آزمایش و کنترل(
91/49 001/0 

 54/1 28 11/43 خطا
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های چندمتغیری چهارگانه )ردیابی فیالی، المبدای ویلکس، ردیابی با استفاده از آزمون
بین سطوح  α=01/0در سطح داری هاتلینگ و بزرگترین ریشة روی(، ارتباط معنی

کنترل وجود  و شیبر دو گروه آزما دیبا تأک «یکالم یکار حافظه» وابسته ریمتغ یریگاندازه
 حلهمر سه در «یکالم یکار حافظه»بررسی  با مرتبطآزمودنی های اثرات دروندارد. آزمون

این بنابردار است، عنیم =01/0در سطح  کهداد  نشان یریگیپ و آزمونپس آزمون،شیپ
 مرحله سه در یکالم یکار حافظه زانیم نیب یداریتوان مطرح نمود که تفاوت معنمی

 زانیدهد منشان می که است 42/0 رقم اثر شدت زانیم نیهمچن .دارد وجود یریگاندازه
 یکار حافظهکارول بر  -هورن -کتل کردیبر رو یمبتن یشناخت یهاییآموزش توانا ریتأث

 حد متوسط است.  در یکالم

-دانش در «یرکالمیغ یکار حافظه»گیری سطوح اندازه با مرتبطهای آمار توصیفی شاخص. 4 جدول

 ینارساخوانبا  آموزان

 تعداد معیار انحراف میانگین گروه مرحله

 یرکالمیغ یکار حافظه
 (آزمونشی)پ

 15 93/0 40/5 شیآزما

 15 94/0 46/5 کنترل

 30 92/0 43/5 کل

 یرکالمیغ یکار حافظه
 (آزمون)پس

 15 94/0 46/9 شیآزما

 15 86/0 20/5 کنترل

 30 39/1 33/6 کل

 یرکالمیغ یکار حافظه
 (یریگی)پ

 15 06/1 86/9 شیآزما

 15 99/0 06/5 کنترل

 30 69/1 46/6 کل

های بدست آمده، در گروه و با تأکید بر میزان مقادیر میانگین 4با توجه به جدول 
 مرحله(، پس از آن، در 86/9 نیانگی)با م یریگیپ مرحلهبه ترتیب، باالترین میزان در  شیآزما
( مشاهده 40/5 نیانگی)با م آزمونشیپ مرحله در سپس و( 46/9 نیانگیم)با  آزمونپس
 نیانگیما )ب آزمونشیپ مرحله، باالترین میزان در به ترتیب نیز در گروه کنترل شود.می
)با  یریگی( و سپس در مرحله پ20/5 نیانگی)با م آزمونپس مراحل در آن، از پس(، 46/5

 . استمشاهده قابل ( 06/5 نیانگیم
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در دو گروه  «یرکالمیغ کاریحافظه »مرتبط با بررسی  آزمودنی نبی اثرات هایآزمون .5 جدول
 و کنترل شیآزما

 منبع
 تغییرات

 مجموع مجذورات
 درجه

 آزادی
 میانگین مجذورات

 میزان

F 

 سطح

 یدارمعنی

 50/62 1 50/62 گروه )آزمایش و کنترل(
68/119 001/0 

 52/0 28 62/14 خطا

های چندمتغیری چهارگانه )ردیابی فیالی، المبدای ویلکس، ردیابی استفاده از آزمون
بین  α=01/0داری در سطح نشان داد که ارتباط معنی زینهاتلینگ و بزرگترین ریشة روی( 

و  شیه آزمابر دو گرو دیبا تأک «یرکالمیغ یکار حافظه» وابسته ریمتغ یریگسطوح اندازه
 یکار حافظه»بررسی  با مرتبطآزمودنی ونهای اثرات درکنترل وجود دارد. آزمون

بدست آمده  Fبا تأکید بر میزان  یریگیو پ آزمونپس آزمون،شیپ مرحله سه در «یرکالمیغ
بنابر این دار است، عنیم =01/0مرحله در سطح  سهدر  یرکالمیغ یکار حافظه زانیاز م
 رحلهم سه در یرکالمیغ یکار حافظه زانیم نیب یداریتوان مطرح نمود که تفاوت معنمی

 است، 44/0 رقم که اثر شدت زانیم به رجوع با ن،یهمچن .دارد وجود مزبور یریگاندازه
 -هورن -تلک کردیرو بر یمبتن یشناخت یهاییتوانا آموزش ریتأث زانیم که شودیم مطرح

 حد متوسط است.  در یرکالمیغ یکار حافظه برکارول 

 یریگجهینت و بحث
ــناخت و یفرد یکارکردها در یکار حافظهکاربرد و نقش  ت،یتوجـه بـه اهم   بـا  ر د ، یشـ

 -هورن  -کتل  کردیبر رو یمبتن یشــناخت یهاییتوانا آموزش یاثربخشــپژوهش حاضــر به 
ــاخوانبا  آموزاندانشکالمی و غیرکالمی  یکار حافظهکارول بر  ــده پرداخته  ینارسـ  شـ

 کردیبر رو یمبتن یشــناخت یهاییتوانا آموزشکه دهدنشــان می پژوهش یهاافته. یاســت
ــاخوانبا  آموزاندانش یکالم یکار حافظهکـارول  بر   -هورن -کتـل  ــت.  ینارسـ مؤثر اسـ
ــدت اثر  زانیبا توجه به م ن،یهمچن  یکار حافظهبر  هاآموزش این ریتأث زانیم (42/0رقم )ش
 .است متوسطحد  در یکالم



 113  ...و یکالم یکار¬برحافظه یشناخت یها¬ییآموزش توانا یاثربخش

 کردیوبر ر یمبتن یشــناخت یهاییتوانا آموزش کهنشــان داد  پژوهش یهاافتهیهمچنین 
. مؤثر اســـت ینارســـاخوانبا  آموزاندانش یرکالمیغ یکار حافظهکارول بر  -هورن -کتل

ــدت اثر رقم  زانیم ــت،  44/0ش بر  اهآموزش این ریتأث زانیم که بنابر این می توان گفتاس
 است.  متوسطحد  در ی همرکالمیغ یکار حافظه

ــؤال نییتب در حافظه و  نکهیتوجه به ا با ،نمود مطرح توانیم پژوهش یهاپاســـخ به سـ
ــتند، ظرف گریکدیبا  کیخواندن در تعامل نزد ــ با یکار حافظه یناکاف تیهسـ  یازماندهسـ

ند. ک جادیدرک مطلب خواندن را ا ایتواند مشــکالت خواندن حافظه بلندمدت می فیضــع
دهد قرار می ریرا تحت تاث نیلحظه مع کیحفظ اطالعات در ذهن در ییتوانا یکار حافظه

ــکالت می فعالو حافظه بلند مدت را در طول خواندن   انعم ژهیو به یکار حافظهکند. مشـ
مرتبط با  هایهمداخل(. 1393قائمی،) شودمی آن درک و یطوالن ی جمله سـاخت  پردازش

لکرد بر بهبود عم یفراشناخت و یشـناخت  یمشـتمل بر راهبردها  ییاجرا یآموزش کارکردها
 یهامداخله. (1394فر، یمانیو ا برادران، ،پوریموثر است )علنارسـاخوانی  آموزان با دانش

ــت. تعداد یحافظه مبتن نیمربوط به ا یبر آموزش راهبردها یحافظه کار ها هشاز پژو یاس
یابد. یانگ، پنگ، یم شیآموزش افزا قیاز طر یکار حـافظه  تیـ کننـد کـه ظرف  یم دییـ تـا 

های ( درمطالعه خود نشان دادند که آموزش حافظه کاری، توانایی2019) ژانگ، ژِنگ و مو
ــتند، بهبود   ــتقیم با اجزای حافظه کاری هسـ ــناختی مرتبط با خواندن را که در ارتباط مسـ شـ

ــد. می ــهمچنین بخشـ ــالمخیشـ ــا ،یاالسـ ( 1396) یعجم یو مراد ییبرزگربفرو ش،یبخشـ
 یدارا آموزاندانش در حافظه تیظرف و خواندن عملکرد بر یکار حافظه موزشآ رامونیپ

ــجاع فرد،یلدن ؛خواندن یناتوان ــ( به 1395)علمدارلو یو همت یش  یهایباز برنامه یاثربخش
 یو مشهد یموریت ،یابیکام ی؛پسر با نارساخوان آموزاندانش یکار حافظه بر یشـناخت  زبان

ــ رامونی( پ1393) ــکالت کاهش بر کاری حافظه آموزش یاثربخش  بهبود و خواندن مش

ــاخوان  آموزاندانش کـاری  حـافظـه   ــکوه ؛نـارسـ ــتم ،یلطف کتا،ییشـ  ا،یارجمندن ،یرسـ
 افظهحبر عملکرد  یشناخت یاانهیرا نیتمر یاثربخشـ  رامونی( پ1393) یفیو شـر  گانهیمعتمد

ــاخوان کودکان یکار ــکر یمیکر ؛نارس ــی( 1392) یو عس  راهبردهای آموزش اثربخش

ــاخوان آموزاندانش خواندن عملکرد بهبود بر یکـار  حـافظـه   ( 1390) یگیبیعل ؛نارسـ
ــناختی راهبردهای آموزش تأثیر رامونیپ ــکال با آموزاندانش در کاری حافظه بر ش  تمش

 یناختش یهاآموزش ها به این نتیجه رسیده اندکهپرداخته و همه این پژوهش یادگیری ویژه
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ــو یکار حافظه شیمنجر به بهبود و افزا و مؤثرند یکار حافظهبر  با نتایج  . بنابرایندمی شـ
شده است نشان داده مذکور  یهاپژوهش یدر تماماین پژوهش هماهنگ و همسـو هسـتند.   

شــامل مطرح شــده  یهاآموزش یهمه و ،مؤثرند یکار حافظهبر  یشــناخت یهاکه آموزش
ــناخت آموزش، یکارآموزش حافظه  ــناخت یبازتوان ،یشـ ــناخت یاانهیرا نیتمر ،یشـ  ،یشـ

ر منج تواندیم( یآموزش نوع هر)با  یشناخت یراهبردها و یکار حافظه یآموزش راهبردها
ــتفاده از    .گردد یکـار  حـافظـه   شیبـه بهبود و افزا  لکن تفـاوت آنهـا با این پژوهش در اسـ

ــتقل  ریو در متغ بوده کارول - هورن -کتـل   رویکرد ــیآزما ریمتغ ایمسـ  یاهژوهشپ یشـ
 مذکور تفاوت وجود دارد. 

ــون یهاپژوهشدر از طرف دیگر   ــ( 2008) 1بنس ــناخت یهاییتوانا یبررس  -کتل یش
 نیب رابطه( 2001) 2فورگیل و گرومک د،یفلو وانز،یو ا خواندن تیموفق و کارول -هورن

ــناخت یهاییتوانا از کارول -هورن -کتل هینظر ــرفتیپ و یشـ ــ شـ  رد خواندن یلیتحصـ
 ریأثت کارول - هورن -کتل  کردیکه رو، نیز نشان داده شده است ساله 19 تا 6 آموزاندانش
 با آموزاندانش در خواندن فهم و خواندن یهامهارت، یکاربر حافظه  یو مؤثر میمســـتق
اســتناد  با .هماهنگ و همسـو اســت  بنابر این نتایج آنها با این پژوهش .دارد یریادگی اختالل

ــایر پژوهش بـه این پژوهش  ــنـاختی بر   هــای مرتبط پیرامون اثرات آموزشهـا  و سـ هـای شـ
ــناختی و زمینه ــناختیزمین در مغز هایارتقاء توانمندیهای شـ ، مشـــخص ه کارکردهای شـ

ــت کـه آموزش   ی از نیمرخ کارها بر پرورش حافظه مـدت و بازی هـای کوتـاه  گردیـده اسـ
 شناختی مؤثر است. 

ــنـاخت  یهـا ییتوانـا  آموزش ثربخشیا یینتبدر  در حافظه کاری کالمی  دبهبو بر یشـ
 زانموآنشدا ینا. دکر رهشاا نکادکو ینا یژگیو به باید ابتدا نارســاخوانی، با زانموآنشدا
 ننداخو مهنگا به ائص،نق همین خاطر بهو  هستندحــافظــه کــاری  و توجهدر  نقص رچاد

 نتیجهدر  ،نمیکنند دازشپررا  مطالباز  ریبسیا، میکنند فحذرا  کلمهاز  جزئی ،تکلما
 یهادهبررا ها وآموزش تواناییهند.دمی سترا از د تطالعاا یابیزباو  دنکر هخیرذ فرصت

کند  می کمکمطالب فهمو  دآورییا ی،گیردیادر  دفر به و تقویت حافظه کاریشناختی 
 حافظهدر  هاآن زیساهخیرو ذ هشد موختهآ قبال تطالعاا با ترکیب ایبررا  زهتا تطالعاا تا

                                                 
1. Benson 

2. Evans, Floyd, McGrew & Leforgee 
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اینکه به  دکر کرذ انمیتو بطهرا یندر ا که تبیینهاییبنابراین یکی از کند.  دهماآ تبلندمد
ــتن ترتیب   بینی همگی ها وپیشیـاد آوردن ، توانـایی بازیابی و به خاطر آوردن ، به یاد داشـ

ــی مورد    ــت و همه این فرایندها در این برنامه های آموزشـ معرف حـافظه کاری کالمی اسـ
 یکنش ای یارساخت راتییتغگیرد و تقویت می شود، می توان نتیجه گرفت که توجه قرار می

 صورت گرفته است. ارایه شده یهاآموزش قیافراد از طر حافظه کاری در جادشدهیا
ــده،  با توجه به نتایج  ــی، حافظه کاری تقویت ش این پژوهش، در بازی و فعالیت آموزش

 ،انساخورنا زانموآنشدا بههایی مانند آموزش مهارت های شــناختی بنابر این کاربرد روش
 ،قتد انمیز یشافزا به منجرو  دبو هداخو مؤثرو  مفید شیرو وکند می کمکزشمودر آ

با عنایت به اینکه میبخشد.  دبهبورا  هاآن ننداخو رتمهاو  دمیشو مطلبدرک  وتوجه 
ــیلی و بــه  هشد یهبندوگر لیهاو یناییهااتو انعنو تحت حــافظــه کــاری و در امور تحصـ

 نباز ،تفکر بر ، حافظه کاری نقصخصـوص موفقیت تحصیلی تاثیر بسیار چشمگیری دارد،  
 ننداخو عداقو انمیتوتقویت حافظه، دقت و توجه  باو  اردمیگذ تأثیر ننداخوو  شفاهی

 کمک دفر به ،های شـــناختیبهبود مهارت همچنینو  دکر عایترا ر هاو آن  گرفت دیارا 
 ویابد  یشافزاناشــی از موفقیت تحصــیلی، اعتماد به نفس او  یافتیدر ندراپسخو با تا میکند

 پیداکند. یمناسبتر رساختا تحصیلی، دعملکر طبعاً
کارول  -هورن -کتل کردیرو بر یمبتن یشــناخت یهاییتوانا آموزش ثربخشیا تبییندر 

نقص در حوزه  که گفت چنین انمیتو انساخورنا زانموآنشدا ی غیرکالمیکار حافظه بر
ــامل مهارت 1اجرایی ــریهای تحلیل ش ــایی 2بص ــری فض های روانی حرکتی و مهارت 3، بص
 ینا حافظه کاری، دبهبوتقویت و  رتصودر هـای این کودکـان بوده و   از ویژگی 4پیچیـده 

ــو یک از یکار حـافظـه   یطور کل بـه  .دکر هداخو اپید دبهبو ارکردهـای اجرایی ک  با سـ
شـناختی و از سویی دیگر با پیشرفت تحصیلی و قابلیت خواندن و نوشتن همراه   هایتوانایی

ــت.  ــیبرنامه حتیاس  یی،حافظه، توجه و کارکرد اجرا تیتقو یهادر کنار برنامه ی آموزش
ــتدالل منطق  یهاارتقـاء مهارت  یبرا ییهـا  برنـامـه   یدارا ــئله و اسـ  یهامهارت ،یحل مسـ

آشـــنایی با اصـــول ارتباطات و  ،رشـــد ذهنی و مهارت فکریی زیرو برنامه یریگمیتصـــم

                                                 
1 Performance area 

2 visual analytical skill 

3 visuospatial 

4 complex psychomotor skills 
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 سساابر که جاییاز آن  .کندیکمک مهای دیگر نیز کودک در جنبهاست که به همکاری 
 دبهبو انساخورنا زانموآنشدای رکالمیغ یکار حافظه ،هشوپژ یناز ا همدآ ستدبه نتایج

ه شده در این پژوهش، ئاراشناختی  یهادهبررا زشموآ که دکر عااد انتومی پس ده،کر اپید
ــته بر بهبود عملکرد واین مهارتست ا شتهاگذ مثبتی ثرا های اجرایی نیزمهارت بر ها توانسـ

ــد.  ــگر ینابنابرکودک موثر باش ــناخت یهاییتوانا آموزش به نظر پژوهش  یک انعنو به یش
 ،انساخورنا نکادکوغیرکالمی  ریحافظه کا سیستم یتقاار ایبر مؤثرو تمدهکوتا خلهامد

ــی و  دیکررو یک انعنو به ندامیتو رفتاری  یهاروش سایر رکنادر  مناسب مانیدرآموزش
 .دشو دهستفااو شناختی 

 متغییر های ارائه شده بر روی هر دودهد شـدت اثر آموزش نتایج این پژوهش نشـان می 
ــت. بـه نظر می      ــط بوده اسـ ــد که با توجه به حـافظـه کـاری کالمی و غیرکالمی متوسـ رسـ

ــنـاختی بـه ویژه حـافظه کاری، باید میزان و طول آموزش    پیچیـدگی کـارکرد   ی هاهـای شـ
جلسه مداخله صورت گرفته است. برای آنکه اثر  30مربوطه را افزایش داد. در این پژوهش 

کردهای شـناختی بر بهبود عملکرد دانش آموزان نارساخوان بیشتر  های مرتبط با کارمداخله
ها حداقل یک سال ادامه داشته باشد تا اثر آن بیشتر و طوالنی مدت باشـد، باید این آموزش 

ها هدهد. مداخلنشان داده شود. نارساخوانی به دلیل عدم رشد معمولی سیستم عصبی رخ می
دوره یک ساله می تواند این مراحل را بازسازی کرده ها در یک ها وتمریندر قالب فعالیت

 و شدت این اختالل را کاهش دهد.
ــر  پژوهشهای با توجه به یافته ــله یهاافتهی در نکهیا بر دیتأک باو حاض ــخص  حاص مش

ــنـاخت  یهـا ییتوانـا  آموزشکـه   دیـ گرد  اعثبکارول  -هورن -کتل کردیبر رو یمبتن یشـ
 یارک حافظه شیکه در جهت افزا شودیم شنهادیپ رو نیا از شود،یم یکار حافظه شیافزا

و  یلیعملکرد تحصـــ یدر راســتا  ینارســـاخوانبا  آموزاندانش خصـــوص به آموزاندانش
ــ تیموفق ــناخت یهاییتوانا آموزشبه ارائه  ،یلیتحصـ  -هورن -لکت کردیروبر  یمبتن یشـ

ــع   یریادگیـ  اختالل مراکز در کـارول  ــود و سـ  یو برقرار جادیگردد تـا به ا  یپرداختـه شـ
 یکار هحافظ شیبتوان به افزا قیطر نیافراد اقدام گردد تا از ا نیا یبرا یمداخالت آموزشـ 

 ( پرداخت.میرمستقی)به صورت غ یلیتحص تی( و موفقمی)به صورت مستق
 ی اینشبه اثربخ یشناخت یهاییتوانا بر عالوه یآت یها پژوهش در که شودیم شنهادیپ

 راتیبتوان به تأث قیطر نیا از تا شـــود پرداخته یشـــناخت یکارکردها گرید در هاآموزش
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ــناخت یهـا ییآموزش توانـا   گرید شیافزا بر کارول -هورن -کتل کردیرو بر یمبتن یشـ
ــناخت یکارکردها ــنهاد توانیم همچنین.آمد نائل یشـ  یراب یمعتبر اقداماتکه  کرد پیشـ

 صــرفاً هک یمعتبر یصــیتشــخ یابزارها قیطر از آموزاندانش یشــناخت یهاییتوانا یبررســ
ــنجش یبرا ــناخت یهاییتوانا س ــتاندارد یش ــده اس ــت، ش  یهاییتوانا اسیمق همچون اس

 - ورنه -کتل  کردیمذکور منطبق بر رو اسیمق رایجانســـون اســـتفاده نمود؛ ز -وودکاک
 .دونم یبررس را یجزئ ییتوانا 90 و عیوس ییتوانا 10 قیدق صورت به توانیبوده و م کارول

ــتای جمع بـا توجـه بـه فرایند روش    ــناختی و اجرای پژوهش در راسـ های آوری دادهشـ
گیری از مراکز غیردولتی های پژوهشـی شامل این موارد بود: عدم نمونه تجربی، محدودیت

ــازمان      جهـت تعیین حجم نمونـه و مختص بودن حجم نمونـه بـه مراکز اختالل یادگیری سـ
ــتثنـایی،  آموزش و پرور جام های پژوهش را باید با احتیاط اندهی یافتهتعمیم بنابر اینش اسـ

ــوع پژوهش   ــینه پژوهش در زمینه موضـ گیرد از طرف دیگر با توجه به اینکه در ایران، پیشـ
ی های آزمایشـ کارول، اندک بوده و بیشـتر پژوهش  -هورن -حاضـر در حیطه رویکرد کتل 

ــنـاختی و دیگر     مـداخالت مبتنی بر توجه و تمرکز معطوف بود، توان  بـه متغیر بـازتوانی شـ
 پذیر گردید.های اندکی امکانپذیری با پژوهشمقایسه

ــاخوان و مدیران و مربیان مراکز در پـایـان از تمـامی والـدین عزیز دانش      آموزان نارسـ
قدردانی  اند، تشکر وای داشتهشـائبه اختالل یادگیری که در فرایند این پژوهش همکاری بی

 شود.می
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