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های نای و تمریرایانه -بخشی شناختیمقایسه اثربخشی توان
شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته روانعملی عصب
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 چکیده
های عملی مبتنی بر رایانه و تمرینبخشی شناختی هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی توان

حاضر  پژوهش آموزان نارساخوان بود. روششناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانشروانعصب
 شامل پژوهش این آماری چندگروهی بود. جامعه آزمونپس  -آزموناز نوع طرح پیش و آزمایشی

 سال رد محمودآباد و آمل شهرهای نارساخوانی نوع از خاص یادگیری اختالل به مبتال ابتدایی آموزاندانش
نفر به روش  40به مراکز اختالل یادگیری ارجاع داده شده بودند. تعداد  که بودند 1197-99 تحصیلی

گیری در دسترس و با آزمون های تشخیصی هوش ریون و آزمون خواندن و نارساخوانی نما انتخاب نمونه
در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند. گروههای آزمایشی شدند و به صورت گمارش تصادفی 

در دو مرحله پیش آزمون و پس آوری اطالعات جلسه تحت مداخله قرار گرفتند. برای جمع 14به مدت 
ریق ها از طداده بک و آزمون عملکرد پیوسته استفاده شد. -ای آزمون حافظۀ کاری اننسخه رایانهاز  آزمون

 روی بر ایانهرای شناختی بخشیحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که توانآزمون ت
 ثربخشیا کاری حافظه در واکنش زمان و صحیح هایپاسخ میزان و پیوسته توجه در صحیح هایپاسخ میزان

ناختی بخشی شکنند که تواناین نتایج بیان می .دارد عملی هایتمرین روش به نسبت  ( > 50/5P) بیشتری
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های بصری و صوتی و ایجاد فرصت های متناسب با سطح پیشرفت کودک، به کمک رایانه با جذابیت
تری را برای بهبود نقایص کارکردهای عالی ذهن افراد مبتال به اختالل یادگیری تواند شرایط مناسبمی

 خواندن فراهم کند. 

 شناختی، حافظهروانهای عملی عصبای، تمرینرایانه -بخشی شناختیوان: تواژگان کلیدی
 خوانیکاری، توجه پیوسته، نارسا

 مقدمه
ای توان آن را مانعی بر سر راه یادگیری مدرسهترین مشکالت کودکان که مییکی از شایع

است. اختالالت یادگیری که در  1های زندگی نامید، اختالالت یادگیریو کسب مهارت
های روانی تحت عنوان اختالالت ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

ه در اوایل دورماً در دسته اختالالت رشد عصبی قرار گرفته است، عمو 2یادگیری اختصاصی
شوند که سبب رشد یعنی قبل از سن مدرسه شروع شده و با نقایص رشدی مشخص می

ت، شود. وجه تشخیصی این حالتخریب کارکرد شخصی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی می
های اساسی تحصیلی مانند خواندن، ری مهارتکننده در یادگیمشکالت مستمر و مختل

ها، ن این مهارتکند. از بینوشتن و ریاضیات است که در سنین ابتدایی تحصیلی نمود پیدا می
های تحصیلی است. مشکالت خواندن را خواندن، پایه مشترک موفقیت در تمام زمینه

طلب شفاهی توان به سه دسته صحت خواندن، سرعت و فصاحت خواندن و درک ممی
خالصه کرد. به عبارتی ویژگی اصلی اختالل یادگیری خاص از نوع خواندن عبارت است 

شود و از روخوانی دشوار، کند و نادرست کلمات؛ اشکال در درک معنی آنچه خوانده می
؛ ترجمه رضاعی و همکاران، 2511، 1پزشکی امریکامشکالت هجی کردن )انجمن روان

 شیوع( 1191 پور،قدم و غضنفری پور،رحیمی از نقل به ؛1190) ریناد و نراقی (. سیف1191
 را درصد 9 حداقل میان این از که اند کرده اعالم درصد 11 را ایران در یادگیری اختالالت

 .دهدمی تشکیل خواندن اختالل
همچنین  و هاخواندن واژه در دقت مطلب، درک توانایی اغلب نارساخوان، آموزاندانش

 در اهدشواری آن علت به امر، این و ندارند را روان و سلیس صورت به متن خواندنتوانایی 

                                                 
1. learning disorder 

2. specific learning disorders 

3. American Psychiatry Association (APA) 
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 معنا ساخت برای محتوی ترکیب و متن سطرهای صحیح ردگیری ها،واژه کدگذاری
 خواندن عملکرد در ضعف به صرفاً نارساخوان دانش آموزان . مشکل(2519، 1)ملتزرباشد می

شناختی کودکان نارساخوان، های مهم عصب روانویژگیشود، بلکه یکی از نمی ختم
ه )توج مانند حافظه کاری )حافظه فعال( و توجه پیوسته 2نارسایی در کارکردهای اجرایی

است. تفاوت و اختالف حافظه کاری بین کودکان نارساخوان و  1پایدار، مداوم، مستمر(
 شده است که این کودکان دچارکودکان عادی بسیار مورد پژوهش قرار گرفته و نشان داده 

؛ 2519، 4نقایص بیشتری در حافظه کاری هستند )کاسوسکی، چیل، کارزاک و همکاران
(. 2554، 7؛ روید و بارام2511، 1؛ روید، تیپیش، پاملین و مستر2511، 0ماهلر و شوچارت

ل ب( در تعریف حافظه کاری چهار ویژگی محدودیت، موقتی، قا2519) 9آدامز، نوین و کوان
جم حافظه کاری یک ح»دسترس و تحت پردازش بودن را در نظر گرفته و بیان می کنند 

محدودی از اطالعات است که به طور موقت در یک حالت قابل دسترس باقی می مانند و 
رد حافظه کارک«. های مربوط به تکالیف شناختی قابل استفاده هستندبرای انجام پردازش

رفیت کدگذاری، ذخیره و بازیابی اطالعاتی است که برای گری و افزایش ظکاری تسهیل
 (.2517، 9های سطح باالتر اطالعات ضروری است )گوپتا و شارمایادگیری و پردازش

( نشان دادند که عملکرد شناختی کودکان عادی در 2551) 15سوانسون و ژرمن
ی بهتر فضای-یهایی مانند سرعت پردازش، حافظه کاری کالمی و حافظه کاری دیدارمولفه

از کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن است. فرایند ادراک نمادهای تصویری 
سازی اطالعات جهت و ارتباط آن با شکل آوایی، نگهداری آن در ذهن و یکپارچه

های اطالعات به صورت ها و نگهداریبخشی به اطالعات، به حجم عظیمی از پردازشمعنا

                                                 
1. Meltzer 

2. executive functions 

3. working memory and sustained attention 

4. Kossowski, Chyl, Kacprzak, Bogorodzki, & Jednoróg 

5. Maehler, & Schuchardt 

6. Roid, Tipish, Pamplin, & Master 

7. Roid, & Barram 

8. Adams, Nguyen, & Cowan 

9. Gupta, & Sharma 

10. Swanson, & Jerman 
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زمان، بر عهده حافظه کاری است )گوپتا رد و مدیریت تمام این فرایندهای همزمان نیاز داهم
 (.2517و شارما، 

یکی دیگر نقایص شناختی کودکان نارساخوان، مشکل در حفظ توجه یا توجه پیوسته 
ود که در شتوجه پیوسته، شامل فرایند های تداوم گوش به زنگی و توجه متمرکز میاست. 

ای ادامه می یابند. توجه پایدار برای طیف وسیعی از معموال چند دقیقهطول یک بازه زمانی 
اعمال شناختی و رفتاری حیاتی است. این فرایند وقتی اتفاق می افتد که فرد با تکلیفی مواجه 
باشد که تمرکز و پردازش شناختی فعال بسیاری را می طلبد، اما در مقابل، فرد در حالت 

یک محرک خاص است. توجه پایدار به عوامل شناختی بسیاری انتظار غیرفعال جهت بروز 
وابسته است. در آغاز، به پردازش های ابتدایی حسی و توجه انتخابی به محرک های حسی 
بستگی دارد. همچنین به یک ظرفیت توجهی با ثبات، توانایی تمرکز کافی بر روی محرک 

 (.2519، 1وتزر و دلوکادر طول زمان و تمیز محرک ها وابسته است )کاپالن، کر
ای نشان دادند که کودکان ( در یک پژوهش مقایسه1192نظری، جنگی و شیرآبادی )

دچار ناتوانی یادگیری خواندن و ریاضی نسبت به کودکان بدون ناتوانی یادگیری در آزمون 
بشرپور، عطادخت، سلیمانی و  دهند.تری را نشان میعملکرد پیوسته، عملکرد ضعیف

های یادگیری، کنترل ( نیز نشان دادند که کودکان دارای ناتوانی1192دگان )عیسی زا
ردازشی ظرفیت پپرتی باالیی نسبت به همساالن عادی خود دارند. توجهی پایین و حواس

، توانایی توجه پایدار را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. محدودیت در ظرفیت 2محدود
دی نسبت داد: سرعت پردازش و حافظه. سرعت پردازشی را می توان به دو عامل کلی

پردازش، حجم اطالعات در حال پردازش در هر لحظه از زمان را تحت تاثیر خود قرار می 
دهد. کاهش نرخ سرعت پردازش، مستقیما به کفایت کمتر، تالش بیشتر و زمان مورد نیاز 

ود قرار تحت تاثیر خ بیشتر جهت تکمیل تکلیف می انجامد. همه این عوامل توجه پایدار را
(. نقص پردازشی در این کودکان،  باعث می شود به 2519می دهد )کاپالن و همکاران، 

شان را بر متن معطوف کنند،  بخواهند زودتر به تکلیف پایان دهند و همین جای اینکه حواس
 (.1192امر به عدم دقت در خواندن و بروز انواع خطا می انجامد )نظری، جنگی و شیرآبادی، 

                                                 
1. Caplan, Kreutzer, & DeLuca 

2. processing capacity limitation 
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 ای هم در فرایند خواندن و هم در توجه و حافظه دخیل هستند.مناطق مغزی گسترده
های اسکن مغزی بیان ( با مرور پژوهش2519) 1کران، هانکوک، هوئفت، پاگ و فروست

طور عمده سه منطقه متفاوت واقع در چهار لوب مغز در فرایند های پردازشی کردند که به
، کورتکس 2مربوط به خواندن، بیشتر درگیر هستند: شکنج پیشانی پایین چپ در لوب پیشانی

مل شکنج ، که شا4سری گیجگاهی چپو منطقه پس 1گیجگاهی چپ-ایآهیانه
ر، شکل ها با یکدیگو شکنج گیجگاهی تحتانی است. این مناطق و ارتباطات آن 0شکلدوکی

( 2519دهند. کاسوسکی و همکاران )نوشتاری کلمه را به شکل آوایی و معنایی آن پیوند می
سری همچنین دریافتند که در افراد نارساخوان اختاللی در سیستم نوروترانسمیتری قشر پس

مربوط است. این محققان  1استیل آسپارتات-دهنده عصبی انرد که به کمبود انتقالوجود دا
یی گزارش ای و بیناآهیانه-همچنین مشکالت ریزساختاری و متابولیسمی در قشر گیجگاهی

 ای از مغز را درگیراز طرف دیگر حافظه کاری و توجه نیز مناطق مغزی گستردهکردند. 
( در پژوهش 2551) 7ی، لسنیک، ساووی، گرنت و آلفورسسیسلسککنند. همانطور که می

بک  -خود نشان دادند الگوی فعالیت مغزی حافظه کاری در هنگام انجام تکلیف حافظه ان
گیجگاهی،  ای فوقانی و تحتانی، قشرحرکتی، آهیانهپیشانی، پیششامل فعالیت در قشر پیش

 وتامن و مخچه است. این نتایجهای دیگری مانند اینسوال، پشکنج دوکی شکل، و قسمت
ای بین مناطق شناختی همپوشی و ارتباط قابل مالحظهروانبیانگر این است که در سطح عصب

مغزی درگیر در نارساخوانی و مناطق مغزی مربوط به حافظه کاری و توجه وجود دارد؛ 
مناطق اثر  نتوانند با تأثیر بر ایمطابق با قانون شکل پذیری عصبی، مداخالت شناختی می

 بهبود دهنده بر کارکردهای شناختی داشته باشند.
 تواند در سنین باالتر پایدار بماندنقص در کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان، می

ای های روزمره زندگی و همچنین در رفتارهای حرفهو مشکالت جدی در تکالیف و فعالیت

                                                 
1. Kearns, Hancock, Hoeft, Pugh, & Frost 

2. left inferior frontal gyrus 

3. left temporoparietal cortex 

4. left occipitotemporal region 

5. fusiform gyrus 

6. N-acetylaspartate 

7. Ciesielski, Lesnik, Savoy, Grant, & Ahlfors 
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، 1ری، مسر، ادواردزدوتیر و زیچیکاسپارک، هن-شغلی و اجتماعی ایجاد کند )اسمیت
شان ها ن(. لذا ضروری است که این مشکالت مورد توجه بالینی قرار گیرند. پژوهش2511

های شناختی و شناختی بر بهبود مهارتاند که مداخالت مختلف آموزشی و روانداده
ی روشی تبخشی شناختی یا ترمیم شناخطور مثال توانکارکردهای اجرایی مؤثر هستند. به

درمانی است که هدف اصلی آن بهبود نقایص و عملکردهای شناختی مانند حافظه و 
(. در این زمینه، با پیشرفت روز افزون 1192کارکردهای اجرایی است )نریمانی و سلیمانی، 

ها، قابلیت استفاده در شرایط کلینیکی و ها در پردازش دادهای، دقت آنهای رایانهفناوری
ای در های مختلف و متنوع رایانههی حتی بدون نیاز به حضور متخصص، برنامهخانگی و گا

 اند.شدههای شناختی و کارکردهای اجرایی طراحیزمینه بهبود مهارت
روی  های بسیاری تاثیر این روش برای، پژوهشدر زمینه اثربخشی روش توانبخشی رایانه

 موحدی، ؛ بیرامی،1199فشاری و رضایی، حافظه کاری و توجه پیوسته را نشان داده اند )ا
، شریفی و معتمد ارجمندنیا، رستمی، لطفی، یکتا،؛  شکوهی1197اسماعیلی،  و عبدیان
ی بخش( در پژوهشی با عنوان تأثیر توان2519کوهبنانی و خسروراد )-اکبری، سلطانی(. 1191

آموزان دانش یار بر روی کارکردهای اجرایی و پیشرفت خواندنحافظه کاری رایانه
یار بر روی کارکردهای توجه، نارساخوان، به این نتیجه رسیدند که آموزش رایانه

ن ماهلر، جور دهی، بازداری، حافظه کاری و عملکرد خواندن اثر مثبت داشته است.سازمان
ماهه بر روی ای در یک بازه زمانی سه( نیز نشان دادند که مداخله رایانه2519) 2و شوچارت

 فضایی حافظه کاری اثر مثبت داشته است.-دیداریصفحه 
های رایانه تنها روش کارآمد در این نوع مداخالت نیست و البته استفاده از شیوه

هایی های عملی دیگری نیز مورد توجه متخصصان بالینی و پژوهشگران است. روشروش
ه در زمینه هایی ککه به ارتباط چهره به چهره درمانگر و کودک نیاز است. پژوهش

ای عملی های مداخلهدهد که روشعملکردهای اجرایی مختلف انجام شده است نشان می
تواند موجب بهبود توجه، حافظه کاری و شناختی نیز میروان -های عصبتمرین

؛ زیدآبادی، ملک پور، 1194،   ارفع و سیفی قمرانی، کارکردهای اجرایی شود)یارمحمدیان،
اهری، (. به طور مثال 2511، 1؛ مریسون و چین1192، فرامرزی، چوپان زیده و تقی پور جوان 

                                                 
1. Smith-Spark, Henry, Messer, Edvardsdottir, & Ziecik 

2. Joerns, & Schuchardt 

3. Morrison, & Chein 
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ای نشان دادند که آموزش دقت بر ( در مطالعه1195منزه و کمرزرین )شوشتری، گلشنی
  مرادی و ربرزگ بخشایش، االسالمی،شیخ توانایی خواندن کودکان نارساخوان تأثیر دارد.

نیز در پژوهشی بر روی کودکان نارساخوان نشان دادند که روش آموزش حافظه  (1191)
کاری دن بر روی حافظه کاری و عملکرد خواندن اثرمثبت دارد. در مجموع نتایج موجود 

ه های عملی کبخشی با کمک تمرینای و توانبخشی رایانهگویای این است که توان
دهند، بر بهبود انواع نقایص شناختی اثر لوژیک را هدف قرار میکارکردهای نوروسایکو

مثبت دارد. در همین راستا خأل پژوهشی که وجود دارد و سؤالی که در این میان به ذهن 
تواند ای و روش عملی کدام یک میشود این است که از بین روش رایانهپژوهشگر متبادر می

ه های موجود، مقایسدتر واقع شود. در میان پژوهشدر بهبود این کارکردها مؤثرتر و کارآم
اثربخشی این دو نوع شیوه درمانی در ادبیات پژوهشی بسیار اندک بوده است. لذا هدف 

های عملی بخشی شناختی مبتنی بر رایانه و تمرینپژوهش حاضر مقایسه اثربخشی توان
ایج این . نتارساخوان بودآموزان نشناختی بر حافظه کاری و توجه پیوسته دانشروانعصب

بخشی جهت تقویت کارکردهای های مناسب توانتواند راهگشای انتخاب شیوهپژوهش می
 اجرایی در این افراد باشد. 

  روش
آموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری خاص جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش

بودند که به مراکز  1197-99از نوع نارساخوانی شهرهای آمل و محمودآباد در سال تحصیلی 
 اختالل یادگیری ارجاع شده بودند و طبق مراحل زیر انتخاب شدند. 

با اخذ مجوزهای مربوطه و مراجعه به مرکز الف( مرحله شناسایی: در این مرحله 
ان کنندگهای آمل و محمودآباد طبق لیست موجود، مراجعهاختالالت یادگیری شهرستان

های کنندگان توسط مالکشناسایی شدند. ب( مرحله انتخاب: در این مرحله تمامی مراجعه
ریب ریون )ض مختلف از جمله تشخیص کارشناسان مرکز اختالالت یادگیری، آزمون هوش

نفر  40( و آزمون تشخیص اختالالت خواندن مورد بررسی قرار گرفتند و 110تا  95هوشی 
عبارت از  کنندگانشرکت ورود هایمالکگیری در دسترس انتخاب شدند. به شیوه نمونه

دم عزمان، تحصیل در مقاطع سوم، چهارم و پنجم ابتدایی، عدم وجود اختالل یادگیری هم
آموز را در آزمون و انجام تمرینات عملی لولیت جسمانی که عملکرد دانشمشکل یا مع
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پزشکی و داروهای مؤثر در عملکردهای عدم مصرف داروهای رواندچار مشکل سازد، 
شناختی مثل هشیاری و توجه، عدم تحصیل در مدارس غیرانتفاعی )به جهت تفاوت در 

مالک خروج غیبت بیش از سه جلسه  شناختی(، وامکانات آموزشی متفاوت و خدمات روان
 واهگقابل ذکر است که به جهت رعایت مالحظات اخالقی، گروه  بود.در جلسات مداخله 
ای دریافت نکنند، صرفاً در لیست انتظار جهت دریافت گونه مداخلهبه جای اینکه هیچ

ارائه  دشناختی قرار گرفت و پس از اتمام پژوهش، پژوهشگر تا پایان فراینخدمات روان
، با مرکز اختالل یادگیری همکاری خود را ادامه گواهشناختی به افراد گروه مداخالت روان

آزمون چندگروهی پس  -آزمونروش پژوهش حاضر نیز آزمایشی و از نوع طرح پیشداد. 
 )دو گروه آزمایش و یک گروه گواه( بود 

شناختی با کمک رایانه و بخشی ای در دو سطح توانهای مداخلهدر این پژوهش روش
اعمال  آزمایشی شناختی به عنوان متغیر مستقل برای دو گروهروانهای عملی عصبتمرین

ای دریافت نکرد. همچنین حافظه کاری و توجه پیوسته گونه مداخلههیچ گواه شد ولی گروه
رفتند. گ به عنوان متغیرهای وابسته در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار

 آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:برای جمع
 1194این آزمون توسط کرمی نوری و مرادی در سال  آزمون خواندن و نارساخوانی نما:

 ساخته و هنجاریابی شد. آزمون خواندن و نارساخوانی شامل ده خرده آزمون است که هدف
ادی پسر و دختر در دوره دبستان و تشخیص آموزان عآن بررسی میزان توانایی خواندن دانش

کودکان با مشکالت خواندن و نارساخوانی است. پایایی آزمون خواندن و نارساخوانی با 
لف های مختاستفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقادیر ان برای خرده آزمون

ل آزمون خواندن به دست آمده است. خرده آزمون های این مقیاس شام 99/5تا 41/5بین 
ها، ها، آزمون درک واژههای بدون معنی، آزمون زنجیره واژهها، آزمون خواندن واژهواژه

ها، آزمون نامیدن تصاویر، آزمون حذف آواها، آزمون نشانه آزمون درک متن، آزمون قافیه
، 91/5ها در این پژوهش به ترتیب ها است که الفای کرونباخ آنحروف و آزمون نشانه واژه

بود. این آزمون به صورت  70/5، 11/5، 79/5، 70/5، 99/5، 11/5، 10/5، 10/5، 90/5
آموزی که در این (، دانش107انفرادی اجرا گردید و با توجه به نقطه برش این آزمون )

آموز نارساخوان خطا یا بیشتر( شود به عنوان دانش 114) 107یا کمتر از  107آزمون نمره او 
 (.1191بود )حیدری، امیری، مولوی،  71/5شود. الفای کرونباخ این آزمون میتشخیص داده 
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 9گیری هوش در گروه سنی برای اندازه 1این آزمون توسط ریون آزمون هوشی ریون:
تایی( می باشد. ضریب همسانی  12سری تا  0آیتم ) 15سال ساخته شده است و دارای  19تا 

به دست آمده  92/5آزمایی با میانگین  و ضریب پایایی باز 95/5درونی این آزمون با میانگین 
و با آزمون عملی وکسلر  1/5بینه -است. این آزمون با ضریب همبستگی آزمون استنفورد

 (.1192گزارش شده است )نریمانی و سلیمانی،  07/5و با آزمون کالمی وکسلر  75/5
سنجش حافظه  فیتکل کیبک -آزمون ان :N-Back یسنجش حافظه کار فیتکل

آزمون  نیشد. در ا یتوسط کرچنر معرف 1990بار در سال  نیآزمون نخست نیاست. ا یکار
ود و ش یظاهر م انهیرا شگریصفحه نما یبر رو یبه صورت متوال یینایمحرک ب یتعداد

و در صورت عدم  کی شماره دیدر صورت تشابه هر محرک با محرک قبل کل یآزمودن
فاصله زمانی ارائه هر محرک با محرک  دهد. یرا فشار م دیشماره دو صفحه کل دیتشابه کل

دنی باه، یک پاسخ خطا برای آزموقبل کمتر از دو ثانیه است. در صورت انتخاب کلید اشت
ثبت می شود. در انتها نمرات زمان واکنش و تعداد پاسخ های صحیح محاسبه می شود. از 
آنجا که این تکلیف هم شامل نگهداری اطالعات شناختی و هم دستکاری انها می شود، 

ر دبرای سنجش عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب است و در سالهای اخیر به طور وسیع 
گزارش  79/5 ییرا با روش بازآزما آزمون نیا ییایپا این حیطه به کار گرفته شده است.

همکاران با  رویخ نی(. همچن 2559و همکاران،  2والرا ن،یکردند )بوش، اسپنسر، هومز، ش
 ییایاو پ دییابزار را تا ییباشد، روا یم زهسا یها ییاز انواع روا یکیهمگرا که  ییروش روا

 (.1191 ،یفتح آباد ،ینجات ر،یگزارش کردند )خ 91/5 آزماییرا با روش باز 
های متعددی دارد، برای از این آزمون که فرم :(CPT) آزمون عملکرد پیوسته

 و ایدارپ توجه سنجش آن اصلی شود. هدفگیری توجه پایدار و بازداری استفاده میاندازه
 خود جهتو مدتی برای باید آزمودنی .است تکانهبازداری یا کنترل  سنجش دیگرش هدف

 با هدف محرک ظهور هنگام و کند جلب دیداری ساده نسبتاً محرک مجموعه یک به را
 فحهص برروی کوتاه مدتی برای دیداری محرکهای .دهد ارائه را خود پاسخ کلید یک فشار

 ایکلیده از یکی فشردن با هدف محرک به باید وآزمودنی گردد می ارائه رایانه نمایش
 ( تعداد1 :شوندمی ثبت زیر متغیرهای صورت نتایج به دهد.  درنهایت، پاسخ کلید صفحه

                                                 
1. Raven 

2. Bush, Spencer, Holmes, Shin, & Valera 
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( تعداد 2هدف؛  محرکهای غیر به آزمودنی پاسخ از است عبارت ارتکاب که دفعات خطای
 واکنش و داده دست از که آزمودنی اهدافی تعداد از است عبارت حذف که خطای دفعات
 آزمودنی پاسخ و محرک ارائه بین که است واکنش زمانی ( زمان1 است؛ نداده نشان مناسب

(. در 1199های صحیح )کریمی علی آبادی، کافی و فرهی، پاسخ ( تعداد4شود؛ می ثبت
( نسخه فارسی این آزمون را هنجاریابی کرده و پایایی 1191یک مطالعه حسنی و هادیانفر )

بدست آوردند.  91/5تا  09/5برای مقیاس های مختلف  این آزمون را از طریق باز آزمایی
در این پژوهش از نمرات پاسخ صحیح و زمان واکنش که نمایانگر توجه پیوسته و سرعت 

 پردازش است، استفاده شده است.
 حافظه عملکرد ارتقا و بهبود جهت افزارینرم مجموعه: 1افزاری باشگاه مغزمجموعه نرم

 تمریناتی برای کمک به گسترش تفکر کالمی، حافظه کاری و بهبودافزار . در این نرماست
توجه بینایی و شنوایی، حافظه کاری، مهارت حل مساله و  شناختی مانندهای مهارت سایر

های مختلف حافظه و مرحله ارزیابی در زمینه 1شامل و  طراحی شده است سرعت پردازش
 Brain Train. این مجموعه توسط کمپانی معتبر جهت بهبود آن می باشدی ارائه تمرینات

که بر روی مهارت  های شناختی   captains logطراحی شده است و بخشی از مجموعه 
که مخصوص  Primary Editionکند می باشد، در این پژوهش از نسخه تمرکز می

م افزار را بر ( کارایی این نر2519) 2عبدوه و طاهار ساله است، استفاده شد. 12تا  1کودکان 
روی تقویت حافظه کاری کودکان دارای اختالل یادگیری نشان دادند. در این مجموعه، 

مرحله تنظیم شده،  1تکالیف به صورت سلسله مراتبی بوده و با توجه به عملکرد آزمودنی در 
شوند. انجام دادن هر قسمت از تکلیف پاداش فوری مانند و  مرحله به مرحله دشوار تر می

عه کوتاه آهنگ، نشان دادن یک عکس زیبا و جلوه های تصویری چشم نواز همراه است. قط
های هر تکلیف توسط درمانگر به افزاری، دستورالعملبه علت فارسی نبودن نسخه نرم

ها که محرک شنیداری ساده وجود داشت، مربی شد. یا در برخی از مهارتکودک ارائه می
های اعالم شده را همزمان با اعالم رایانه، به کودک اعالم هآموزش دیده، معادل فارسی واژ

« دایره»کرد ، مربی بالفاصله اعالم می«circle»گفت افزار میکرد. به طور مثال وقتی نرممی
 داد.العمل نشان میو کودک بر اساس آن، عکس

                                                 
1. Memory Gym 

2. Abduh, & Tahar 
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بخشی عملی بر اساس توانبخشی شناختی پژوهش های عابدی و ملک پور روش توان
( در چهارده جلسه درمانی تنظیم شده است. این 1199( و عابدی و آقابابایی )1199)

؛ به 1999پژوهشگران جلسات درمانی را با توجه به  مطالعات کورکمن، کرک و کمپ )
( طراحی 1199؛ به نقل از عابدی و ملک پور، 2559) 1( و دن1199نقل از عابدی و آقابابایی، 
 های مداخله اورده شده است.رح جلسه به جلسه روشکرده اند. در جدول زیر ش

 شرح جلسات مداخله .2جدول 
 ایبخشی شناختی رایانهتوان بخشی شناختی عملیتوان جلسات

ول
ا

 

شرح قوانین و شرایط برای والدین. توضیح 
اهداف جلسات به زبان ساده برای کودکان، 

 آموزانهای پیشنهادی خود دانشانجام فعالیت
ترسیم نقاشی و ادا بازی )پانتومیم( صرفاً مانند 

 جهت برقراری اتحاد درمانی

 توضیح. والدین برای شرایط و قوانین شرح
 در صحبت کودکان، برای ساده زبان به اهداف
 یک نقاشی ترسیم و ایرایانه های بازی مورد

 هتج صرفاً کارتونی شخصیت یا ایرایانه بازی
 درمانی اتحاد برقراری

وم
د

 

 صدای کلمات، حروف، ا صدایابتد
حیوانات، به کودک ارائه شده  و ها خوراکی

و آموزش داده شد و در مرحله بعد تکلیف 
این بود که با شنیدن صدا، عکس العمل خاص 

 نشان دهد.

 بادکنک روی شکل بازی بادکنک: تعدادی
 از (بیشتر یا) دو  نام. هستند پرواز حال در هایی

 باید کودک. شودمی ارائه کودک به ها شکل
 نکبادک روی است، شنیده که ترتیبی ان طبق

 .کند کلیک نظر مورد های
وم

س
 

 پیگیری دستورات، سپردن خاطر به
 دنسپر خاطر به تایی، چند و تکی دستورات

 یب جمله چند یادآوری و کوتاه اشعار کلمات،
 .معنی

رم
چها

 

بازی های ببین و بگو )یاد آوری فوری و با 
اشیاء دیده شده، شناسایی اشیاء حذف تاخیر 

کاغذی یادآوری -شده،(، و تکالیف مداد
چهره ها، تکرار الگو ها و مدل ها و تشخیص 

 دیداری شکل هندسی یا حروف از زمینه

 لشک سه نام بازی جمع کردن شیرینی: ابتدا
 از سسپ. شودمی گفته( دایره مثلث، مربع، مانند)

 سیهند های شکل که هایی شیرینی صفحه باالی
 هب یکایک است، بسته نقش هاآن روی مختلف

 پایین که را بشقابی باید کودک ریزد، می پایین

                                                 
1. Dehn 
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جم
پن

 

تمرینات تکرار تمرینات جلسات قبل و 
اضافه تری مانند پیدا کردن یک توپ 

کوچک با چشمان بسته در فضای اتاق با 
راهنمایی درمانگران به این صورت که هر گاه 

شود ریتم ضربه زدن به میز به توپ نزدیک می
شود ریتم ضربه زدن تندتر و هر گاه دور می

 شود.کندتر می

 به که داده حرکت طوری دارد، وجود صفحه
 نام ایه شکل که هایی شیرینی افتادن از ترتیب

 جلوگیری است بسته نقش هاآن روی شده برده
 .کند

شم
ش

 

پیدا کردن اشکال مختلف مطابق با یک نوع 
طبقه بندی )مثال رنگ، شکل، اندازه و 

ه ها و طبقماهیت(، سپس تغییر مجموعه پاسخ
بندی مجدد با یک مالک جدید؛ نشان دادن 

عکس به کودک و بازگویی رنگ ها و جهت 
 ها

 (بیشتر یا دو) سری بازی ماهی گیری: یک
 و شده داده نمایش کلمه یا و عدد هندسی، شکل
 دهدمی نشان را حرکت حال در ماهی چند سپس

 بسته نقش موارد این از یکی ماهی هر دم روی که
 پیدا را نظر مورد های شکل باید کودک. است

 خاص های ماهی آن روی ترتیب به و کرده
 و رنگ تعداد، باالتر مراحل در. کند کلیک

تم .کندمی تغییر اشکال اندازه
هف

 

چند فیلم کارتونی کوتاه برای کودکان 
بعد از هر فیلم سوال هایی نمایش داده شد و 

درمورد شخصیت ها، ترتیب اتفاقات داستان، 
 اشیاء و وسایل موجود در صحنه پرسیده شد.

تم
هش

 

کودک با دیدن یک طرح )مانند یک 
حیوان یا خانه( باید هفت قطعه شکل هندسی 
را طوری کنار هم بچیند، تا الگوی مورد نظر 

 درست شود.

 جودو صفحه در مربع بگرد و پیدا کن: تعدادی
 نقش تصویر یا عدد یک کدام هر روی که دارد

 نودش می را اعداد یا اشکال نام کودک. است بسته
 عدد ای شکل آن که مربع هر روی ترتیب به بعد و

 .کندمی لمس دهدمی نشان را

هم
ن

 

 اجرای و مربی توسط موزون حرکات انجام
 نگهداری و وقفه و کودکان توسط آنها

 کوتاه زمانهای در حرکات

هم
د

 

اجرای تکلیف های مربوط به طبقه بندی 
ریزی تصاویر و تغییر مالک طبقه بندی، برنامه

جهت ساخت یک طرح با قطعات هندسی و 
 بازی مجسمه

تکرار تمرینات جلسات قبل و بازی های اضافه 
 تری که برای استراحت کاربر تعبیه شده است.

هم
زد

یا
 

معکوس یک سری از یادآوری مستقیم و 
اعداد، حروف و کلمات، آموزش روش یادیار 

و مرور ذهنی برای به خاطر سپاری کلمات، 
آموز مکلف بود که در هر همچنین دانش

قسمت از جلسه وقتی درمان گر عالمت 
خاصی را نشان داد، از ادامه تکلیف باز ایستند 

 ساکت و بدون حرف بماند.

 یا اعداد حروف، از توالی بازی یادآوری: یک
 مودنیآز تکلیف. شودمی ارائه کودک به تصاویر

 به یا مستقیم صورت به را موارد که است این
 .کند انتخاب و یادآوری معکوس صورت

پیدا کردن و بازشناسی شکل با وجود تغییر در 
 اندازه و  رنگ
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هم
زد

دوا
 

بازی با کارت کلمات و تشخیص کلمه 
ها. نوشتن یک  شده از بین مجموع کارتارائه

متن به صورت امالی بدون نقطه، خواندن یک 
 متن بدون نقطه

هم
زد

سی
 

تکرار تکالیف مربوط به حافظه فعال و 
های یادآوری مستقیم و معکوس، مرور روش

 یادیار و مرور ذهنی
تصاویر و  شامل کادر مجموعه یک آزمودنی به

 و رنگ شکل، باید او و شودمی داده نشان اعداد
 تاس این تکلیف. بسپارد خاطر به را هاآن مکان

 خودش صحیح جایگاه در را موارد از هریک که
 .دهد قرار ها مربع درون در

هم
رد

چها
 

کودکان در نظر می گیرند که برای ترسیم 
نقشه و ساخت یک برج  به چه وسایلی نیاز 
دارند و وسایل خود را بازبینی و لیست می 

ده آن کشیکنند. سپس یک نقشه از یک برج 
 را  می سازند.

هم
زد

پان
 

 اجرای پس آزمون
اهدای یک هدیه )یک بازی فکری( به 

 صورت یادبود به کودک.

 اجرای پس آزمون
اهدای یک هدیه )یک بازی فکری( به صورت 

 یادبود به کودک.
 

ها در این پژوهش به این صورت بود که بعد از انتخاب اعضای آوری دادهروش جمع
ارزیابی در دو مرحله قبل از اجرای مداخالت )پیش آزمون( و پس از آن )پس آزمون( نمونه، 

های کامپیوتری و انتقال ها از طریق خروجی آزمونآوری دادهصورت گرفت. بعد از جمع
های پژوهش از ها و آزمون فرضیه، جهت تجزیه و تحلیل داده SPSSافزارها به نرمآن

ل های آمار استنباطی مثمیانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار توصیفی مانندروش
 استفاده شد. SPSS-21افزار تحلیل کوواریانس چند متغیره و تصحیح بنفرونی در نرم

 نتایج
 11آموز مبتال به اختالل یادگیری از نوع نارساخوانی بودند که نفر دانش 40در این پژوهش 

نفر( مقطع  9نفر(، پنجم ) 10نفر(، چهارم ) 21های سوم )پایهنفر دختر از  12ها پسر و نفر آن
 19نفر( و آمل ) 21ها در مدارس دولتی شهر های محمودآباد )ابتدایی بودند. همه آزمودنی

. شاخص های توصیفی 1مشغول به تحصیل بودند. در جدول  1197-99نفر( در سال تحصیلی 
هر  آزمون، برایآزمون و پسندارد در پیشمتغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استا

گروه گزارش شده است. همچنین برای بررسی بهنجار بودن توزیع متغیرها از آزمون 
 اسمیرنف استفاده شده است.-کالمگروف
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های توجه پیوسته و حافظه کاری به تفکیک های توصیفی و نرمال بودن مؤلفه. شاخص3جدول 
 (54ها )تعداد گروه

 میانگین گروه وضعیت متغیر
انحراف 

 استاندارد
K-

S 
P 

پاسخ 
 صحیح

 توجه پیوسته
(CPT) 

پیش 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

51/111 92/0 11/5 91/5 

بخشی توان
 عملی

51/115 99/1 09/5 99/5 

 94/5 11/5 92/1 11/112 گواه

پس 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

71/111 19/4 71/5 10/5 

بخشی توان
 عملی

11/111 11/0 47/5 97/5 

 91/5 05/5 91/4 2/111 گواه

زمان 
 واکنش

 توجه پیوسته
(CPT) 

پیش 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

4/799 11/01 04/5 92/5 

بخشی توان
 عملی

71/792 15/04 71/5 09/5 

 11/5 70/5 11/12 11/799 گواه

پس 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

2/091 17/09 90/5 12/5 

بخشی توان
 عملی

11/127 01/72 71/5 10/5 

 41/5 99/5 9/17 11/791 گواه

پاسخ 
 صحیح

حافظه 
 کاری
(N-
Back) 

پیش 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

11/01 01/11 41/5 99/5 

بخشی توان
 عملی

11/01 92/11 15/5 91/5 

 91/5 12/5 42/19 51/09 گواه

پس 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

41/79 00/11 15/5 91/5 

بخشی توان
 عملی

95/11 71/10 09/5 99/5 

 74/5 19/5 71/10 11/09 گواه
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زمان 
 واکنش

حافظه  
 کاری
(N-
Back) 

پیش 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

11/192 91/17 19/5 71/5 

بخشی توان
 عملی

9/191 99/44 15/5 90/5 

 91/5 01/5 05/41 11/171 گواه

پس 
 آزمون

بخشی توان
 رایانه

4/127 29/21 11/5 91/5 

بخشی توان
 عملی

102 22/22 04/5 91/5 

 74/5 19/5 01/15 11/195 گواه

های آزمایشی اسمیرنف گروه-دهد که آماره کالمگروفنشان می 1نتایج جدول 
آزمون یشپبخشی عملی( و گواه در تمامی متغیرها در ای و توانرایانه -بخشی شناختی)توان

بنابراین با توجه به معنی دار نبودن این آماره  (.<50/5pآزمون معنی دار نیست ) و پس
توان گفت که توزیع تمامی متغیرها در دو مرحله آزمون نزدیک به منحنی بهنجار است. می

بخشی ای و توانرایانه -بخشی شناختیای توانبرای مقایسه اثربخشی دو نوع روش مداخله
شناختی، بر روی حافظه کاری و عملکرد توجه پیوسته، از تحلیل روان-عصب عملی

کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 
های آن مورد بررسی قرار گرفت. آزمون همگونی شیب رگرسیون تعامل بین متغیر مفروضه

نشان داد که شیب رگرسیون  ( = 50/5p>، 99/1F)پراش مستقل )گروه( و متغیرهای هم
، <50/5p)باکس -دار ندارد. آماره امآزمون تفاوت معنیآزمون و پسها در پیشگروه

11/1 Box's M = ) شده مشاهده کوواریانس های دهد که تفاوت ماتریسنیز نشان می 
ها اریانسوفرض همسانی کودار نیست، پیشپژوهش معنی هایگروه بین در وابسته متغیرهای

نیز رعایت شده است. با توجه به سایر شرایط عمومی مانند گمارش تصادفی، مستقل بودن 
 های الزم برایشرطگیری، تمامی پیشهای اندازهای بودن مقیاسمشاهدات و حداقل فاصله

 اجرای تحلیل رعایت شده است.
 -تیبخشی شناخانهای آزمایشی )تودر این مدل تحلیل کوواریانس چند متغیری، گروه

بخشی عملی( به عنوان متغیر مستقل، نمرات پس آزمون شاخص های توجه ای و توانرایانه
پیوسته و حافظه کاری به عنوان متغیر وابسته و نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش 

 خالصه شده است.  4در نظر گرفته شدند که نتایج آن در جدول 
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ای چند متغیره مربوط به حافظه کاری و توجه پیوسته در بین ه. نتایج آزمون5جدول 
 های سه گانه پژوهشگروه

 اندازه اثر F Pآماره  مقدار آزمون

 47/5 551/5 11/9 90/5 اثر پیالی

 10/5 551/5 71/11 11/5 المبدای ویکلز

 77/5 551/5 11/29 99/1 اثر هوتلینگ

 97/5 551/5 11/11 91/1 بزرگترین ریشه روی

های تحلیل کوواریانس چند متغیری بررسی تفاوت گروه F، آماره 4با توجه به جدول 
معنی دار است  51/5سه گانه پژوهش در توجه پیوسته و حافظه کاری در سطح کمتر از 

(11/5wilk's lambda = ، 51/5p<، 71/11F =  .)ای، بخشی رایانهبنابراین بین گروه توان
بخشی عملی و گروه گواه از لحاظ توجه پیوسته و حافظه کاری در نمرات پس آزمون توان

بعد از کنترل نمرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر نوع 
واریانس یکراهه نتایج تحلیل کو 0های پژوهش، در جدول تفاوت در متغیرها بین گروه

 گزارش شده است. 
جه های تو. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه تفاوت گروه های آزمایشی و گروه گواه در مؤلفه4جدول

 پیوسته و حافظه کاری

  
متغیر 
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 معناداری F مجذورات

اندازه 
 اثر

توان 
 اماری

هی
رو

 گ
ت

وی
ض

ع
 

توجه 
 هپیوست

پاسخ 
 صحیح

19/159 2 14/104 1/12 551/5 11/5 5/1 

زمان 
 واکنش

147199 2 171944 91/44 551/5 7/5 5/1 

حافظه 
 کاری

پاسخ 
 صحیح

92/1542 2 41/1021 17/10 551/5 44/5 99/5 

زمان 
 واکنش

51/25911 2 0/15495 01/19 551/5 49/5 5/1 

ون
زم

ش آ
ر پی

اث
 

توجه 
 هپیوست

پاسخ 
 صحیح

11/171 1 11/171 29/4 59/5 57/5 44/5 

زمان 
 واکنش

11/197 1 11/197 179/5 17/5 550/5 57/5 
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حافظه 
 کاری

پاسخ 
 صحیح

11/214 1 11/214 11/2 11/5 50/5 12/5 

زمان 
 واکنش

09/101 1 09/101 277/5 15/5 557/5 59/5 

 = 51/5p< ،59/14Fهای پاسخ صحیح )برای مؤلفه F، آماره 1با توجه به جدول 

، >51/5p( در توجه پیوسته و پاسخ صحیح ) = 51/5p< ،01/40F( و زمان واکنش )
24/15F = ( و زمان واکنش )51/5p< ،59/10F =  در حافظه کاری در سطح کمتر )
( در سطح باالیی است 44/5 -75/5معنی دار است. شاخص های اندازه اثر ) 51/5از 

عه بزرگ و قابل توجه است. برای بررسی اینکه دهد که این تفاوت در جامو نشان می
های مورد مداخله بعد از خنثی کردن اثر پیش آزمون، میانگین کدام یک از گروه

های آزمایشی گزارش نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی گروه 4بیشتر است، در جدول 
 شده است.

 ها بر اساس تفاوت میانگین و. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه دو به دوی گروه6جدول 
 سطح معنی داری

 گواه بخشی عملیتوان گروه ها متغیرها
 پاسخ صحیح

 )توجه پیوسته(
 (551/5) 0/1 (52/5) 29/2 بخشی رایانهتوان
 (551/5) 25/4 - بخشی عملیتوان

 زمان واکنش
 )توجه پیوسته(

 (551/5) -25/211 (17/5) -72/44 بخشی رایانهتوان
 (551/5) -47/111 - بخشی عملیتوان

 پاسخ صحیح
 )حافظه کاری(

 (551/5) 1/25 (51/5) 79/9 بخشی رایانهتوان
 (52/5) 91/15 - بخشی عملیتوان

 زمان واکنش
 )حافظه کاری(

 (551/5) 57/04 (51/5) -11/21 بخشی رایانهتوان
 (51/5) 94/27 - بخشی عملیتوان

، میانگین گروه 1با توجه به مقایسه میانگین ها در آزمون تعقیبی، در جدول 
ه ای در مؤلفه پاسخ صحیح مربوط به عملکرد توجه پیوسترایانه -بخشی شناختی توان

(. همچنین میانگین 29/2بخشی عملی است )تفاوت میانگین = بیشتر از گروه توان
های حافظه کاری در پاسخ صحیح لفهای در مؤرایانه -بخشی شناختیگروه توان

( کمتر 11/21( بیشتر، و در زمان واکنش )تفاوت میانگین = 79/9)تفاوت میانگین = 
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بخشی عملی است. الزم به ذکر است که تمام معنی داری ها مربوط به از گروه توان
معنی دار هستند. در شاخص  50/5مقایسه دو گروه آزمایش در سطح آلفا کمتر از 

طور واکنش مربوط به عملکرد توجه پیوسته تفاوت معنی داری یافت نشد. پس به زمان
ش ای نسبت به روبخشی رایانهتوان بیان کرد که اثربخشی روش توانکلی می

ان بیشتر آموزان نارساخوبخشی عملی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانشتوان
 است.  

 گیریبحث و نتیجه
های ینای با تمررایانه-بخشی شناختیدف مقایسه اثربخشی روش توانپژوهش حاضر با ه

شناختی بر روی عملکرد حافظه کاری و توجه پیوسته کودکان نارساخوان روانعملی عصب
ه کمک بخشی شناختی بانجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که توان

ان های صحیح و زموجه پیوسته و میزان پاسخهای صحیح  در ترایانه بر روی میزان پاسخ
 دارد.عملی های نسبت به روش تمرین  (P >/50)واکنش در حافظه کاری اثربخشی بیشتری 

 شیخ ،(1197) همکاران و اثربخشی روش توانبخشی عملی با پژوهش های زیدآبادی
( 1195کاران )اهری و همو  (1194) همکاران و یارمحمدیان ،(1191) همکاران و االسالمی

های عملی بر روی حافظه کاری می توان چنین همسو است. در تبیین اثربخشی روش تمرین
فرض کرد که تمرین های عصب روانشناختی مانند بازی های مربوط به حافظه، یادآوری 

ها و بازشناسی اشکال هندسی که به صورت مستقیم و معکوس اعداد، کلمات و دستورالعمل
 و مکرر اجرا شدند، بر طبق اصل شکل پذیری و خودترمیمی، با برانگیختگیعملی، هدفمند 

باعث ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی )گرینوود و  مغز در فعال کمتر مناطق مکرر
-( در نورون های مسئول این پردازش ها در مغز می شوند. جنبه بازی2512، 1پاسورامان

اعث درگیری و عالقه مندی دانش آموزان و تمرینی این تکالیف و لذت بخش بودن آن ب
تالش هرچه بیشتر جهت نشان دادن عملکرد بهتر و رسیدن به نتیجه بهتر می شود. این امر به 
دانش آموزان کمک می کند تا به مرور، مقتضیات یک تکلیف را بیشتر در نظر گرفته و 

ن و همکاران به نظر کاپالهدفمند تر به سمت چالش با تکلیف بعدی بروند. از طرفی با توجه 
( که مشکل در توجه پایدار را به علت ظرفیت پردازش محدود و کندی سرعت 2519)

                                                 
1. Greenwood, & Parasuraman 
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زایش روان شناختی با اف-پردازش می داند، می توان چنین تبیین کرد که تمرین های عصب
 ظرفیت پردازش باعث بهبود توجه پایدار دانش آموزان نارساخوان می شود.

خشی رایانه ای نیز در بهبود توجه پیوسته و حافظه کاری موثر بوده اثربخشی روش توانب
(، 2519(، ماهلر و همکاران )2519های اکبری و همکاران )است، این نتیجه با پژوهش

( همسو است. با توجه به مسیرهای 1191( و شکوهی و همکاران )1199افشاری و رضایی )
 رسدمی نظر (، به2551سلسکی و همکاران، مغزی در گیر در تکالیف شناختی رایانه ای )سی

 متنوع، و مختلف صوتی و تصویری هایمحرک وجود علت به ایرایانه شناختی توانبخشی
 انیپیش پیش قشر ،(حسی دروندادهای پردازش جهت) حسی مناطق همزمان کردن درگیر با
( تکلیف هب پاسخدهی برای مناسب راهبرد انتخاب و تکلیف های پیچیدگی پردازش جهت)
 هب مربوط مغزی مناطق ،(حرکتی بازخورد یک صدور جهت) حرکتی مناطق نهایت در و

 حافظه هب مربوط مغزی مناطق سازیفعال و درگیری. کندمی درگیر خوبی به را کاری حافظه
( فوری پاداش) موفقیت هیجانی جنبه یک تکلیف که شودمی واقع موثر وقتی ویژه به کاری

 .باشد داشته پی در را( باالتر مرحله به یابی راه عدم) ناکامی یا
ای در شواهد پژوهشی موجود، رایانه-بخشی شناختیدر مورد اثربخشی بیشتر توان

ان گفت توای که به مقایسه این دو نوع روش مداخله پرداخته باشد، یافت نشد. اما میمطالعه
( است که 1197طاهر ) یافته حاضر همسو با پژوهش حسین خانزاده، لطیف زنجانی و

بخشی حافظه کاری به کمک رایانه را با روش چندحسی فرنالد بر بهبود کارکردهای توان
آموزان نارساخوان مورد مقایسه قرار دادند. این پژوهشگران به این نتیجه اجرایی دانش

بخشی حافظه کاری به کمک رایانه نسبت به روش چندحسی فرنالد، تأثیر رسیدند که توان
 بندی کارت های ویسکانسین( نشان دادهبیشتری بر روی کارکردهای اجرایی )آزمون دسته

ای به لحاظ های رایانهتوان گفت که این مداخله از طریق بازیاست. در این راستا می
انگیز کودک را به های جذاب و هیجانهای بصری و صوتی استفاده از طرح و رنگجلوه

که پژوهشگران در مرحله انجام مداخالت در پژوهش حاضر، طوریکند، بهخود جذب می
ای شوق و انگیزه بیشتری جهت حضور، شاهد این بودند که گروه آزمایشی مداخالت رایانه

شروع جلسه مداخله و ادامه آن داشتند. از طرفی در عین جذابیت بصری، فضای ساده و 
ه مداخالت شناختی، موجب شده که کار ای ویژهای رایانههای نسبتاً آسان بازیدستورالعمل

ای بسیار ابتدایی مانند فشردن چند دکمه در صفحه افزارها نیازمند مهارت رایانهبا این نرم
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آموز، بعد از دریافت و درک دستورالعمل های الزم، بدون نیاز کلید باشد. از این رو دانش
ت به لسه درمانی را طی کند، نسبتواند یک جبه ارتباط پیوسته و چهره به چهره درمانگر می

ها را اصالح کند و با ارائه پاسخ درست، تقویت فوری دریافت اشتباهات خود آگاه شود، آن
کند. به نظر می رسد که احساس عدم وابستگی به دیگران و استقالل در انجام دادن مراحل 

ر لوب تو تکالیف نیز موجب ایجاد احساس خودکارآمدی و انگیزه بیشتر و سطح مط
امه دهد. تر ادبرانگیختگی دانش آموز شود و روند مداخله را به صورت فعال تر و درگیرانه

( در یک پژوهش فراتحلیل به این نتیجه رسیدند که 2511) 1لرواگ، ردیک و هولم-ملبی
فضایی -ای تأثیر بسیاری بر روی حافظه کاری کالمی و دیداریآموزش حافظه کاری رایانه

ی دیگر، روش توانبخشی رایانه ای با تاکید بر زمان واکنش و دقت بیشتر در دارد. از سو
اندازه گیری زمان و بازخوردهای فوری مربوط به زمان واکنش، نسبت به روش توانبخشی 
عملی، موجب تقویت بیشتر سرعت پردازش اطالعات در سامانه کارکردهای اجرایی می 

د ه توجه فرد، ظرفیت پردازش شناختی را بهبوشود. افزایش سرعت پردازش با گسترش دامن
بخشد. به عبارتی حجم اطالعات پردازشی در هر لحظه افزایش می یابد که پیامد بهبود می

 های صحیح را پی دارد.توجه پایدار و افزایش نرخ پاسخ
به علت همسانی  تواندای مییک نکته قابل ذکر دیگر اینکه اثربخشی بیشتر روش رایانه

ی های ارزیابای باشد. به عبارت دیگر، روشهای مداخله رایانهارزیابی با ویژگی شرایط
ای بود. البته پژوهشگران سعی کردند این حافظه کاری و توجه آزمودنی ها، به شیوه رایانه

بک بود، -افزار انطور مثال ارزیابی حافظه کاری از طریق نرمشباهت را به حداقل برسانند. به
ت جهت تقویت حافظه کاری، به جای استفاده از پکیج آموزش حافظه کاری به همین عل

وهش، های پژافزار دیگری به کار گرفته شد. در هر صورت یکی از محدودیتبک، نرم-ان
های های ارزیابی عملی بود، یعنی بهتر بود که وقتی روشمحدودیت در استفاده از روش

ای های ارزیابی نیز به دو شیوه رایانهاجرا شد، روشای و عملی توانبخشی به دو شیوه رایانه
 گرفت.و عملی انجام می

های دیگر پژوهش، عدم کنترل شدت نارساخوانی و عدم انتخاب از محدودیت
ها به صورت تصادفی است. محدودیت در تعداد مراجعان مراکز اختالالت آزمودنی

ی ی شد با جایگزینی تصادفیادگیری منجر به محدودیت در انتخاب تصادفی شد و سع

                                                 
1. Melby-Lervag, Redick, & Hulme 
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های آزمایش و گواه، این عامل اعتبار درونی پژوهش کنترل شود. جامعه و ها در گروهنمونه
نمونه پژوهشی صرفاً کودکان سنین دبستان )سوم، چهارم، پنجم( بود که تعمیم نتایج به سایر 

، پژوهشگر سازد. به علت محدودیت در انتخاب حجم نمونههای سنی را محدود میگروه
ای و روش عملی را قرار دهد، لذا قادر نبود که یک گروه آزمایش تلفیق روش رایانه

پیشنهادی به پژوهشگران آتی این است که در کنار مقایسه این دو روش، یک گروه آزمایشی 
های ن روشای پیشنهاد می شود که ای و عملی را نیز قرار دهند.بخشی رایانهتلفیق روش توان

ل، های مختلف مانند شدت اختالهای دیگر با در نظر گرفتن ویژگیآزمایشی بر روی نمونه
ز از نظر کاربردی نیز پیشنهاد می شود در مراک دست برتری، دوزبانه یا تک زبانه انجام شود.

اختالالت یادگیری مربوط به سازمان آموزش و پرورش از مجموعه های نرم افزاری 
شی شناختی بیشتر استفاده شود. توصیه به والدین جهت هدفمند کردن زمانی که توانبخ
 تواند مفید باشد، به طور مثال، دانشدهد نیز میای اختصاص میهای رایانهآموز به بازیدانش

های شناختی مانند حفظ ای که مستلزم استفاده از پردازشهای رایانهآموز به انجام بازی
 ریزی و سازماندهی حرکات است، ترغیب شود.و شنیداری و یا برنامه های دیداریتوالی

 قدردانیتشکر و 
نویسندگان مقاله از همه کودکان و والدینی که با صبر و حوصله در مداخالت شرکت 

کنند. همچنین از مدیریت محترم ادارات آموزش و پرورش اند تشکر و قدردانی میکرده
 گزاریم. محمودآباد و آمل و مسئولین مراکز اختالل یادگیری این شهرها سپاس

 منابع
افزار ساند اسمارت بر کارکردهای اجرایی (. اثربخشی نرم1199. )ر ،رضایی ع؛ ،افشاری

 کاری شنیداری و دیداری(ریزی و حافظه)توجه متمرکز، توانایی سازماندهی و برنامه
 .49-21 ،(1)9 ،های یادگیریناتوانیآموزان مبتال به نارساخوانی. دانش

های روانی اری اختاللراهنمای تشخیصی و آم(. 2511) .پزشکی امریکاانجمن روان
(DSM-5)، ( .تهران، انتشارات ارجمند. 1191ترجمه رضاعی، ف ،) 

اثربخشی آموزش دقت بر  (.1195اهری، ر؛ شوشتری، م؛ گلشنی منزه، ف؛ کمرزین، ح. )
، آموزان نارساخوان دختر پایۀ سوم ابتدایی شهر اصفهانتوانایی خواندن دانش

  .102-119، (1)1، شناسی افراد استثناییروان

http://jpe.atu.ac.ir/issue_479_486_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1390%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+139-152.html
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 توجه کنترل میزان مقایسه(. 1192. )ع زدگان،عیسی ا؛ و ا؛ سلیمانی، عطادخت، س؛ بشرپور،
 1 ثنایی،است افراد فصلنامه یادگیری، ناتوانی بدون و با آموزان دانش در پرتیحواس و
(12)، 191- 251.  

 توانبخشی (. تاثیر1197اسماعیلی، س. ) عبدیان، ه؛ موحدی، ی؛ بیرامی، م؛
 با آموزان دانش در مستمر توجه عملکرد بر افزار نرم طریق از نوروسایکولوژیکی

 .  102-141 (،12)4، شناسیروانفصلنامه عصبخواندن.  یادگیری ناتوانی
 حافظه بخشی توان اثربخشی (. مقایسه1197). م طاهر، م؛ زنجانی، خانزاده، ع؛ لطیفحسین

 انآموزدانش اجرایی کارکردهای بهبود بر حسی چند روش و رایانه کمک به کاری
 .10-15 (،29) 9، استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه. خوانی نارسا به مبتال

 دیویس نارساخوانی تصحیح روش (. اثربخشی1191ح. ) ؛ مولوی، ش امیری، ط؛ حیدری،
 .41-09(، 2)1، روان شناسی کاربردینارساخوان.  کودکان خواندن عملکرد بر

 های محرک فعال حافظه بر استرس اثربخشی(. 1191. )ج آبادی،فتح و؛ نجاتی، ز؛ خیر،
 ،فتاریر علوم تحقیقات. ضعیف و قوی تحصیلی عملکرد با دانشجویان در هیجانی

12(1)، 450-191. 
(. اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه 1191پور، ع. )رحیمی پور، ط؛ غضنفری، ف؛  قدم

در روان دانش و پژوهش خوان. آموزان نارسافعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش
 .11-02(، 4)19، شناسی کاربردی

 حافظه راهبردهای آموزش (. اثربخشی1197ع. ) پور،قدم ف؛ غضنفری، ط؛ پور،رحیمی
دایی. ابت مقطع نارساخوان آموزاندانش خواندن عملکرد و پیشرفت انگیزش بر فعال

 . 111-124، 74 کاربردی، شناسیروان در پژوهش و دانش
(. 1192. )ع پورجوان، ر؛ تقی زیده،چوپان س؛ فرامرزی، م؛ پور،ملکف؛  نژاد،زیدآبادی

 یشپ کودکان اجرایی کارکردهای بر حرکتی - روانی هایمهارت آموزش اثربخشی
-19 ،(1) 10 ،شناختی علوم هایتازه. غیرکالمی یادگیری اختالالت دارای دبستانی

12. 
 (. اثربخشی1191ع؛ معتمد یگانه، ن. )یکتا، م؛ لطفی، ص؛ رستمی، ر؛ ارجمندنیا، شکوهی

نشریه نارساخوان.  کودکان فعال حافطه عملکرد بر شناختی ایرایانه تمرین
 41 -01(، 1)21، شناسیشنوایی
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 . تأثیر(1191) عجمی، و. مرادی بفرویی، ک و برزگر بخشایش، ع؛ االسالمی، ع؛ شیخ
 دارای آموزاندانش در حافظه ظرفیت و خواندن عملکرد بر فعال ی حافظه آموزش
 .47-09، (2) 9 ،بالینی روانشناسیخواندن.  ناتوانی

( اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی 1199عابدی، الف؛ آقابابایی، س. )
 .71-91(، 9) 4، 2، شناسی بالینیمجله روانکودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی. 

شناختی روان-(. اثربخشی مداخالت زودهنگام آموزشی1199عابدی، الف؛ ملک پور، م. )
-های یادگیری عصببر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی

 .10-91(، 11)1، رویکردهای نوین آموزشیشناختی. روان
 بیماران اجرایی کارکردهای بررسی(. 1199) ح. فرهی، و م کافی، ت؛ آبادی؛علی کریمی

 .29-19 ،(2) 12 ،شناختی علوم هایتازه. قطبی دو اختالل به مبتال
 اجرایی کارکردهای بر شناختی بخشی توان اثربخشی(. 1192. )ا سلیمانی، م؛ نریمانی،

 ییادگیر اختالل دارای آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و( توجه و کاری حافظه)
 .91-110 ،(1) 2 ،یادگیری های ناتوانی مجله. ریاضی

 دچار کودکان در متمرکز توجه ی . مقایسه(1192) شیرآبادی، ع. جنگی، ش؛ نظری، م؛ 
 .17-29(، 4)0، شناسی بالینیفصلنامه روانعادی.  و یادگیری های ناتوانی
(. اثربخشی آموزش راهبردهای 1194. )م ،ارفع ز؛ ،سیفی الف؛ ،قمرانی الف؛ ،یارمحمدیان
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