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 چکیده
ری کودکان مبتال به بخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش حافظه کااین پژوهش با هدف تعیین اثر

با گروه  آزمونپس -آزمونیشپی آزمایشی از نوع یادگیری انجام شده است. پژوهش به شیوه هاییناتوان
و پنجم ابتدایی  دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم، چهارم تمامی شامل مورد مطالعه. جامعه بود گواه

به شکل  آموزدانش 21از بین این دانش آموزان  د.بوادگیری شهر تهران ویژه ی کزامر به کنندهمراجعه
 نفر( جایگزین 01)هر گروه  زمایش و گواهتصادفی در دو گروه آ صورتبه و شدند انتخاب تصادفی
، نمادیابی، یسیرمزنو یهاآزموناز طریق ، کنندگانمشارکتهمه  آزمونپسو  آزمونیشپدر شدند. 

 ایبر ساعتهیکآموزش شناختی در ده جلسه  ابی قرار گرفتند.فراخنای ارقام و حافظه تصویری مورد ارزی
 وتحلیلیهتجزمورد تحلیل کواریانس آزمون با استفاده از  آمدهدستبه یهادادهگروه آزمایش اجرا شد. 

ی آموزش شناختی در سرعت پردازش اطالعات و حافظه یرتأث نشان داد که آمدهدستبه. نتایج قرار گرفتند
ولی تفاوتی از  معناداری بیشتر از گروه گواه بود طوربهدر گروه آزمایش فضایی  -و دیداریکاری کالمی 

 یافتدست نتیجه این به توانمی تحقیق این نتایج بر اساس .نظر عملکرد تحصیلی بین دو گروه مشاهده نشد
 گیرییادگیری بهرهبا ناتوانی  آموزان دانش شناختی عملکرد ارتقای برای توانمی شناختی از آموزش که

 .نمود
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 مقدمه
 برخاسته یآموزاندانش به خدمت و تشخیص به نیاز از یادگیری یویژه مشکالت اصطالح

 در حالیندرع و شوندمی مواجه شکست با خود درسی کارهای در مداوم طوربه که است
 چهار آموزان دارایاین دانش .گنجندنمی استثنایی کودکان سنتی یبندطبقه چهارچوب

 ،...(و شنوایی بینایی،) حرکتی -حسی سالمت باالتر، یا متوسط هوشی یبهره ویژگیِ
 شدید هایینابهنجار نداشتن و مناسب نسبتاً آموزشی و محیطی امکانات از برخورداری

 باوجود یادگیری ناتوانی مبتالبه کودکان (.0931 نادری، و نراقی سیف) هستند رفتاری
 نشان مشخصی کمبودهای تحصیلی پیشرفت در خود همساالن با برابر هوشی ضریب

 .دهندمی
ی ساله 00تا  8( با بررسی کودکان 9210) 0شیفرر و همکاراندر جدیدترین مطالعه 

اختالالت نوشتن،  و شیوعدرصد  01/01را  2هندی میزان شیوع کلی اختالالت یادگیری
اند. همچنین گزارش کرده 1/01و  2/00، 1/02ات را به ترتیب خواندن و ریاضی

ابتدایی در شهر ایالم، نرخ شیوع  آموزدانش 011طالعه بر روی ( با م2100) دوستیهنم
 درصد حاضر حال در . همچنینآورده است به دستدرصد  1/00اختالالت یادگیری را 

 به شوند،می گرفته در نظر یادگیری یویژه مشکالت دارای آموزدانش عنوانبه که افرادی
 گروه این آموزشی، هاینظام از برخی در کهطوریهب است؛ یافته افزایش مختلف دالیل

 .(2119 ،9کافمن و هاالهان) دهدمی تشکیل را ویژه آموزش طبقه ترینبزرگ
ودکان را به دو دسته رفتار درونی و ( مشکالت رفتاری ک0381) 1آشنباخ و ادلبروک

 معموالًکردن رفتار هستند، د. کودکانی که دارای ویژگی برونیانبرونی تقسیم کرده
برعکس، کودکانی که رفتار درونی دارند دارای  های تهاجمی و پرخاشگرانه دارند،رفتار

های ال به ناتوانیها در کودکان مبتوع رفتارگیر هستند. این نرفتاری ناپخته و اغلب گوشه
(. عالوه بر پرخاشگری در تعدادی 2100، 1و یاتز نیادگیری بیشتر گزارش شده است )فیسو

                                                      
1. Shifrer  

2. learning disorders 

3. Hallahan & Kauffman  

4. Achenbach & Edelbrock  

5. Fyson & Yates  
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توان با ویژگی انزوا و از کودکان ناتوان یادگیری، برخی از این کودکان را می
 مشخص کرد. حوصلگییب

 کارکردهای در شدید هایاختالل با یادگیری ناتوانی به مبتال کودکانافزون بر آن 
 حافظه ،اجرایی کارکردهای میان در مهم هایحوزه از یکی. هستند مواجه مغز اجرایی
 و انتقال کاری، حافظه در نقص از شواهدی یادگیری ناتوانی با آموزاندانش. است کاری
 مشکالت بروز در نقص این. اندداده نشان فضایی -دیداری کاری حافظه ناحیه انطباق

 در ضعف خواندن، در اختالل بروز در همچنین و تقریبی حساب و زمان گفتن در ریاضی،
 یکی(. 2113 ،0لیشات و جنکس) کندمی بروز پردازش سرعت و کالمی مدتکوتاه حافظه

 برعکس کودکان این که است این حافظه به مربوط تکالیف در نقص این یعمده دالیل از
 احدی) کنندنمی استفاده ذهنی مرور مانند حافظه مؤثر راهبردهای از ،خود طبیعی همتایان

 (.0988 کاکاوند، و
 نظر از خواندن، اختالل به مبتال کودکان عملکرد که اندداده نشان تحقیقات از یخرب

 نراقی، سیف و علیزاده میرمهدی،) است عادی کودکان از تریفضع بسیار فعال، یحافظه
 تواندمی بلندمدت یحافظه ضعیف یدهسازمان یا فعال یحافظه ناکافی ظرفیت(. 0988

 مهم بسیار یمؤلفه ازآنجاکه. کند ایجاد را خواندن مطلب درک یا خواندن مشکالت
 و آموزش در باید کند،می ایجاد افراد میان در را بسیاری فردی یهاتفاوت کاری حافظه

 اییتوان فعال یحافظهچرا که  .داشت توجه آن به درسی مختلف موضوعات یادگیری
 .دهدمی قرار تأثیر تحت را معین لحظه یک در ،ذهن در اطالعات حفظ

 ارتباط ،کاری حافظه در اطالعات دستکاری و ذخیره برای کودکان هایتوانایی
 حافظه هایتوانایی این بین. دارد مدرسه هایسال در هاآن تحصیلی موفقیت با نزدیکی

وجود دارد.  ارتباط زبان درک و ریاضیات خواندن، یهاحوزه در موفقیت و کاری
 داوطلبان در کاری حافظه هاییریگاندازه که دهندمی نشان هاپژوهش هاییافته همچنین

 هایارزشیابی در کودکان هایموفقیت قوی بسیار یکننده بینییشپ مدرسه، به ورود
 .(2111 ،2همکاران و آلووی) باشد بعدی سال سه در تحصیلی هاییشرفتپ سراسری

                                                      
1. Jenks & Lieshout  

2. Alloway 



 95 پاییز، چهل و یکم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                121 

 عملکرد بر ذهنی مرور راهبرد یرتأث بررسی با( 0988) نراقی سیف و ارجمندنیا یمطالعه
 کرده ارزیابی مطلوب را شناختی راهبرد این اثربخشی نارساخوان آموزاندانش فعال حافظه
 کاهش در یدهخود آموزش تکنیک یرتأث مطالعه به( 0983) همکاران و مجیدی. است

 هاییافته و پرداختند نارساخوان آموزاندانش در افسردگی کاهش و خواندن مشکالت
 در همکاران و گیوی قمری. دارد حکایت تکنیک این مثبت اثرگذاری از آنان پژوهش

 و پاسخ بازداری اجرایی، کارکردهای بر شناختی پیشبرد افزارنرم اثربخشی 0930 سال
 که دادند قرار ررسیب مورد را فعالی بیش -توجه نقص دچار کودکان کاری حافظه

 مانند هاپژوهش سایر در. کندمی حمایت افزارنرم این کاربرد یرتأث از هاآن هاییافته
؛ (2100) 9نیتززبر و شیران ؛(2102) ،2همکاران و لوسلی ؛(1211) ،0همکاران و کلینگبرگ

 ستد به نتایج همین مشابه نیز (0931و زارع و همکاران ) (0939عظیمی و موسوی پور )
 و اطالعات پردازش بر شناختی هایتکنیک نقش بر هاپژوهش این تمامی در. ه استآمد

 .اندیافته مؤثر را راهبردها این و شده یدتأک یادگیری ناتوانی به مبتال کودکان در توجه
 آموزش که ساخت آشکار را نکته این شناختی ترمیم با مرتبط پژوهشی یپیشینه مرور

 در یبهبود این و شودمی افراد عادی شناختی کنش در بهبودموجب  کاری حافظه و توجه
 کنترل از پس حتی آموزش و در نرفته کار به تکلیف در و آموزش در رفته کار به تکلیف
آموزش شناختی را بر  یرتأثبا این حال مطالعات پیشین،  .است مشاهده قابل دیگر اثرات
مطالعات  عالوه در اینبهند. ادهررسی کریا بهبود عملکرد درسی ب یشناختروانمتغیر 

یادگیری مورد غفلت قرار گرفتند. بر این اساس محقق با توجه به  یطیف ناتوانبا کودکان 
آموزش شناختی از طریق کار با رایانه بود که  سؤالاین  پاسخ به درصددی موجود پیشینه

 هاییناتوانتال به چه اثری بر حافظه کاری و سرعت پردازش اطالعات در کودکان مب
فضایی،  -توان حافظه کاری کالمی، حافظه کاری دیداریعالوه بهگذارد؟ یادگیری می

 یرتأثآموز چگونه از این آموزش سرعت پردازش و در نهایت عملکرد تحصیلی دانش
 د؟پذیرمی

 

 

                                                      
1. Klingberg  

2. Loosli  

3. Shiran & Breznitz  
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 پژوهش روش
باشد. یم گواه گروه با آزمونپس -آزمونیشپ طرح آزمایشی با نوع از حاضر پژوهش

آموزان دختر و پسر پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ی دانشجامعه مورد پژوهش را کلیه
 0932-39یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی اختالالت  ویژهکز امربه  کنندهمراجعه

های این دانش آموزان پیش از پذیرش در این مراکز مورد بررسی اند.تشکیل داده
 و است آمدههای هوش و اختالل خواندن به عمل از آنان آزمون تخصصی قرار گرفته و

با  آموزدانش 21 .اندشده داده صیتشخ یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانش عنوانبه
 یادگیری اختالالت کز ویژهامر آموزاندانش ییهکلاز میان  تصادفی یریگنمونهروش 

نفر در  01) آزمایشی و گواه یهاگروهدر  ی تصادفیانتخاب شدند و به شیوه ر تهرانشه
 جایگزین گردیدند. (گواهنفر در گروه  01گروه آزمایشی و 

 آزمون و نمادیابی آزمون رمزنویسی، آزمون) مقیاس خرده سه ی پژوهش شاملهاابزار
 تصویری حافظه مقیاس خرده و کودکان برای وکسلر هوش آزمون( ارقام حافظه فراخنای

نویسی و نمادیابی آزمون رمزخردهدو  .است آمده عملهب استفاده وکسلر حافظه آزمون از
 را پردازش سرعت عامل در کنار همبرای کودکان از مجموعه آزمون هوش وکسلر 

تواند با سرعت ها بدان معناست که فرد میی باال در این آزمونکسب نمرهسازند. می
آزمون فراخنای حافظه ارقام نیز از  را یکپارچه کند. هاآنزیادی اطالعات را جذب و 

کالمی است که نیازمند توجه،  مدتکوتاهیک آزمون این آزمون همین مجموعه است. 
رمزگردانی صحیح و بازیابی دقیق اطالعات است. آزمون حافظه تصویری از مجموعه 
آزمون حافظه وکسلر است که بیشترین حساسیت را نسبت به اختالل شناختی ناشی از 

را به  رمزنویسی آزمون وکسلر ضریب پایایی همسانی درونی برای رد حافظه دارد.کارک
در مطالعات خود ضریب او  است. گزارش کرده 81/1( 0311) وسیله فرمول گیلفورد

 و شریفی ترجمه ؛0981 مارنات،) گزارش کرده است 13/1را  نمادیابیپایایی خرده آزمون 
 89/1را  ارقام حافظه فراخنای آزمونیی خرده مقیاس ضریب پایایی بازآزما بعالوه .(نیکخو

ضریب پایایی برای همچنین . (0980به نقل از کرمی،  ؛ 2111 )وکسلر، گزارش نموده است
؛ شریفی و 0981 گزارش شده است )مارنات، 82/1 تصویری حافظه آزمون خرده مقیاس

به ( 0981د و همکاران )ی ساع(. سنجش پایایی این آزمون در ایران نیز در مطالعهنیکخو
 محاسبه شده است. 18/1آلفای کرونباخ  با روش دو نیمه کردن
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 در CRT 0شناختی ترمیم درمانبه این صورت بود که در پژوهش حاضر  روش اجرا
 سپس،. شد گیریاندازهو  شناسایی شناختی نارسایی ابتدا،. شد اجرا متوالی گام چند

 شودمی فرض چنین مغزی، یریپذشکل فرضیه یبنابر م که شد ارائه شناختی هایآموزش
 شناختی ترمیم درمان برنامه. دکر دخواه ترمیم را هانارسایی این مستقیم یاگونهبه که

 واست  یشناختعصبای شناختی و مداخله ( به کار گرفته شد که2110) 2شولبرگ و ماتیر
 هایکند نارساییتی تالش میهای باقیمانده و سالم شناخمهارت یریکارگبهبا تمرین و 

 شناختی هایتوانایی بر آموزشی برنامه کند. این برطرف یا کم را هاآزمودنی شناختی
 هر دستورالعمل و دارد تمرکز اجرایی عملکرد و توجه ابعاد و توجه آن، اجزای و حافظـه

 طوربه که دش داده هاییتمرین آموزش جلسات در اسـت. مشخص کامل طوربه جلسه
 فردی صورتبه هامداخله .دکردنمی تقویت را حافظه و تمرکز توجه، هایمهارت مستقیم

 آموزش جلسه 01 ها،آزمودنی از یک هر برای مداخله اجرای روند در. شد انجام
 تکالیف دشواری سطح .شد داده اختصاص جلسه دو هفته هر شناختی، یساعتهیک

 دشوارتر روندهیشپ طوربه هم تکالیف ها،مودنیآز مهارت پیشرفت با که بود یاگونهبه
مجدد بر  طوربه کاری های مربوط به حافظهپس از اتمام جلسات آموزشی آزمون .ددنشمی

 زیر شرح به آموزش خالصه جلسات گواه اجرا شد.آزمایش و گروه  هایآزمودنی روی
 :بود

 .یگذارهدف و یزیربرنامه ،آموزشی برنامه با آزمودنی آشنا کردن: اول جلسه
 آنالین بازی ،تکلیف این از یانمونه. تصویری -دیداری توجه هایتمرین: دوم جلسه
 .بود چهره یادآوری

 بهبود .نیداریش ایهرکمح بـه هتوج نگهداری و یزنگبهگوشتوانایی : سوم جلسه
 .دیـداری -شـنیداری حافظه

 هماهنگی و اطالعات پردازش در سرعت نیازمند که هایییباز ارائه: چهارم جلسه
 .بود فضایی -دیداری

 .هاکلمه تداعی یادگیری و عددی حافظهتمرین : پنجم جلسه

                                                      
1. cognitive remediation therapy 

2. Sholberg & Mateer 
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 و، تغییر توجه حافظه رویدادی توجـه پردازش هایتمرین و انتخابی توجه: ششم جلسه
 .شناختی گسترش

 .فـوری و اخیـر گذشته هایتجربه و یادآوری مکانی و زمانی تصویرسازی: هفتم جلسه
 (.ایچندمرحله ای تک حرکتی یدستورها) حرکتیحافظه : هشتم جلسه
 .ایهای حافظهو روش ناپدید شدن تدریجی نشانه یزیربرنامه، فرا حافظه :نهم جلسه
 .آزمونپس سنجش اجرای و گذشته جلسات تمامی محتوای بر مروری: دهم جلسه

 08ی نسخه SPSSنرم افزار  از داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده
 میانگین و انحراف معیار و هایهای توصیفی از شاخصشد. در بیان داده تجزیه و تحلیل

زمون تحلیل کواریانس از آ برای تعیین اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد حافظه کاری
 استفاده شد.

 ی پژوهشهایافته
ها و برحسب ویژگیورد بررسی م ینمونه متغیرهای جمعیت شناختی آمار توصیفی

 ارائه شده است.  0در جدول شماره های جمعیت شناختی پرسش

 ی نمونه مورد بررسیشناخت تیجمع یرهایمتغهای توصیفی شاخص .1جدول 
 گروه گواه گروه آزمایش جنسیت پایه تحصیلی

 پایه سوم
 0 0 دختر
 9 9 پسر

 پایه چهارم
 2 2 دختر
 9 9 پسر

 پایه پنجم
 1 1 خترد

 0 0 پسر
 01 01 مجموع

، نمادیابی، یسیرمزنو) های اجراییها در کنشتوصیفی عملکرد آزمودنی یهاشاخص
 آمده است. 2 شماره در جدول فضایی( -حافظه کاری کالمی و حافظه کاری دیداری
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آزمون و پیش در های اجراییها در کنشهای توصیفی عملکرد آزمودنیشاخص .2جدول 
 زمونآپس

 هاگروه
 

 های اجراییکنش

 گروه آزمایش گروه گواه
 آزمونپس آزمونیشپ آزمونپس آزمونیشپ

M S
D

 

M S
D

 

M S
D

 

M S
D

 

/0 یسیرمزنو
21 

29/1 

1/
21 

83/1 

1/
21 

12/0 

1/
91 

28/1 

/0 نمادیابی
01 

90/9 

01 

08/9 

2/
01 

93/1 

8/
21 

08/9 

 1/0 حافظه کاری کالمی

18/0 

1/0 

01/0 

1/1 

19/0 

1/
01 

91/0 

 1 فضایی-دیداریکاری حافظه

21/0 

8/1 

1/0 

1 

01/0 

01 

99/0 

های پردازش اطالعات نمرهآزمون ون و پسآزماختالف نمرات پیشبررسی منظور به
تحلیل  از آزمون های آزمایش و گواه( در گروهنویسی و نمادیابیدو خرده آزمون رمز)

 تحلیل منجااز ا قبل آمده است. 9ره استفاده شد که نتایج در جدول شماکواریانس 
یرنوف ماس-با استفاده از آزمون کلموگروف آن یها طشر پیش اریبرقر، یانسوارکو
 همسانی ضفر سیربر ایبر لوین نموو آز هاداده توزیع نرمال بودن ضفر سیربر ایبر

 شد. و تایید یبررس (F=1/8, p>0/05) گروه آزمایش و گروه گواهخطا دریانس وار

 در( رمزنویسی - نمادیابی) اطالعات پردازش هاینمره نتایج تحلیل کواریانس تفاوت .3ل جدو
 گواه و آزمایش هایگروه

 منبع تغییرات پردازش اطالعات
 میانگین درجه

F میزان تأثیر سطح معناداری 
 مجذورات آزادی

91/29 0 آزمونپیش رمزنویسی  02/2  021/1  09/1  
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83/090 0 اثر گروه  28/10  )**(1/110 80/1  

 نمادیابی

83/090 0 آزمونپیش  12/21  )**(1/110 80/1  

99/812 0 اثر گروه  09/31  )**(1/110 81/1  

آزمون گروه آزمایش و گروه گواه دهد بین نمرات پسنشان می 9نتایج جدول شماره 
ت در تفاوآزمون تفاوت معناداری وجود دارد. معنادار بودن پس از کنترل اثر پیش

دهد که نشان می (F=97/63 , P<11/1)و نمادیابی  (F=72/27 , P<11/1)رمزنویسی 
 بوده است. مؤثرطور معناداری آموزش شناختی بر عملکرد پردازش اطالعات به

های آزمایش های حافظه کاری کالمی در گروهتفاوت نمرهبررسی  منظوربههمچنین 
 .آمده است 1شماره  جدولکه نتایج در  اده شداستفتحلیل کواریانس آزمون از ، و گواه

با استفاده از آزمون  آن یها طشر پیش اریبرقر، یانسوارکو تحلیل منجااز ا قبل
 ایبر لوین نموو آزها نرمال بودن توزیع داده ضفر سیربر ایبراسمیرنوف -کلموگروف

( F=1/03, p>0/05خطا درگروه آزمایش و گروه گواه )یانس وار همسانی ضفر سیربر
 شد. ی و تاییدبررس

 های آزمایش و گواهحافظه کاری کالمی در گروه یهانمرهنتایج تحلیل کواریانس تفاوت  .4جدول 

 حافظه کاری کالمی
 میانگین درجه

F میزان تأثیر سطح معناداری 
 مجذورات آزادی

 0 آزمونشیپ

18/
01

 

11/
00

 

)*
*(

1/
11

0 

13/1
 

 0 اثر گروه

91/
29

 

00/
22

 

)*
*(

1/
11

0 

11/1
 

آزمون حافظه کاری کالمی شود بین نمرات پسمالحظه می چنانچه در جدول فوق
 آزمون تفاوت معناداری وجود داردگروه آزمایش و گروه گواه پس از کنترل اثر پیش

(50/5>F=22/61 , P) دهد آموزش شناختی بر عملکرد حافظه کاری نشان می، که
 است. بوده مؤثرطور معناداری کالمی به
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مقایسه نمرات آزمون حافظه تصویری برای بررسی عملکرد  منظوربهافزون بر آن 
تحلیل آزمون از گواه  و آزمایش هایگروه در یی کودکانفضا -حافظه کاری دیداری

 تحلیل منجااز ا قبل آمده است. 0که نتایج آن در جدول استفاده شد کواریانس 
 یرنوفماس-ا استفاده از آزمون کلموگروفب آن یها طشر پیش اریبرقر، یانسوارکو
 همسانی ضفر سیربر ایبر لوین نموو آز هاداده توزیع نرمال بودن ضفر سیربر ایبر

 شد. و تایید یبررس( F=2/1, p>0/05) گروه آزمایش و گروه گواهخطا در یانسوار

 هایگروه در فضایی -دیداری کاری حافظه یهانمره تفاوت کواریانس تحلیل نتایج .5جدول 
 گواه و آزمایش

 فضایی-حافظه کاری دیداری
 میانگین درجه

F میزان تأثیر سطح معناداری 
 مجذورات آزادی

 0 آزمونشیپ

11/
28

 1/
81

 

)*
*(

1/
11

0 

89/1
 

 0 اثر گروه

2/
88

 0/
20

3
 

)*
*(

1/
11

0 

31/1
 

 کاری حافظه آزمونپس نمرات بین شودمالحظه می در جدول فوق طور کهناهم
 تفاوت آزمونپیش اثر کنترل از پس گواه گروه و آزمایش گروه فضایی -دیداری

 بر شناختی آموزش دهدمی نشانکه  ،(F=269/6 , P<50/5) دارد وجود معناداری
 .است بوده مؤثر معناداری طوربه فضایی -دیداری کاری حافظه عملکرد

کودکان مبتال  یلیتحص بر عملکرد یآموزش شناخت یاثربخش یمنظور بررسبه تیدرنها
 یدرس یهانمره سهیبه مقا انسیکوار لیاز آزمون تحل یریگبا بهره ،یریادگی یبه ناتوان
 تحلیل منجااز ا قبل .(6)جدول  و گواه پرداخته شد شیآزما یهادر گروه هایآزمودن

 یرنوفاسم-با استفاده از آزمون کلموگروف آن یها طشر پیش اریبرقر، یانسوارکو
 همسانی ضفر سیربر ایبر لوین نموو آز هاداده توزیع نرمال بودن ضفر سیربر ایبر

 شد. و تایید یبررس( F=2/31, p>0/05) گروه آزمایش و گروه گواهخطا در یانسوار
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های های عملکرد تحصیلی در گروهنتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگین نمره .6جدول 
 آزمایش و گواه

 حافظه عملکرد تحصیلی
 میانگین درجه

F میزان تأثیر سطح معناداری 
 مجذورات آزادی

112/1 0 آزمونشیپ  111/1  31/1  111/1  

21/0 0 اثر گروه  119/1  10/1  03/1  

شود نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس مالحظه می 0 طور که در جدولهمان
وجود  تحصیلی عملکرد ظرن از های آزمایش و گواهمعناداری بین گروه نشان داد تفاوت

 (.F=4, P>11/1) ندارد

 گیریو نتیجه بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش اطالعات حافظه 

تحلیل کواریانس آزمون کاری کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری انجام پذیرفت. نتایج 
ازش اطالعات در کودکان مبتال به عملکرد پردبهبود نشان داد که آموزش شناختی سبب 

آزمون دو آزمون نمادیابی و آزمون و پسشود. اختالف نمرات پیشناتوانی یادگیری می
های مطالعات شیران و برزنیتز یافته این نتایج با دار بود.رمزنویسی از نظر آماری معنی

ال به ناتوانی آموزان مبتاکثر دانش همسو است. (2111) 0مورونو و سالدانا و (2100)
 (.2110، 2پردازش اطالعات دارای نقص جدی هستند )بروکس یمؤلفهیادگیری در 

نیز با بررسی اثر آموزش راهبردهای شناختی بر سرعت  (0931) همکاران و یارمحمدیان
 9نتایج تحقیق فوی و مان .اندآوردهآموزان نارساخوان نتایج مشابهی به دست پردازش دانش

ری های حافظه کاآموزش شناختی سازگار شونده بر شاخص یرتأثبررسی ( که به 2101)
های حافظه از د که آموزش شناختی بر رفتار خودتنظیمی و مهارتنیز نشان داپرداختند 

 مثبت دارد. یرتأثجمله پردازش اطالعات 

                                                      
1. Moreno & Saldana 

2. Brooks 

3. Foy & Mann 
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 منظوربه( که 2109) 0پژوهش آلووی و همکاران همچنین نتایج این پژوهش با
تواند به بهبود که آیا آموزش کامپیوتری حافظه کاری می سؤالین پاسخگوی به ا

 نشان نیز هاآن تحقیق شناختی دانش آموزان کمک کند، همخوان است. نتایج یهامهارت
های حافظه هارتدر م آزمونپسهای گروه مداخله در سنجش که آزمودنی است داده

و این نتایج  اندآوردهاری به دست دو سایر کارکردهای اجرایی مغزی، بهبود معنیکاری 
 در پیگیری هشت ماه بعد نیز پایدار بوده است.

 در کالمی کاری حافظه عملکرد بهبود سبب شناختی آموزش که داد نشان نتایج بعالوه
 آزمون آزمونِ پس و آزمونیشپ نمرات اختالف و شودمی یادگیری ناتوان کودکان

 (،2110) 2های دی آمیکواین نتایج همگام با یافته .بود اردمعنی آماری نظر فراخنای ارقام از
( 2111) 1(، پیکرینگ و گاترکول2109) 1کوندا و همکاران (،2101) 9هولمز و همکاران

د برنامه آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد حافظه فعال کاری ندهاست که نشان می
 .شودیمکالمی کودکان با ناتوانی یادگیری ویژه 

( نشان داد که آموزش راهبرد 0988ی ارجمند نیا و سیف نراقی )ایران مطالعهاما در 
آموزان نارساخوان دانش کاریداری بر عملکرد حافظه معنی یرتأثشناختی مرور ذهنی 
توان به این ها، میآموزش این راهبرد بر حافظه فعال آزمودنی یرتأثندارد. در تبیین عدم 

گیری در این تحقیق از نوع در دسترس بوده ی نمونهشیوه هکآننکات اشاره نمود. نخست 
 مؤثر هاآنها طیفی از افراد نارساخوان باشند که این راهبرد برای و امکان اینکه آزمودنی

نباشد وجود دارد. همچنین تفاوت در ابزار سنجش عملکرد حافظه فعال نیز باید مورد توجه 
کته نیز اشاره کرد که شاید اساساً آموزش مستقیم توان به این نمی عالوهبهقرار گیرد. 

 جذابیتی برای اینکه آزمودنی یاد بگیرد نداشته باشد.
 عملکرد بهبود سبب شناختی آموزش که داد نشان پژوهش افزون بر آن نتایج این

 نتایج این. شودمی یادگیری ی درناتوانمبتال به  کودکان در فضایی -دیداری کاری حافظه
( و کلینگبرگ و همکاران 2210(، لوسلی و همکاران )2100) 0دالین هایافتهی با همسو

                                                      
1. Alloway  

2. D’Amico  

3. Holmes  

4. Kundu B 

5. Pickering & Gathercole  

6. Dahlin K.I.E. 



 131                                             ...کودکان یکار یافظهبر سرعت پردازش و ح یآموزش شناخت یبخشاثر

 -شناختی متمرکز بر حافظه فعال دیداری اییانهرادهند تمرین ( است که نشان می2111)
فضایی حافظه کاری کودکان نارساخوان شده -فضایی سبب افزایش عملکرد دیداری

در پژوهش خود به نتایج مشابه با پژوهش حاضر ( نیز 2100نیتز )زهمچنین شیران و بر است.
در پژوهش خود نشان دادند که پس از تمرین  هاآناند. در زمینه حافظه اشاره کرده

فضایی در حافظه  -اطالعات کالمی و دیداری سازییرهذخحافظه فعال، توانایی  اییانهرا
نیز مطالعه شکوهی یکتا داخلی  یهاپژوهشدر میان  فعال و رمزگشایی افزایش یافته است.

افراد نارساخوان ای شناختی بر ( که به بررسی اثربخشی تمرین رایانه0939و همکاران )
ای و بهبود عملکرد حافظه این تمرین رایانه یرتأثدار بودن ها حاکی از معنیپرداختند. یافته

 فضایی در دانش آموزان مبتال بر نارساخوانی بود.-فعال دیداری
 تحصیلی عملکرد بهبود سبب شناختی آموزش که داد نشاندیگر این پژوهش  ییافته

که  متعددی مطالعات با آمدهدستبهنتایج  .شودنمی یادگیری یناتوانمبتال به  کودکان در
مثبتی دارد )نریمانی و  یرتأثدارند آموزش شناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی بیان می

باشد. ( همسو نمی0930؛ آقابابایی و همکاران، 0930 ؛ عابدی و همکاران،0932سلیمانی، 
شناختی بر بهبود  اییانهراچشمگیر آموزش  یرتأثپژوهش حاضر مبنی بر عدم  رغم یافتهعلی

 هاینتمر گونهینادر این زمینه دال بر اثربخشی  هاپژوهشهای سایر عملکرد تحصیلی، یافته
 در آزمایش گروه آموزاندانش که رچندهبر بهبود عملکرد تحصیلی است.  هاآموزشو 

 به بهتری عملکرد آزمونپس در گواه گروه به نسبت تحصیلی آزمون کلی نمره میانگین
توان می اییجهنتدر راستای تبیین چنین  .نبود مالحظهقابل تفاوت این اما ،آوردند دست

 توانسته ،فعال ظهحاف برای شناختی متمرکز چنین استدالل کرد که مداخله آموزش رایانه
تعداد  دلیل به احتماالً اما کند، ایجاد خواندن عملکرد هاییژگیو بر مثبتی یرتأث است

های دو گروه و حساسیت آزمون تحلیل کواریانس نسبت به این ویژگی، محدود آزمودنی
 دار نیست.این تفاوت چشمگیر نبوده و از لحاظ آماری معنی

شی آموزش شناختی بر عملکرد تحصیلی را بر اساس توان عدم اثربخاز طرف دیگر می
تبیین کرد که آموزش شناختی موجب تغییرات  گونهینا( 2102) 0وزتونانظر 

شود و رسیدن به توان بالفعل این تغییرات نیازمند گذشت مغز می 2عصبی یریپذانعطاف

                                                      
1. Avzton  

2. neuroplasticity 
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ه تا شش ماه دارد که بهبودی عملکرد تحصیلی را باید سزمان است. وی همچنین اظهار می
پس از ارائه آموزش شناختی انتظار داشت، چرا که در طی این زمان دانش آموزان فرصت 

شناختی به  هاییتوانمنددر زمینه  آمدهدستبهکافی خواهند داشت از افزایش عملکرد 
سیستم عصبی حافظه  یریپذانعطافاز مفهوم  هایافتهنحوه کامل استفاده کنند. نتایج این 

و ارتقای عملکرد  تربزرگکند و اهمیت رابطه بین ظرفیت حافظه فعال ایت میفعال حم
 شود.تحصیلی را متذکر می

ها، چه در های خوب و خیلی خوب در میان تمامی آزمودنیعلت دیگر کسب نمره
ها و سیاست گروه آزمایشی و چه در گروه کنترل وجود نوعی نگاه در میان خانواده

ی ابتدایی است. در مصاحبه با مربیان و والدین در دوره رشوپروآموزشارزشیابی 
ی خوب در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری به این نکته برخورد کردیم که دادن نمره

رغم ناتوانی و عدم درک حداقلی از به اتمام رساندن سال تحصیلی، علیارزشیابی پایانی و 
عقب  منظوربهوالدین  درخواست و فشارتواند ناشی از میدانش در آن سال تحصیلی، 

ی حفظ مدارس با انگیزه و سیاست سویکسایر هم سن و ساالن از  نماندن کودک خود از
  از سوی دیگر باشد.آموز مردودی کودک در مدرسه و نداشتن دانش

 منابع
 .نارسبارا انتشارات: تهران. یادگیری یهااختالل(. 0988. )علیرضا کاکاوند، حسن؛ احدی،
 عملکرد بر ذهنی مرور راهبرد یرتأث(. 0988. )مریم نراقی، سیف و اکبریعل نیا، ارجمند

 .019-18(: 9)9. رفتاری علوم مجله. نارساخوان آموزاندانش فعال حافظه
 یکارکردها آموزش اثربخشی(. 0930. )احمد عابدی، و مختار پور، ملک سارا؛ آقابابایی،

 علوم یهاتازه فصلنامه. امال یادگیری ناتوانی با کانکود تحصیلی عملکرد بر اجرایی
 .12-09(:2) 01. شناختی

استفاده از  ریتأث ی(. بررس0931راحله. ) ،یخانیزارع، محمد؛ مهربان، جواد؛ سار
 یفصلنامه روانشناس. شرفتیپ زهیو انگ یریادگی زانیبر م یآموزش یاچندرسانه

 .013-031(: 90) 00. یتیترب
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 یسنجروان هاییژگیو بررسی(. 0981) علیرضا مرادی، و رسول روشن، امید؛ ساعد،
. 01 سال (.رفتار) دانشور مجله. دانشجویان در( سوم نسخه) وکسلر حافظه مقیاس
 .90 شماره

: تهران. یادگیری در ویژه هاییینارسا(. 0931. )اهللعزت نادری، و مریم نراقی، سیف
 .ارسباران انتشارات

 معتمد ؛اکبریعل ارجمندنیا، رضا؛ رستمی، ؛ینالدصالح لطفی، ن؛محس یکتا، شکوهی
 عملکرد بر شناختی اییانهرا تمرین اثربخشی(. 0939. )علی شریفی، و نگین یگانه،
 .10-10(: 9)29. شناسیییشنوا. نارساخوان کودکان فعال حافظه

 بر توجه موزشآ اثربخشی(. 0930. )احمد یارمحمدیان، و معصومه پیروز، احمد؛ عابدی،
 هایناتوانی مجله. ریاضی یادگیری ناتوانی با مبتال آموزان دانش ریاضی عملکرد

 .010-32(: 0)2. یادگیری
 اریکتهید یآموزش یاچندرسانه یاثربخش (.0939عظیمی، اسماعیل؛ موسوی پور، سعید. )

. امال یریادگیدانش آموزان ناتوان در  یداریو شن یداریبر بهبود مشکالت حافظه د
 .10-21(: 91)01. فصلنامه روانشناسی تربیتی

. راهنمای آزمون هوش وکسلر کودکان: فرم تجدید نظر شده(. 0980) .کرمی، ابوالفضل
 تهران: مرکز نشر روانسنجی.

 و مشاوران بالینی، روانشناسان برای روانی سنجش راهنمای(. 0981) .گراث گری مارنات،
: تهران. نیکخو محمدرضا و شریفی پاشا حسن نبرگردا(. اول جلد) روانپزشکان

 .سخن انتشارات
تکنیک  یرتأث(. 0983) .کنش، ابوالقاسممجیدی، عابد؛ دانش، عصمت؛ خوش

آموزان دهی در کاهش مشکالت خواندن و کاهش افسردگی دانشآموزشخود
-08(: 2)01روانشناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار(. نارساخوان مقطع ابتدایی. 

00. 
 آموزش یرتأث(. 0988. )مریم نراقی، سیف و حمید علیزاده، سیدرضا؛ میرمهدی،

 ناتوانی با دبستانی آموزاندانش خواندن و ریاضیات عملکرد بر اجرایی کارکردهای
 .02-0. 0 .استثنایی کودکان حیطه در پژوهش. یادگیری
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 کارکردهای بر شناختی یخشبتوان اثربخشی(. 0932. )اسماعیل سلیمانی، و محمد نریمانی،
 یادگیری اختالل دارای آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و( توجه و حافظه) اجرایی
 .001-30(: 9)2. یادگیری هاییناتوان مجله. ریاضی

 آموزش (. اثربخشی0931یارمحمدیان، احمد؛ قمرانی، امیر؛ سیفی، زهرا و ارفع، مریم. )
 اطالعات سرعت پردازش و واندنخ عملکرد حافظه، بر شناختی راهبردهای

 .001-001(: 1)1. یادگیری هاییناتوانمجله نارساخوان.  آموزاندانش
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