
ثناییشناسی افراد استفصلنامه روان  Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 8, No. 29, Spring 2018 60تا  35، ص 97بهار، 29، شماره شتمسال ه

 

 

روش  و انهرای کمک به بخشی حافظة کاریتوان اثربخشی مقایسه
 به مبتال آموزاندانش اجرایی هایکارکرد بهبود بر چندحسی

 نارساخوانی

 3، محبوبه طاهر2، مونا لطیف زنجانی1خانزادهعباسعلی حسین

 07/00/09تاریخ دریافت: 
 00/03/07تاریخ پذیرش: 

 چکیده
د. گیرمی بر را در مشکالت یادگیری از درصد 00که حدود  استیادگیری  انینوع ناتوترین رایجنارساخوانی 

به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود ی حافظة کاری بخشاثربخشی توان مقایسهپژوهش حاضر هدف 
با  آزمونپس-آزمونآزمایشی با طرح پیش روش پژوهش .بودخوانی نارسا با آموزاندانشهای اجرایی کارکرد

نارساخوانی شهر  با آموزان ابتداییِآماری شامل تمامی دانش جامعه. بود گواهگروه آزمایش و یک گروه دو 
 تصادفبه گیری تصادفی انتخاب ونفر با روش نمونه 94از بین آنها که  ندبود 3303-09رشت در سال تحصیلی 

هوش  ویرایش چهارم مقیاسها از آوری دادهجایدهی شدند. برای جمع گواهدر دو گروه آزمایش و یک گروه 
های کردن کارت مرتبافزاری آزمون نرم نسخهو  آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی ،وکسلر کودکان

 اول و گروه آزمایشبه جلسه  33در  به کمک رایانهی حافظة کاری بخشتوانبرنامه  .ویسکانسین استفاده شد
، آموزشی گواهکه گروه درحالی ؛آموزش داده شد دوم یشجلسه به گروه آزما 0 در آموزش چندحسیبرنامه 

 گواه آزمایش و هایآزمون بین گروهها نشان داد که در مرحله پسدریافت نکردند. تحلیل داده هادر این زمینه
 بهی حافظة کاری بخشتوانکه روش طوریبه ؛داشتتفاوت وجود های اجرایی کارکرد از نظر میزان بهبود
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شده بود. بر  نارساخوانی با آموزاندانش اجرایی هایکارکرد بهبود باعث چندحسی روش از بیشتر رایانه کمک

 یادگیرى تجربة نوعى به کمک رایانه با ایجادی حافظة کاری بخشتوانروش توان نتیجه گرفت که این اساس می
های اجرایی کارکرد بهبود هب است اشکال دچار مغزىِ هایکارکرد بازگرداندن پذیری وانعطاف به معطوف که

 کند.می کودکان مبتال به نارساخوانی کمک بیشتری

 های اجرایی، نارساخوانیکارکردچندحسی، روش رایانه، حافظة کاری، : واژگان کلیدی

 مقدمه
پردازش  یا درک برای فرد توانایی در که نارسایی شودزمانی ایجاد می 3ویژهاختالل یادگیری 

 های آموزشسال طول در بار اولین ناتوانی عصبی تحولی برای ود آید. اینبه وج دقیق و مؤثر
 تحصیلی اساسی هایمهارت یادگیری بار درزیان مداوم و مشکالت و با شودمی ظاهر رسمی
 در است ممکن ویژهد. اختالل یادگیری شومی مشخص ریاضی و یا نوشتن خواندن، ازجمله

 راهبردهای و ذاتی هوش به وسیله با اختالل یادگیریفرد د. با هوش باال نیز مشاهده شو افرادِ
 (.0033، 0پزشکی امریکا)انجمن روان کند بر ناتوانی خود غلبه تواندنمی جبرانی

 از است. این اختالل نوعی 3، نارساخوانیترین انواع اختالل یادگیری ویژهیکی از رایج
 فرصت و عادی هوش ،معمول آموزش که با وجوداست در خواندن  ناتوانی یادگیری

 به وابسته اساسی نارساخوانی هایویژگی غالباً .شودمی ظاهر در فرد اجتماعی -فرهنگی
به نظر  (.0034، 4دتونسن و آپست؛ به نقل از 3090، 9شناخت است )متجیک بنیادی مشکالت

 مدل کی بر اساس باید که است تحولی اختالل یک عنوانبه متخصصان نارساخوانی بیشتر
-دادانش ص مثال،عنوانبه) واجی هایمهارت در . ضعفشود بررسی ویژه شناختیسبب

 اصلی علت( سریع گذارینام و مدتحافظة کالمی کوتاه شناختی،واج آگاهی حروف،

                                                           
1. Specific learning disorder 

2. American Psychology Association 

3. Dyslexia 

4. Matejcek 

5. Tonnessen & Uppstad 
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؛ به 0009 ،3اسکانلون و اسنولینگ فلچر، ولوتینو،) گرفته شده است نظر در خواندن مشکالت
 (.0039، 0و بوسمن ، ویجنانتسنقل از والدا، وردنبرگ

 آورتعجب بنابراین شناخت است؛ هایجنبه از بسیاری هماهنگی مستلزم تحول خواندن
بورال و )(، درک مطلب خواندن 0033، 3)فوی و من اولیه خواندن هایمهارت که نیست

ن و رمزگشایی خواند (0000، 4و کاتینگ سسما، ماهون، لوین، ایسون؛ 0039، 9ریباپیریدی
 0بازداری ،0کاری حافظة خصوصبه ،7اجرایی هایکارکرد ( با0000، 9و برنینگر )آلتمیر، ابوت

 توانداجرایی می هایکارکرد بهبود هایروش شناسایی ،روازاین رابطه دارد.، 30تکلیف تغییر و
از  واحدی تعریف اگرچه(. 3303نسب و امینایی، خواندن منجر شود )موسوی مهارت تقویت به
 های اجراییکارکردتوان گفت کلی می طوربهندارد، اما  های اجرایی وجودارکردک

 یافتهسازش و هدفمند به روش انسان رفتار غیرخودکار تنظیم شناختی فرایندهای از ایمجموعه
 .(0030 ،30فریدمن و میاک ؛0033 و همکاران، 33پک وود)است 

 و بروز از تواندمی آن است، بهبود ختیشنا فعالیت یک اجرایی هایکارکرد کهاز آنجایی
های کارکرد(. 3303نسب و امینایی، کند )موسوی جلوگیری منفی ناکامی چرخة یک پیدایش
-و دی دارد )ویتربوری، یوسایی، تراورسو رابطهآموزان نیز دانش تحصیلی عملکرد با اجرایی

 در به اختالل تواندمی اجرایی هایکارکرد تحول در نارسایی (. هرگونه0034، 33فرانسیس
 و حافظه اختالل تکالیف، تکلیف، به یادسپاری به پایان رساندن و شروع برای ریزیبرنامه

                                                           
1. Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon 

2. Walda, Weerdenburg, Wijnants & Bosman 

3. Foy & Man 

4. Borella & de Ribaupierre 

5. Sesma, Mahone, Levine, Eason & Cutting 

6. Altemeier, Abbot & Berninger 

7. Executive function 

8. Working memory 

9. Inhibition 

10. Set-Shifting 

11. Packwood 

12. Miyake & Friedman 

13. Viterbori, M. Usai, Traverso & De Franchis 
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نارساخوانی  با کودکان (.0030، 3و بوهلین بروکی، انینجر، تورل) منجر شودناتوانی یادگیری 
 تسلط آواشناختی، و بندی کالمیطبقه های اجرایی مانندکارکرد مختلف هایدر حیطه تحولی

حافظة  و و دیداری مدت کالمیکوتاه حافظة حروف، تلفظ شنوایی، و فضایی -توجه دیداری
 اام(، 0039، 0و منگینی هایی دارند )واروارا، واروزا، سورنتینو، ویکارینارسایی کالمی کاری

 انیبا ناتو کودکان به هاکارکرد نیو گسترش ا یابیمناسب جهت دست یهاآموزش راهکار
 را انجام بدهند ریتو مشکل تردهیچیپ فیتا بتوانند تکال کندیکمک م تدریجبه ،ویژهی ریادگی

 (.3304، زادهی)عل
بستن اقدامات ر به کا شود،میمهم  یریادگی هاییناتوان صیکه پس از تشخ یموضوع

 هایبیاز آس پیشگیریآموزان و دانش نیو مناسب جهت بهبود مشکالت ا موقعبه یدرمان
آموزش  ،یدرمانیباز مختلف هایهمداخل یبخشاثربسیاری  هایکنون پژوهشاست. تا یبعد

 نیا ینیبال مئبا توجه به عال را رهیو غ یو رفتار یدرمان شناخت ،یو فراشناخت یشناخت یراهبردها
به  3حافظة کاری بخشیتوان ی،مداخالت آموزش نیا از یکی. انددهکر بررسی آموزاندانش

 نقش به جدید هایپژوهش (.3303، و دهقانی گیوی، نادرقمری) رایانه است کمک
 اختالل بهبود بر اجرایی هایکارکرد آموزش نقش میان این از و فراشناختی هایمهارت

والدا و  ؛0039و همکاران،  9مورا؛ 0034ویتبوری و همکاران، ند )تأکید دار ویژه ادگیریی
 و جدید هایدرمان جمله از فظة کاری به کمک رایانهحا یبخشتوان (.0039همکاران، 

 زمینه در دانش پیشرفت مبنای بر که این درمان. دارد ایرشتهمیان ماهیتی که نویدبخشی است
 شده است، طراحی دقتبه شناختی هایآموزش کمک با و انسان 4مغز پذیریانعطاف ظرفیت

 (.0007 ،9رابرتسون و رووبلگ اکانل،) آوردبادوامی را فراهم می بهبودهای

                                                           
1. Brocki, Eninger, Thorell & Bohlin 

2. Varvara, Varuzza, Sorrentino, Vicari & Menghini 

3. Cognitive Remediation 

4. Moura 

5. Brain plasticity 

6. O'Connell, Bellgrove & Robertson 
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 3000 دهه و اوایل 3070 دهه در را رایانه بر مبتنی شناختی آموزش مختلفی درمانگران
. کردند تولید 0 اپل فرمپلت برای را افزارهانرم ابتدا افراد این. اندطراحی کرده مستقل طوربه

متمرکز  حرکتی -دراکیا یهاو مهارت حافظه آموزش توجه، بر عمدتاً هابرنامه این محتوای
 و افزارسخت همچنان که .داشتند تأکید انتزاعی تفکر و مسئله حل بر بعضی گرچها بود؛
تجربه  شناختی بخشیتوان افزارهاینرم و نویسندگان شدند پیشرفته نویسیبرنامه هایزبان

 مشکالت با ترو متناسب ترمنعطف تر،انگیزچالش تر،جزئی هابرنامه آوردند، دست به بیشتری
و  هاوهیاستفاده از ش راخی هایدهه یط در(. 3300شدند )به نقل از نوکنی،  واقعی بیماران دنیای

از  ارییسطح آموزش خواندن مورد توجه بس یبرای ارتقا انه،یمختلف، ازجمله را یابزارها
ی پربار اکارنامه رایانهفردی به کمک  سیتدر ستمیس تیپژوهشگران قرار گرفته است. قابل

 یاز اطالعات آموزش باارزشیآموزان منبع از دانش بسیاریمدت با تعداد یدارد. تعامل طوالن
(. 3300؛ به نقل از فیضی و همکاران، 0004، 3)موستاو و بک حوزه فراهم نموده است نیدر ا

فوری،  بازخورد مانند ییایدارای مزا سنتی هایبا آموزش سهیدر مقا انهیبر را مبتنی هایآموزش
 ةدامن شی، افزازشآمو انفرادی کردن ندیفرآ لیتسه رانه،یو سوگ یهای ذهناجتناب از قضاوت

 رندگان،یادگی هایمتنوع، تناسب آموزش با توانمندی رییادگی رندگان،یادگی زشیتوجه و انگ
 هارنامهنمودن ب مراتبیسلسله و ناسالم هایو به دور از رقابت زانندهیبرانگ رییادگی طیمح جادیا

 (.3300 ن،و همکارا یضی)فی هستند نیو خودبازب یمیقدرت خودتنظ شیافزا و
 با اختالل آموزانبخشی دانشتوان راهبردهای از یکی آن کمک به آموزش و رایانه

 آسانیبه را چیزی هر که است آن وریآفن جوهر اینکه به توجه با بنابراین،. یادگیری است
 آموزشی، افزارهایو نرم رایانه خاص هایویژگی به توجه با توانمی بهینه کند، و دسترس قابل

و  صدا رنگ، جمله از جدیدی امکانات رایانه. کرد ترگسترده آموزش ویژه در را آنها حضور
 شودمی برده پی مسائل از جدیدی هایجنبه به هم آنها، که با دهدمی قرار اختیار در را حرکت

 ؛ به نقل از3309 قنبری،) افزایدمی کودک توان مهار بر و شودمی تسهیل آموزش هم و
ای به دلیل بازخوردهای های چندرسانهآموزش از طریق رایانه و برنامه (.3300آبادی، امین

                                                           
1. Mostow & Beck 
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یادگیری نسبت به  با اختاللآموزان آموزان در یادگیری، در دانشفوری و فعال شدن دانش
 دیگر های(. ویژگی0007، 3تورت و وندرلیجتر است )رگموفق ،مدارروش آموزش معلم

 در بودن مؤثر: از اندعبارت شوند یادگیری افزایش به منجر تا شودمی سبب که افزارهانرم
 آموزان استعملکرد دانش و انگیزه تخیل، خالقیت، قدرت توجه، تمرکز، میزان افزایش

 (.0030 ،3سومینن و کتامو ؛0000 ،0و بیک پارک کیم، ؛3300 تمجیدتاش،)
افزار توابخشی نشان داد نرم جی( نتا3303) یو محمود یمانینر ،یویگیپژوهش قمر در

 نارسایی با اختاللپاسخ کودکان  یو بازدار یکارة مهارت حافظ شیافزا یبر رو ،حافظة کاری
 با توجه به رسدیداشته است. به نظر م یمثبت ریآموزان نارساخوان تأثو دانش فعالیبیش /توجه

 هایآوردو مشکالت مربوط به آن، انتخاب راهبردها و روی لئو مسا اندنخو ندیفرا یدگیچیپ
 انه،یبرخوردار است. آموزش به کمک را یخاص یژگیمهارت از و نیمناسب برای آموزش ا

و برای افراد با  ردیکار گبه یتجربه چندحس ندیتواند حواس گوناگون را همزمان در فرآیم
 .(3300و همکاران،  یضی)ف دینما جادیا رییادگی طیوت، محمتفا هاییژگیو

 شاملکه است  یچندحس روش ،برای نارساخوانی دیگر درمانی آوردهایروی ازجمله
 آموزشی فرایند در آموزدانش حسی ابعاد ترکیب از استفاده آموزان بادانش مشکالت اصالح

 شنیداری، هایانگیزه طریق را از خواندن هایدر تالش است تا مهارت آوردروی این. است
 ان،یمهدو ،یخانجان از نقل ؛ به3373 و کافمن، )هاالهان رشد دهد سهالم و حرکتی دیداری،

کل به  خود را از یدرمان ة( برنام3003) 9(. فرنالد و کلر3303، پورالهو فتح یاحمدی، هاشم
 یچندحس ای 4ییو بساوا ی، جنبشیداریشن ،یدارید رادادند. آنها روش خود  بیجزء ترت

 لیخواندن را تسه یریادگی ندیفرا تواندیم یمؤلفان مختلف روش چندحس دگاهیاز د .دندینام
 یآورد چندحس. روی(3303)خانجانی و همکاران،  داشته باشد یساخته و کاهش خطا را در پ

د شو افتیدر دحسچن قیحس از طر کی جایبهاست که اگر اطالعات  مبتنی فرض نیبر ا

                                                           
1. Regtvoort & van der Leij 

2. Kim, Park & Baek 

3. Ketamo & Suominen 

4. Fernald & Keller 

5. Visual, Auditory, Kinesthe & Tictactual (VAKT) 
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مشکالت  میآورد در ترمرویاین شود. یم لتسهی آموزاندانش یبرخ یبرا یریادگی
است که کودک به  نیا یفرض اساس ،روش این درو  دارد یخواندن، نقش مهم یرمزگردان

آنها  همه یهمکار قیدارد و از طر ازین یریادگی ندیخود در خالل فرا یحس یرهایمجموعه مس
نقل از  ؛ به3000 ،3؛ کرک و چالفنت3003)لرنر،  ابدییم شیشده و افزا تیتقو یریادگی

فرصتی برای  ، روش چندحسیپژوهشگرانبسیاری از  ةبه عقید (.3303 ،یمانیو سل یصالح
دهد که همین امر نقش مهمی در ترمیم نارساخوانی، آموز نارساخوان میخودنظارتی به دانش

به لحاظ اقتصادی  ایی آموزشی و مداخلههاکنار روشدر  همچنین این روش. کندایفا می
 (.3300کرمی،  )محمدی و مقرون به صرفه و از لحاظ اثربخشی و کارایی، بسیار کارآمد است

)از جمله  انهیبه کمک رای حافظة کاری بخشتوانهای مختلف اثربخشی روش در پژوهش
جمله استوارت، از ی )روش چندحسو  (0030و همکاران،  3یگرو  0033و همکاران  0فرانک
طور جداگانه مورد بههای مختلف افراد با نیازهای ویژه کارکردبر روی  (0030، 9واه و 0033

 است. شدهای کمتر مقایسه اما کارآمدی این دو روش مداخله ؛بررسی قرار گرفته است
 نیو همچن یو درمان نارساخوان ییشده در مورد ضرورت شناساتوجه به مطالب مطرح با
 نیدر ا ییاجرا هایکارکردبر  یروش چندحسو  انهیبه کمک را ی حافظة کاریبخشوانتنقش 

های یک از روشاست که کدام پرسشپاسخدهی به این  حاضر به دنبالپژوهش  گروه از افراد،
 ییاجرا یهاکارکردبهبود  رب یو روش چندحس انهیبه کمک رای حافظة کاری بخشتوان

 اخوانی مؤثرتر است؟نارس به مبتال آموزاندانش

 روش
. جامعه آماری بودآزمون چندگروهی پس آزمونآزمایشی با طرح پیش حاضر روش پژوهش

 بودند 3303-09نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی  باآموزان ابتدایی شامل تمامی دانش
 .نفر( 300) کردندهای یادگیری، خدمات آموزشی و درمانی را دریافت میکه در مراکز اختالل

                                                           
1. Kirk & Chalfant 

2. Franck 

3. Gray 

4. Wah 
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آموزان دختر و پسر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به شیوه نفر از این دانش 94 تعداد
های مالکنفر(.  34جایدهی شدند )هر گروه  گواهدر دو گروه آزمایش و یک گروه تصادفی 

 -سمیمثل ناتوانی ج های دیگراختالل، نداشتن 04سال، هوشبهر باالی  30تا  0ورود شامل سن 
های هیجانی/ های خروج شامل وجود سایر اختاللمالک کتی و عدم مصرف دارو بود.حر

، مصرف دارو و غیبت بیش از دو جلسه در فعالیبیشنارسایی توجه/  اختالل رفتاری مانند
افزاری نسخه نرم پژوهش شامل مقیاس هوشی وکسلر کودکان، جلسات آموزشی بود. ابزارهای

و آزمون خواندن و نارساخوانی بود که در ادامه به  ی ویسکانسینهاکردن کارت آزمون مرتب
 پردازیم.معرفی آنها می

یکی از  عنوانبه 04توجه به معیار هوشبهر باالی  با :کودکان مقیاس هوشی وکسلر 
آزمون هوشی وکسلر کودکان آموزان از معیارهای ورود به پژوهش جهت سنجش هوش دانش

 سنی گروه 33 در (3003) توسط وکسلر شدهگزارش درونی همسانی متوسط. استفاده شد

 است. این 03/0و  04/0، 09/0 برابر به ترتیب عملی و کلی، کالمی هوشبهر مقیاس برای

 بازآزمایی پایایی است. شده هنجاریابی (3300بدی و همکاران )عا توسط ایران در آزمون

به دست آمده است.  09/0تا  73/0زی آنها از سانیمهو پایایی دو 04/0تا  94/0از  هامقیاسخرده
ها با نمره کل آزمون، بیانگر آزمونروایی این آزمون از طریق محاسبه همبستگی نمرات خرده

گزارش شده است  00/0تا  99/0روایی مناسب این آزمون است. ضرایب روایی این آزمون از 
 (.3300ربیعی، و ابدی، صادقی)ع

افزار ایرانی این نرم نسخه: های ویسکانسینکردن کارت رتبافزاری آزمون منسخه نرم
( ساخته و هنجاریابی شد. 3300و خدادادی ) آزمون توسط شاهقلیان، آزادفالح، فتحی آشتیانی

کارت است، چهار کارت اصلی آزمون )شامل یک مثلث قرمز، دو  99افزار شامل ساختار نرم
ثابت و تا پایان  طوربهی( در باالی صفحه مانیتور و چهار دایره آب ستاره سبز، سه صلیب زرد

کارت دیگر با ترتیب کامالً تصادفی و یکی یکی در  90شود. اجرای آزمون نمایش داده می
گذاری شوند. از ده مورد نمرهنمایش ظاهر می یپایین صفحه و نزدیک به گوشه راست صفحه

های اجرایی پذیرفته کارکردسنجش  هایافزاری این آزمون، سه مورد جهت شاخصنرم نسخه
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الگو )رنگ، شکل،  9شده: منظور این است که از . تعداد طبقات تکمیل3شده است که شامل: 
و تعداد( آزمودنی چند الگو را با موفقیت تکمیل کرده است. بدیهی است  تعداد، رنگ، شکل

آزمودنی  کههنگامی. تعداد خطاهای درجاماندگی: 0است.  9که حداکثر نمره در این قسمت 
دهد و نیز در شروع آزمون بر یک حدس غلط اولیه پافشاری کرده و بر اساس آن پاسخ می

که ارائه دهد درحالیهای خود را ادامه میآمیز قبلی پاسخزمانی که بر اساس اصل موفقیت
ندگی خطای درجاما عنوانبهها دهد که الگو تغییر کرده است، پاسخفیدبک نادرست نشان می

های . تعداد خطاها غیر از خطاهای درجاماندگی: از تفاضل تعداد کل پاسخ3شود. تلقی می
آید. ضریب آلفای کرونباخ تعداد طبقات غلط و تعداد خطاهای درجاماندگی به دست می

آزادفالح،  است )شاهقلیان، 79/0و  73/0شده و تعداد خطاهای درجاماندگی به ترتیب تکمیل
 (.3300و خدادادی،  فتحی آشتیانی

و  تهیه( 3309آزمون خواندن و نارساخوانی: این آزمون توسط کرمی نوری و مرادی )
آزمون است که هدف آن . آزمون خواندن و نارساخوانی شامل ده خردهه استهنجاریابی شد

آموزان عادی دختر و پسر در دوره دبستان و تشخیص بررسی میزان توانایی خواندن دانش
آموز در پنج دانش 3939با مشکالت خواندن و نارساخوانی است. این آزمون روی کودکان 

پایه تحصیلی ابتدایی هنجاریابی شده است. پایایی آزمون خواندن و نارساخوانی با استفاده از 
تا  93/0های مختلف بین آزمونروش آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقادیر آن برای خرده

ها، آزمون های این مقیاس شامل آزمون خواندن واژهآزمونت. خردهدست آمده اسبه 00/0
ها، آزمون درک متن، ها، آزمون درک واژههای بدون معنی، آزمون زنجیره واژهخواندن واژه
و آزمون نشانه  ها، آزمون نامیدن تصاویر، آزمون حذف آواها، آزمون نشانه حروفآزمون قافیه

، 93/0، 94/0، 94/0، 04/0، 03/0خ آنها در این پژوهش به ترتیب ها است که آلفای کرونباواژه
و با توجه به  شودمیصورت انفرادی اجرا بود. این آزمون به 74/0و  99/0، 70/0، 74/0، 00/0

 یا کمتر از 347آموزی که در این آزمون نمره او بیشتر از (، دانش347نقطه برش این آزمون )
شود. آلفای آموز نارساخوان تشخیص داده میعنوان دانشبه خطا یا بیشتر( شود 339) 347

 (.3303)حیدری، امیری و مولوی،  دست آمده استبه 73/0کرونباخ این آزمون 
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بخشی حافظة کاری به کمک رایانه در این پژوهش شامل برنامه توان ایهای مداخلهبرنامه
 نیم.کو روش چند حسی بود که در ادامه هر کدام را معرفی می

بخشی حافظة توانبخشی حافظة کاری به کمک رایانه: برای گروه آزمایشی اول برنامه توان
. جهت شدهفته ارائه  9یک ساعته دو روز در هفته برای  جلسه 33به کمک رایانه در  کاری

 منظوربه افزار آموزش حافظة کاری استفاده شد.به کمک رایانه از نرم بخشی حافظة کاریتوان
 دانشگاه شناسیروان اساتید نظر زیر (3300) سال در افزارنرم حافظة کاری این شآموز

اساس  بر سینا و شناختی -رفتاری علوم تحقیقاتی و با همکاری مؤسسه مشهد فردوسی
( و 0004)کلینگبرگ و همکاران،  3افزار روبو ممونرم از الگوبرداری با های موجود،نظریه
 افزارنرم این .استشده  تأیید آن روایی محتوایی و شده تهیه یرانیا فرهنگ با آن سازیمنطبق
 از استفاده با جداگانه صورتبه فضایی و دیداری شنیداری، حافظة بخش سه را در هاییتمرین
 بندیطبقه 0 تا 3 از تمرین هر در دشواری درجه. دهدمی ارائهکاربر  به اشکال و حروف اعداد،

 و کند انتخاب را خود دلخواه دشواری تمرین، درجه هر ابتدای در ندتوامی کاربر و است شده
 باالتر خودکار صورتبه دشواری درجه ،تمرین شروع از پس کند. آغاز از آنجا را خود تمرین

 حافظه سطح و افزایش بیشتر تمرین برای را حافظه ظرفیت حداکثر کارگیریامکان به و رفته
مهارت  شرفتیکه با پ استشده  یطراح ایگونهبه فیدشواری تکال سطح .کندمی فراهم

 درشونده بودند(. میتنظ فی)تکال دوشیدشوارتر م شروندهیپ طوربه هم فیتکال ها،یآزمودن
 برای از تمرین بازخوردی عنوانبه را شدهکسب امتیاز میزان امتیاز صفحه، نوار چپ سمت
 و شده اضافه وی امتیازهای به امتیاز درست، بیست کوشش هر برای و کندمی فراهم کاربر
 سطح امتیاز، 300 دریافت در صورت و دشومی کسر وی از امتیاز ده کوشش خطا، هر برای

افزار با نرم(. 3303لو و همکاران، یابد )حمزهمی افزایش درجه یک تمرین به میزان دشواری
بر  ییو شنوا یینایب یحس کیو تحر نیو تمر تکرارنین مثبت و همچ تیاستفاده از روش تقو

از  هچگونخواهد آموخت  مرور هب زوآمشدان .گذاردیر میثأآموز تدانش یکارة حافظیی توانا
ذهنش استفاده کند.  درحروف  اعداد و رتشیب یدارنگه یبرا یذهنی ازو فضاس ودشخ واسح

                                                           
1. Robo Memo 
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ده طباطبایی، زانظیفی، رسول( و 3300نظیفی ) های قبلی ماننداین برنامه در پژوهشاعتبار 
 .چه در سطح پژوهشی و چه در سطح بالینی تایید شد( 3303و مرادی ) فالحآزاد

 و المسه ،شنیداری دیداری، آموزش همزمان روش چندحسی: هدف روش چندحسی
 دیداریسیستم  های مداومی بینارتباط این روش .است یادگیری و حافظه تقویت جنبشی برای

( کنیماحساس می ما آنچه) لمسی -جنبشی و (شنویممی ما آنچه) شنیداری ،(بینیممی ما آنچه)
 هایبرنامه دیگرممکن است  اگرچه .کندایجاد می هجی و خواندن یادگیری در مسیر

 استفاده بر خاص طوربه چندحسی روش استفاده کنند، هاتکنیک این از برخی از آواشناسی نیز
 (.0034، 3کالدارالوارنیک و کند )می تمرکز صریحی و مندنظام

ای است برای کمک کردن به یادگیری کودک استفاده از آموزش روش چندحسی وسیله 
ها از حس بیشتر آموزشدر  مدارس شود.یک حس استفاده می جایبهکه در آن از چند حس 

زایی با یکی یا کنند. کودک دارای اختالل خواندن تجارب مشکلبینایی و شنوایی استفاده می
وی این حواس دارد. بینایی کودک ممکن است در رابطه با مشکالتی در زمینه ردیابی، هر د

فرایند بینایی یا دیدن کلماتی که نامشخص هستند، تأثیر داشته باشد. کودک ممکن است در 
شنیداری یا فرایند شنوایی او ممکن  ةاما حافظ، بخش باشدرضایت اشآزمون شنوایی، شنوایی

در این روش استفاده بیشتر از حواس کودک مخصوصاً استفاده از حس  است، ضعیف باشد.
های ظهفحادقت خوبی را به ذهن کودک جهت بهبود پذیرد که این کار المسه صورت می
؛ به نقل از کیانی، 0000دهد )برادفورد، می خوبی حافظه شنیداری و دیداریحرکتی و المسه به

3303.) 
 3هفته  جلسه یک ساعته، هر 0ژوهش شامل اجرای منظور از روش چندحسی در این پ

دیده با نظارت آموزش توسط مربیکه  هفته در مرکز اختالل یادگیری است 0جلسه، برای 
جرا شد، کلمات برگرفته از دروس آموزشی ا آموزاندانشبا مشارکت پژوهشگر و 

ات اول اجرای روش چندحسی به این صورت بود که در جلس شد. آموزان انتخابدانش
 ةکلمآموزش خواندن کلمات از کل به جزء، در ادامه از جزء به کل آموزش داده شد. 

                                                           
1. Warnick & Caldarella 
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قرار داده شد و آنگاه با صدای بلند  آموزدانشنوشته و در اختیار  مربیشده توسط دادهآموزش
در حین  آموزسپس دانشو گوش داد،  کردبه کلمه نگاه  آموزدانش؛ و شدخوانده  مربی توسط

آموز انگشتش را روی کلمه به حرکت درآورد. در مرحله بعد از دانش ،ادن و دیدنگوش د
کف  کلمه را در ،کلمه را داخل هوا بنویسد و برای تقویت بیشتر حس المسه و جنبش خواستیم

خواند. خالصه جلسات با صدای بلند کلمه را و  نوشتدست، روی میز و در سینی شن هم 
گزارش شده است، در طول مدت آموزش به  3در جدول  آموزشی هر دو گروه آزمایشی

هم با روش آموزشی معمولی معلم  گواهگروه دیده، های آزمایشی توسط افراد آموزشگروه
 آزمون گرفته شد.ها از هر سه گروه پسشدند و در پایان جلسهآموزش داده 

ای و روش ی رایانهبخشی حافظة کارای )روش توانهای مداخله. خالصه جلسات روش1جدول 
 چندحسی(

 روش چندحسی بخشی حافظة کاری به کمک رایانهتوان
 محتوای جلسه جلسه محتوای جلسه جلسه

 اول

معارفه و برقراری رابطه صمیمانه با 
آموز آموز، آشنا کردن دانشدانش

با رایانه و آموزش کار با موس و 
های مختلف توضیح دربارة بخش

 افزارنرم

 اول
و  آموز، برقراری ارتباط صمیمانهو آشنایی با دانشمعارفه 

 معرفی برنامه آموزشی چندحسی

 دوم
 
 

تا  جلوروبهتقویت حافظة دیداری 
 سه عدد و حروف

 دوم

آموزش از طریق  آموز با صدای اول کلماتآشنایی دانش
شود، سپس آموزش ها شروع میکلماتی که اول آنها با مصوت

 سپس شود وها شروع میبا صامت کلماتی که صدای اول آنها
 ردگیری کلمات

 سوم
تا  جلوروبهتقویت حافظة دیداری 

 شش عدد و حروف
 سوم

آموزش از طریق  آموز با صدای آخر کلماتآشنایی دانش
شود، سپس آموزش ها ختم میر آنها به صامتخکلماتی که آ

شود و کلماتی که صدای آخر آنها به صامت و مصوت ختم می
 گیری کلماترد سپس

 چهارم
تقویت حافظة دیداری معکوس تا 

 سه عدد و حروف
 چهارم

ابتدا  .(ا –آ )ها با مصوت آموز با ترکیب صامتآشنایی دانش
، سپس (ا –آ )مصوت  آغاز با ترکیببخشی همکلمات یک

آموزش  (ا –آ )مصوت  آغاز با ترکیبکلمات دوبخشی هم
 .انجام شد ردگیری کلمات سپس داده شد و
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 پنجم
تقویت حافظة دیداری معکوس تا 

 شش عدد و حروف
 پنجم

ابتدا  .(َ-ها با مصوت )اَ، آموز با ترکیب صامتآشنایی دانش
، سپس (َ-مصوت )اَ،  آغاز با ترکیببخشی همکلمات یک

آموزش ، (َ-مصوت )اَ،  آغاز با ترکیبکلمات دوبخشی هم
 .انجام شد ردگیری کلمات سپسداده شد و 

 ششم
تا  جلوروبهتقویت حافظة شنیداری 

 سه عدد و حروف
 ششم

و(. ابتدا  ها با مصوت )اوآموز با ترکیب صامتآشنایی دانش
و(، سپس  آغاز با ترکیب مصوت )اوبخشی همکلمات یک

آموزش  ،و( مصوت )او آغاز با ترکیبکلمات دوبخشی هم
 .انجام شد ردگیری کلمات سپسداده شد و 

 هفتم
تا  جلوروبهة شنیداری تقویت حافظ

 شش عدد و حروف
 هفتم

و(. ابتدا  ها با مصوت )اوآموز با ترکیب صامتآشنایی دانش
و(، سپس  آغاز با ترکیب مصوت )اوبخشی همکلمات یک

آموزش  ،و( مصوت )او آغاز با ترکیبکلمات دوبخشی هم
 .انجام شد ردگیری کلمات سپسداده شد و 

 هشتم
معکوس تا  تقویت حافظة شنیداری

 سه عدد و حروف
 هشتم

ابتدا . (ُ-اُ، ) ها با مصوتآموز با ترکیب صامتآشنایی دانش
سپس ، (ُ-اُ، )آغاز با ترکیب مصوت بخشی همکلمات یک

آموزش داده  (ُ-مصوت )اُ،  آغاز با ترکیبکلمات دوبخشی هم
 .انجام شد ردگیری کلمات سپسشد و 

 نهم
ا تقویت حافظة شنیداری معکوس ت

 شش عدد و حروف

 نهم

ابتدا . (ِ-)اِ،  ها با مصوتآموز با ترکیب صامتآشنایی دانش
سپس ، (ِ-مصوت )اِ،  آغاز با ترکیببخشی همکلمات یک

آموزش داده  (ِ-مصوت )اِ،  آغاز با ترکیبکلمات دوبخشی هم
 .انجام شد ردگیری کلمات سپسشد و 

 دهم
تثبیت حافظه دیداری و شنیداری با 

یادآوری معکوس مکان هدف 
 اعداد و حروف دیده و شنیده شده

 یازدهم
تثبیت حافظه دیداری و شنیداری 

 معکوس تکالیف

شهر  0و  3مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه  گرفتنجهت اجرای پژوهش پس از 
شهر رشت،  0و  3های یادگیری ناحیه های الزم با مدیریت مراکز اختاللو هماهنگی رشت

قبل از  راکز اختالل یادگیری انتخاب شدند.آموزان ممونه به روش تصادفی از میان دانشن
ها رضایت ها به کمک ابزارهای مورد استفاده در پژوهش و اجرای آموزشآوری دادهجمع

-آموزان برای شرکت در پژوهش جلب شد و به آنها گفته شد هر زمانی که خواستند میدانش

بخشی حافظة کاری به کمک رایانه نظر کنند، برنامه توانافت آموزش صرفتوانند از ادامه دری
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ن برنامه آموزشی توسط یکی از ایهفته 9جلسه، به مدت  0ای جلسه یک ساعته، هفته 33طی 
های مربوط به این برنامه آموزشی را گذرانده با کمک دو نویسندگان پژوهش حاضر که دوره

به کمک رایانه بر  بخشی شناختیت و زمان اجرای جلسات توانمحتوای جلسا دستیار انجام شد.
برنامه آموزش روش چندحسی  موزش حافظه کاری سینا تعیین شد.افزار آهای نرماساس بخش

دیده آموزش هفته توسط یک متخصص 0به مدت جلسه،  3 ایهفتهجلسه یک ساعته،  0طی 
. به این دلیل که شدهشگران اجرا و نظارت یکی از پژو در این حیطه با کمک دو دستیار

شد و ساعت به آنها ارائه می 3نشوند مطالب هر جلسه در طول  دچار خستگیآموزان دانش
آموزان از برنامه جلوگیری شود بندی شدند که از دلزدگی و خروج دانشجلسات طوری تقسیم

اد جلسات روش بخشی حافظة کاری در مقایسه با تعد)علت بیشتر بودن تعداد جلسات توان
وسیله وسیله حروف و هم بهچندحسی، تقویت حافظه دیداری و شنیداری و تثبیت آن هم به

 اعداد بود(.

 هایافته
های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد در شاخص 0در جدول 

بودن  طبیعیرسی اند. همچنین برای برها گزارش شدهآزمون به تفکیک گروهآزمون و پسپیش
 اسمیرنف استفاده شد. -کالموگروفآزمون از آزمون آزمون و پسدر پیشتوزیع متغیرها 

تعداد: ) گواههای آزمایش و به تفکیک گروه های اجراییکارکردهای مؤلفههای توصیفی شاخص .2جدول 
54) 

 میانگین گروه وضعیت متغیر
انحراف 
 K-S Z p استاندارد

 شدهطبقات تکمیل
 آزمونپیش

حافظة  یبخشتوان
 کاری

4 94/0 39/3 33/0 

 33/0 39/3 94/0 4 چندحسی
 33/0 39/3 94/0 4 گواه

 آزمونپس
حافظة  یبخشتوان

 کاری
97/4 90/0 00/3 30/0 
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 میانگین گروه وضعیت متغیر
انحراف 
 K-S Z p استاندارد

 30/0 00/3 43/0 90/4 چندحسی
 30/0 00/3 49/0 00/4 گواه

 تعداد خطاهای درجاماندگی

 آزمونپیش

حافظة  یبخشتوان
 کاری

97/3 79/0 09/3 03/0 

 30/0 30/3 79/0 90/3 چندحسی
 09/0 34/3 40/0 97/3 گواه

 آزمونپس

حافظة  یبخشتوان
 کاری

97/0 99/0 39/3 07/0 

 93/0 00/0 70/0 97/0 چندحسی
 39/0 09/0 79/0 33/3 گواه

تعداد خطاها غیر از خطاهای 
 درجاماندگی

 آزمونپیش

حافظة  یبخشتوان
 کاری

33 49/0 00/3 30/0 

 00/0 99/0 33/0 00/33 چندحسی
 33/0 04/0 90/0 07/30 گواه

 آزمونپس

حافظة  یبخشتوان
 کاری

33/9 90/0 03/3 30/0 

 93/0 00/0 34/0 90/0 چندحسی
 39/0 09/0 30/0 97/0 گواه

های آزمایش گروه اسمیرنف –دهند که آماره کالموگروف نشان می 0جدول  نتایج
 آزمونآزمون و پسپیش دردر تمامی متغیرها  گواهی حافظة کاری و چندحسی( و بخشتوان)

توان گفت که توزیع دار میهای غیرمعنی(. بنابراین با توجه به این یافته<0.04pدار نیست )معنی
 طبیعیو به دلیل ها است. با توجه به یافته طبیعی آزمونآزمون و پسپیش تمامی متغیرها در

 ها استفاده نمود.های پارامتریک برای تحلیل دادهتوان از آزمونبودن توزیع تمامی متغیرها می
رایانه و روش چندحسی بر بهبود  به کمکحافظة کاری  یبخشبرای مقایسه تأثیر توان

داد آموزان مبتال به نارساخوانی )تعداد طبقات تکمیل شده، تعهای اجرایی دانشکارکرد
خطاهای درجاماندگی و تعداد خطاها غیر از خطاهای درجاماندگی( از تحلیل کوواریانس 
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های مفروضهتحلیل کوواریانس چندمتغیری  استفاده از آزمونچندمتغیری استفاده شد. قبل از 
آزمون آزمون و پسآزمون همسانی شیب رگرسیون پیش آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

توان (. بنابراین می<6,42F.040p= 000.) نیستدار رایی در دو گروه معنیهای اجکارکرد
 Fاست. آماره  همگنآزمون در دو گروه آزمون و پسنتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش

دار (. بنابراین با توجه به معنی<0.39F=0.04p) نبوددار معنینیز ( 33/3) آزمون ام باکس
متغیرهای وابسته در دو گروه  کوواریانسنتیجه گرفت که ماتریس توان نبودن این آماره، می

های کارکردهای داری همبستگی مؤلفهبرابر است. آماره خی دو بارتلت برای بررسی معنی
داری بین دار است. بنابراین رابطه معنیمعنی 003/0که در سطح  به دست آمد 30/99اجرایی 

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد. در  توان ازها وجود دارد و میاین مؤلفه
 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری گزارش شده است. 3جدول 

های ههای اجرایی در بین گروکارکردنتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به  .3جدول 
 حافظة کاری و چندحسی یبخشتوان

 داریمعنی سطح F d.f1 d.f1 مقدار آزمون
 90/0 اثر پیالئی

30/7 3 03 003/0 
 43/0 زلکدای ویبالم

 اثر هوتلینگ
 بزرگترین ریشه روی

03/0 
03/0 

تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروه  F، آماره 3با توجه به جدول 
 است دارمعنی 003/0های اجرایی در سطح کارکردو چندحسی در  بخشی حافظة کاریتوان

(.40 =Wilks' Lambda0.003<p, 7.18=3, 23Fبنابراین می .) توان گفت که بین گروه
 گواهآزمون بعد از های اجرایی در پسکارکردو چندحسی از لحاظ  بخشی حافظة کاریتوان

بخشی حافظة توانداری وجود دارد. برای بررسی اینکه گروه آزمون، تفاوت معنینمرات پیش
های اجرایی با یکدیگر تفاوت دارند در کارکردهای یک از مؤلفه سی در کدامو چندح کاری

 راهه گزارش شده است.نتایج تحلیل کوواریانس یک 9جدول 
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های حافظة کاری و چندحسی در مؤلفه یبخشراهه تفاوت گروه تواننتایج تحلیل کوواریانس یک .5جدول 

 های اجراییکارکرد

 SS آزمایشی SS لفهؤم
 خطا

MS 
 F p خطا MS آزمایشی

اندازه 
 اثر

 30/0 03/0 90/4 00/0 90/0 30/0 90/0 شدهتعداد طبقات تکمیل
 00/0 39/0 00/0 00/0 99/0 43/4 99/0 تعداد خطاهای درجاماندگی

 39/0 003/0 09/37 39/0 09/30 90/40 09/30 تعداد خطاها غیر از درجاماندگی

تعداد خطاها غیر از خطاهای درجاماندگی  مؤلفهبرای  Fآماره  9با توجه به جدول 
دار معنی 04/0( در سطح 90/4تعداد طبقات تکمیل شده ) و مؤلفه 003/0( در سطح 09/37)

و چندحسی در  بخشی حافظة کاریتوانهای ها نشانگر آن هستند که بین گروه. این یافتهاست
تعداد طبقات تکمیل شده  ر برای مؤلفهداری وجود دارد. اندازه اثها تفاوت معنیاین مؤلفه

( 39/0( در حد متوسط است. این مقدار برای تعداد خطاها غیر از خطاهای درجاماندگی )30/0)
 برای مؤلفه Fدهد این تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه است. آماره که نشان می است

دهد که دو گروه در این شان میدار نیست. این یافته ن( معنی00/0تعداد خطاهای درجاماندگی )
آزمون ها در پسیک از گروهتفاوتی با یکدیگر ندارند. برای بررسی اینکه میانگین کدام مؤلفه

شده های تصحیحمیانگین 4های اجرایی بیشتر است، در جدول کارکردهای هر یک از مؤلفه
 گزارش شده است.

حافظة  یبخشهای اجرایی در گروه توانکارکرددار ای معنیههای برآورد شده نهایی مؤلفهمیانگین. 4جدول 
 کاری و چندحسی

 میانگین گروه مؤلفه
تفاوت 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

-سطح معنی

 داری

 شدهتعداد طبقات تکمیل
حافظة  یبخشتوان

 کاری
99/4 

04/0 30/0 03/0 
 90/4 چندحسی

تعداد خطاها غیر از خطاهای 
 درجاماندگی

حافظة  یشبختوان
 کاری

03/9 
30/0- 49/0 003/0 

 33/0 چندحسی
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شده حافظة کاری در تعداد طبقات تکمیل یبخشمیانگین گروه توان 4با توجه به جدول 
در  و است( 90/4داری بیشتر از میانگین گروه چندحسی در این متغیر )معنی صورتبه( 99/4)

-معنی صورتبه( 33/0یانگین گروه چندحسی )تعداد خطاها غیر از خطاهای درجاماندگی نیز م

با توجه به این بنابراین . است( 03/9حافظة کاری ) یبخشداری بیشتر از میانگین گروه توان
رایانه در مقایسه با روش چندحسی بر کمک  به ی حافظة کاریبخشتوانها اثربخشی روش یافته

ارساخوانی، بیشتر است. البته این تفاوت در آموزان مبتال به نهای اجرایی دانشکارکردبهبود 
 دار نیست.تعداد خطاهای درجاماندگی معنی

 گیرینتیجه و بحث

 روش رایانه با کمک به بخشی حافظة کاریپژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی توان
 آموزان مبتال به نارساخوانی انجام شد. نتایجهای اجرایی دانشکارکردبر بهبود  چندحسی

به کمک  بخشی حافظة کاریتوانتفاوت گروه  نشان داد که چندمتغیری تحلیل کوواریانس
 روشکه  بودند این ها نشانگریافته است.دار اجرایی معنیهای کارکرددر و چندحسی  رایانه
تعداد طبقات  در مقایسه با روش چندحسی بر به کمک رایانه بخشی حافظة کاریتوان

این تفاوت در  درجاماندگی تأثیر بیشتری دارد و ایتعداد خطاها غیر از خطاه و شدهتکمیل
، پژوهشی که به مقایسه اثربخشی نویسندگان پژوهش حاضر جامعه بزرگ و قابل توجه است.

های کارکردبخشی حافظة کاری به کمک رایانه و روش چندحسی فرنالد بر دو روش توان
با این حال یافته مربوط به  .نکردند را پیدا اجرایی کودکان مبتال به نارساخوانی پرداخته باشد

هایی طور ضمنی با نتایج پژوهشبه بخشی حافظة کاری به کمک رایانهمؤثر بودن روش توان
-دانش اجرایی هایبخشی در بهبود کنشهای فراشناختی و توانبرنامه آموزش نقشکه به 

ند ویژه تأکید دار ادگیریهای یاختالل آموزان باهای رفتاری و دانشآموزان با اختالل
؛ بروکی و 0039؛ والدا و همکاران، 0039؛ مورا و همکاران، 0034)ویتربوری و همکاران، 

 همسو است. (3300و نظیفی،  3303؛ سهرابی، 3303؛ اعظمی، 0030همکاران، 

ای آموزش حافظة کاری را بر روی توجه و ( تأثیر برنامة رایانه0030پژوهش میلتون ) 
های یادگیری را نشان داد. و ناتوانی فعالیبیشوانان مبتال به نارسایی توجه/ حافظة کاری نوج
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 (، ویکز و0030های کلینبرگ )از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آمدهدستبههمچنین نتایج 
و علیزاده زارعی  (3303عبدی و همکاران )(، 3303گیوی و همکاران )، قمری(0007) همکاران

افزارهای توانبخشی شناختی از جمله حافظة حاکی از این است که نرم ( که3300و همکاران )
 همسو است. ( مؤثر است،)حافظة کاری و انعطاف شناختی های اجراییکارکردکاری در بهبود 

 سطوح هایهدف توانمی آن کمک به و است پذیرانعطاف بسیار اساس رایانه بر آموزش
؛ به نقل از مولودی و همکاران، 0004السون،  داد )هرگنهان و آموزش را شناختی مختلف

 که با دهدمی قرار اختیار در را و حرکت صدا رنگ، جمله از جدیدی امکانات رایانه(. 3303
توان  بر و شودمی تسهیل آموزش هم و شودمی برده پی مسائل از جدیدی هایجنبه به هم آنها،
توانبخشی  هایبرنامه در به نارساخوانیآموزان مبتال دانش مشارکت .افزایدمی کودک مهار

از طریق تقویت حافظه دیداری و حافظه شنیداری و تثبیت فضایی  به کمک رایانه حافظة کاری
و  های اجراییکارکرد تقویت به منجر تمرینات اجرای در همکاری و انگیزه افزایش صورت در
 .شودبهبود نارساخوانی می نهایت در

به کمک رایانه ساده و آسان است و مستلزم  نبخشی حافظة کاریتوااستفاده از برنامه 
نما بر روی حروف و های مربوط به رایانه مانند کلیک کردن و کشیدن مکانحداقل مهارت

های آموزان مبتال به ناتوانیشوند که دانشای موجب میهای رایانهکلمات است. برنامه
اصالح کنند و بهترین پاسخ را انتخاب کنند و در  یادگیری، خطاهای خود را بشناسند و آنها را

های فوری بعد از ارائه پاسخ صحیح و ارائه نتیجه اشکاالت آنها کاهش یابد. ارائه تقویت
آموزان بسیار ارزشمند به نظر شده این دانشها جهت کمک به حرمت خود تضعیفتشویق

توان با تقویت انگیزش و ایجاد میآموز جهت یادگیری خواندن را رسد. فقدان عالقه دانشمی
های های متنوع و جذاب در رایانه و تقویت جنبهفعالیت وسیلهبهنگرش مثبت در کودک 

برای تمرین، بازخورد فوری،  فراواناصالح کرد. دادن فرصت  خودسنجی و خودفعالی وی
ای است که نههای رایاهای انفرادی از مزایای برنامهو آموزش در کالس اصالح خطاهای خود

به کمک رایانه بر روش چند  توانبخشی حافظة کاریتواند برتری روش ها میهمین ویژگی
 حسی را تا حدی توجیه کند.
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 با های اجراییکارکردتوان بیان کرد از آنجا که های این پژوهش میدر تبیین کلی یافته
کودکان  های اجراییردکارک در نارسایی وجود دارد، رابطهآموزان دانش تحصیلی عملکرد

 بازداری و تکلیف، مهم هایجنبه به توجه کودکان در این که است آن از نارساخوان حاکی
 و بندی کالمیطبقهمحیط،  از اطالعات دریافتی و نگهداری تکلیف به ربطبی هایپاسخ گواه

دت مکوتاه حافظة حروف، تلفظ در شنوایی، و فضایی -توجه دیداری تسلط آواشناختی،
 نارساییدر بیشتر کودکان مبتال به نارساخوانی  دارند. مشکل حافظة کاری و و دیداری کالمی

های کارکردهای مختلف در جنبه به مشکالتی است ممکن شناختی هایمهارت از برخی در
 و دارند اهمیت خواندن یادگیری فرایند در دیداری و شنیداری هایمحرک شود.منجر اجرایی 

 مرکزی مجری عنوانبه کاری حافظة .کنندمی تر عملحافظة کاری ضعیف در اخواننارس افراد
 این اندکرده فرض است، شناختی مختلف فرایندهای یا وظایف بین توجه تخصیص مسئول که

 باید مبتدی خوانندة آمیز،موفقیت خواندن منظوربه. شودمی انجام پیشانی قطعه توسط وظیفه
 تغییر به قادر آن از پس و باشد رسد،می نظر به چگونه متن اینکه مورد در توجه و تمرکز به قادر

. باشد کلمه ساختن جهت مختلف هایواج ترکیب توسط کلمات صداهای نحوة درباره توجه
 شده پیشنهاد نارساخوانی احتمالی علت عنوانبهیعنی حافظة کاری  مرکزی مجری در ضعف

آن هم به کمک رایانه که استفاده از آن ساده و جذاب است بنابراین توانبخشی حافظة کاری 
طور غیر مستقیم به مستقیم به بهبود حافظة کاری کودکان نارساخوان و به طوربهتواند است می

 های اجرایی این کودکان منجر شود.کارکردبهبود 
 و دارد ویق ناتوانی یادگیری از جمله نارساخوانی ارتباط با اجرایی هایکارکرد که آنجا از

به  توانبخشی حافظة کاری هایمهارت افزایش با شود، تقویت دوران مدرسه طول اگر در
 مداخلة. کندمی پیدا بهبود هاکنش این در آموزان نارساخوانکمک رایانه مشکالت دانش

و  اجرایی هایکارکرد به کمک رایانه بر بهبود مشکالت توانبخشی حافظة کاریمانند  صحیح
 راهبردهای از یکی آن، کمک به آموزش و رایانه است. تأثیرگذار ارساخوانین درمان

 آن فناوری جوهر اینکه به توجه با بنابراین،. مبتال به نارساخوانی است آموزانتوانبخشی دانش
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 خاص هایویژگی به توجه با توانمی بهینه کند، و دسترس قابل آسانیبه را چیزی هر که است
 .کرد ترگسترده آموزش ویژه در را آنها حضور آموزشی، ارهایافزو نرم رایانه

این پژوهش صرفاً بر روی کودکان نارساخوان های پژوهش این بود که یکی از محدودیت
باید احتیاط  های سنیدر سایر گروه بنابراین در تعمیم نتایج به کودکان ؛سال انجام شد 30تا  0

های این عدم تفکیک جنسیت از دیگر محدودیت دوره پیگیری و نبود الزم صورت بگیرد.
 بر مجزا صورتبههای بهدی پژوهششود در صورت امکان بنابراین پیشنهاد می .پژوهش بود

های سنی و مقاطع تحصیلی استفاده گروهسایر از  و نیز مانجا پسر و دختر آموزاندانش روی
های آینده مورد توجه قرار گیرد. نیز در پژوهش صورت امکان، مرحله پیگیری مداخلهشود. در 

به کمک رایانه و  توانبخشی حافظة کاریهای شود تأثیر آموزش روشهمچنین پیشنهاد می
افزون بر این در  شود. آزمایششناختی کودکان نارساخوان چندحسی بر سایر ابعاد روان

هش برای سایر شده در این پژو های آموزشی استفادهکارایی بستهتوان های آتی میپژوهش
با توجه به کارآمد را آزمایش کرد. های یادگیری مانند مشکالت در ریاضی و نوشتن ناتوانی

های کارکردبه کمک رایانه و روش چندحسی در بهبود  توانبخشی حافظة کاریبودن روش 
های آموزشی پژوهش حاضر از برنامه شودموزان نارساخوان، پیشنهاد میآاجرایی دانش

آموزان نارساخوان توسط معلمان در مراکز های خواندن به دانشآموزش مهارت رمنظوبه
به کار گرفته  شود از برنامه آموزشیپیشنهاد می همچنین های یادگیری استفاده شود.اختالل

 .ها استفاده شودآموزان مبتال به سایر ناتوانیدر درمان دانش شده در پژوهش حاضر

 تقدیر و تشکر
 اند صمیمانه سپاسگزاریم.انی که در تهیه و تنظیم این پژوهش همکاری داشتهاز تمامی کس

 منابع
اثربخشی دو روش آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش  مقایسه(. 3300آبادی، ز. )امین

آموزان مبتال به های شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشکارکردافزار بر بهبود نرم وسیلهبه
 امه کارشناسی ارشد )منتشرنشده(، دانشگاه محقق اردبیلی.ن. پایاننارساخوانی
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ای بر رشد های رایانههای اجتماعی و بازی(. بررسی تطبیقی تأثیر بازی3300تمجیدتاش، ا. )
 .30-93، 304 پیوند، کودکان.

(. اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر 3303حیدری، ط؛ امیری، ش؛ و مولوی، ح. )
 .93-40(، 0، )9، شناسی کاربردینرواکودکان نارساخوان.  عملکرد خواندن

ای بازداری و (. اثربخشی آموزش رایانه3303لو، م؛ مشهدی، ع؛ و صالحی فدری، ج. )حمزه
فزون  های همبود زندانیان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ها و اختاللحافظة کاری بر نشانه
 .3-33(، 3، )9 ،یروانشناسی بالین کنشی در بزرگساالن.

(. مقایسه اثربخشی 3303پور، ل. )الهخانجانی، ز؛ مهدویان، ه؛ احمدی، پ؛ هاشمی، ت؛ و فتح
افراد  روش پسخوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختالل نارساخوانی.

 .337-397، (0) ،0ی، استثنای
-نشانه بهبود در محرک روان داروی و یاررایانه شناختی توانبخشی (. تأثیر3303سهرابی، ف. )

(، 0، )7، معاصر روانشناسیفعالی. بیش – توجه نارسایی اختالل دارای بالینی کودکان های
90-43. 

-نرم نسخه طراحی(. 3300. )م خدادادی، و ع؛ آشتیانی، فتحی پ؛ آزادفالح، م؛ شاهقلیان،

 ساخت نحوه نظری، مبانی(: WCST)ویسکانسین  هایکارت بندیدسته آزمون افزاری
 .333-333 ،(9) ،3 ،بالینی شناسیروان مطالعات. سنجیروان هایویژگی و

(. مقایسه میزان اثربخشی دو روش فرنالد و سینا بر عملکرد 3303سلیمانی، م. )و ؛ ا صالحی،
خواندن کودکان دوزبانه دارای اختالالت خواندن پایه دوم و سوم دبستان شهرستان 

 .0-30(، 0، )0، مطالعات ناتوانی ،00-00حصیلی ارومیه در سال ت
 مقیاس ویرایش چهارمین اعتباریابی و رواسازی (.3300م. ) ربیعی، ا؛ و م؛ صادقی، عابدی،

 .97-44، 7، تحولی شناسیروان .کودکان وکسلر هوش
ی بر ای شناختهای رایانه(. اثربخشی بازی3303پرند، ا. )دانا، ع؛ حاتمی، ج؛ عبدی، ا؛ عربانی

نارسایی توجه/ پذیری شناختی در کودکان مبتال به و انعطاف بهبود حافظة کاری، توجه
 .30-33(، 39، )3، کودکان استثنایی. یکنشفزون
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ثیر نوروفیدبک و أ(. ت3300نظری، م ع؛ و کمالی، م. ) ؛فرد، فزارعی، م؛ وثوقی علیزاده
عملکردهای اجرایی  بر شناختیتوانبخشی  نوروفیدبک به همراه کاردرمانی مبتنی بر

 .00-39(، 7، )0نوین،  توانبخشی. کودکان اوتیستیک
 هایتازه رشدی. هایاختالل شناختی با -عصبی اجرایی کارکردهای (. رابطة3304ح. ) علیزاده،

 .47-70(، 9، )0 ،شناختی علوم
 با« کلمه-هجا-حرف»(. آموزش به شیوه 3300م. ) ،پناهاسالمزاده، ح؛ و فیضی ف؛ مهدی

آموزان پایه اول در پیشرفت خواندن دانش های دیجیتال و تأثیر آنایکمک چندرسانه
 .394-399(، 3، )3 ،آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیفن ابتدایی.

افزار پیشبرد شناختی بر (. اثربخشی نرم3303و محمودی، ه. ) قمری گیوی، ح؛ نریمانی، م؛
بازداری پاسخ و حافظة کاری کودکان دچار نارساخوانی و نارسایی کارکردهای اجرایی، 

 .00-334(، 0، )3، های یادگیریناتوانی توجه/ بیش فعالی.
(. بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی در 3303دهقانی، ف. )و ؛ نادر، مگیوی، ح؛ قمری

، 39، بالینیشناسی مطالعات روان جبری. های اجرایی بیماران وسواسیکارکردبازسازی 
300-303. 

جهاد تهران:  )نما(. آزمون خواندن و نارساخوانی(. 3307نوری، ر؛ و مرادی، ع. ) یکرم
 ، تربیت معلم.یدانشگاه

اثربخشی  و ابتدایی دوره چهارم پایه آموزاندانش نویسینادرست بررسی(. 3303کیانی، آ. )
منتشر )کارشناسی ارشد  نامهپایان امالیی. خطاهای کاهش در فرنالد چندحسی روش

 الزهراء. نشده(، دانشگاه
بررسی میزان اثربخشی رویکرد چندحسی فرنالد در درمان (. 3300کرمی، ج. )و محمدی، ف؛ 

ای بهداشت روان در دوره ابتدایی. دانشگاه آزاد اولین همایش منطقه مشکل ویژه خواندن.
 واحد سنندج.

آموزان دارای های اجرایی دانشکارکردایسة (. مق3303امینایی، ف. )و  نسب، م؛موسوی
 .43-90(، 3، )39های علوم شناختی، تازهآموزان عادی. اختالل خواندن با دانش
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 شیوه سه اثربخشی مقایسه(. 3303) ؛ و سلیمانی، ا.ی آبادی،خرم ع؛ کریمی، ب؛ مولودی،
 دارای آموزاننشدا امالی مشکالت بر کاهش ترکیبی و رایانه بر مبتنی مستقیم، آموزش
 .09-00(، 0، )9، های یادگیریناتوانی. نویسی امال اختالل

-(. مقایسة اثربخشی راهبردهای آگاهی واج3309ابوالقاسمی، ع. ) نریمانی، م؛ نوری، ر؛ و

آموزان های خواندن و درک مطلب دانششناختی و چندحسی فرنالد بر پیشرفت مهارت
 .309-300(، 3، )9 ،های یادگیریناتوانینارساخوان. 

 در درمان دارودرمانگری و انهیرا کمک به یشناخت میترم یاثربخش سهیمقا(. 3300. )م ،یفینظ
مدرس  تیترب دکتری )منتشر نشده(، دانشگاه رساله ،یکنشفزون/ توجه یینارسا اختالل
 .تهران

توانبخشی (. اثر 3303زاده طباطبایی، ک؛ آزادفالح، پ؛ و مرادی، ع. )نظیفی، م؛ رسول
کودکان  نشکشناختی به کمک رایانه و دارودرمانگری در بازداری پاسخ و زمان وا

 .07-00(، 33، )3، شناسی بالینیروان. مجله نشکنارسا توجه/ فزون
بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر در کاهش نقائص توجهی کودکان (. 3300نوکنی، م. )

. رساله دکترای تخصصی ص توجه )نوع نقص توجه(فعالی/ نقمبتال به اختالل بیش
 )منتشرنشده(، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
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