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 چكيده

آموزان مبتال به این اختالل سطح باالیی از یک اختالل عصبی تکاملی است. دانش ویژه اختالل یادگیری
 اثربخشیتعیین  هدف با حاضر پژوهش شود.ها میکه منجر به افت تحصیلی آن دارندشناختی مشکالت 
 .شد انجامویژه  اختالل یادگیریبا  آموزاندانش شناختی نارسایی کاهش بر ایرایانه شناختی توانبخشی

 تمامیجامعه آماری شامل  .اجرا شد آزمونپس.آزمونپیشطرح  وآزمایشی نیمهروش با  پژوهش
ای به نمونه هااز بین آن که ندیادگیری شهر کرمانشاه بود دختر پایه سوم تا ششمِ با اختاللآموزان دانش

پرسشنامه شامل پژوهش  هایگمارده شدند. ابزار گواهدو گروه آزمایش و  درنفر انتخاب و  82حجم 
برنامه  بود.و آزمون هوش وکسلر کودکان  کلورادو، پرسشنامه مشکالت یادگیری نارسایی شناختی

 برای ای و دو بار در هفتهدقیقه 60تا  90جلسه  18به مدت  Captain’s Logتوانبخشی شناختی 
برنامه توانبخشی شناختی نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد  .اجرا شدگروه آزمایش کنندگان شرکت
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد. شده است با اختالل یادگیری کودکان درشناختی کاهش نارسایی موجب 

شناختی کودکان به کاهش نارسایی  درمناسب  روشی عنوانبهتواند می ایبرنامه توانبخشی شناختی رایانه
 کار رود.

 ،ویژه اختالل یادگیری، شناختینارسایی  ،ایتوانبخشی شناختی رایانه: يدیکل گانواژ
 آموزاندانش
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 مقدمه
یک اختالل تکامل عصبی با منشأ زیستی است که اساس اختالالت  1ویژهاختالل یادگیری 

( 1شود: یادگیری با یکی از عالئم زیر مشخص می های. نارساییدر سطح شناختی است
با زحمت کلمات، مشکل در درک معانی، مشکالت امالیی، دشواری خواندن نادرست و 

در  نارسایی( این 8 ،حاسبه اعداد و مشکل در درک ریاضیدر نوشتن، سختی در م
های روزمره و عملکرد شغلی و یا فعالیت تحصیلیهای باعث تداخل در فعالیت هاتوانایی

( بایستی با 4شده و  سه آغازهای مدر( این مشکالت در طول سال3 ،شودمیزندگی فرد 
حدت بینایی یا شنوایی و سایر اختالالت روانی یا عصبی، عدم مشکالت ، هوشیناتوانی 

پزشکی روانی تداخل نداشته باشد )انجمن روان مشکالت سالمتتسلط در زبان تدریس و 
 ضعیف عملکرد هایعلت ترینمهم از یکیویژه  یادگیری اختالل (.8013، 8آمریکا

 ماهیت به اختالل یادگیری تعریف در متخصصان دشواری پیش روی. است تحصیلی
و  تعریف در فرآیند کهینا دلیل به ت.اس شده منجر افراد در اختالل این غیرواقعی
 مشکالت با اختالل یادگیری با افراد هامیلیون ،ایمنرسیده عمومی توافق به تشخیص

 کافمن ،کنند )هاالهانمی شکست و طرد احساس و شوندمی مواجه اجتماعی و تحصیلی
 ینظرهااختالف سبب به همچنین و یادگیری اختالل پیچیدگی دلیل (. به8019 ،3لنو پو

 تشخیص، و شناسایی به مربوط مشکالت و آن از واحدی تعریف یارائه در موجود

 ندارد وجود نظراتفاق پژوهشگران بین اختالل این شیوع درصد و فراوانی یینهدرزم

، روانی اختالالت آماری و تشخیصی ویرایش راهنمای پنجمین طبق .(1390)افروز، 
 9 بین ریاضیات، و نوشتن خواندن، مانند عملکردی هایحوزه تمام در یادگیری اختالل

اما . است شایع مختلف یهافرهنگ و هازبان در مدرسه سنین کودکان در درصد 19 تا
 در و شده زده تخمین درصد 4 حدود و است ناشناخته بالغ افراد در آن شیوع میزان

 .(8013آمریکا،  یپزشکروان )انجمن است شده گزارش زنان از تریعشا مردان
تعامل  اثر بردر کودکان یک اختالل عصبی رشدی است که  ویژهاختالل یادگیری 

مغز در ادراک یا پردازش مؤثر اطالعات کالمی یا  عوامل ارثی و محیطی مؤثر بر توانایی
خواندن، بیان نوشتاری و  یینهزم دریادگیری  هاینارسایی گذارد.تأثیر می یرکالمیغ

                                                           
1. Specific Learning Disorder  

2. American Psychiatric Association 

3. Hallahan, Kauffman & Pullen 
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صورت به روانی اختالالت آماری تشخیصی ویرایش راهنمای پنجمین درریاضیات 
رضاعی، ، ترجمه 8019، 1است )سادوک، سادوک و روئیز شده یینتعهایی مشخصه

است و  یشناختعنوان یک نارسایی عصب(. طبق این تعریف، اختالل یادگیری به1399
از قبیل درک، خواندن، نوشتن و ریاضی  های شناختینین بیانگر بدکارکردیهمچ

 (.8014، 8)مرکز ملی کودکان با ناتوانی یادگیری آیدیحساب مبه
اختالل یادگیری  باآموزان ی دانشتواند بر عملکرد تحصیلجمله متغیرهایی که می از

ی اشتباهاتارتکاب  شامل. نارسایی شناختی است 3باشد، نارسایی شناختی یرگذارتأث ویژه
 شناختی نارسایی. طور طبیعی قادر به انجام آن استبه الیفکه فرد در انجام دادن تکاست 

 را موردنظر کار دادن انجام توانایی عادی حالت در انسان که دارد اشاره موضوع این به

عملکرد  که شودمی موجب یپرتحواس ایجاد عامل یا دیگر کار یک مداخله اما ؛دارد
 ( این8009) 9چن و واالس. (8008، 4باشد )واالس، کاس و استانی همراه دقتیفرد با بی

 بازیابی در شکست) حافظه خطاهای حیطه سه و دادند کار گسترش محیط به را مفهوم
 بر تمرکز حفظ در شکست) توجه خطاهای ،(کار به مربوط هایرویه و اطالعات

 انجام در شکست) حرکتی عملکرد خطاهای و کار( حین در تکالیف به مربوط اطالعات

گرفتند. بسیاری از  نظر در آن سنجش برای را (کاری تکالیف و رفتارها مطلوب دادن
، مشکالت مربوط به یپرتحواسهای شناختی شامل پژوهشگران بر این امر که نارسایی

، رایت و اسینظر دارند )مکاسامی است، اتفاق یادآوریحافظه، اشتباهات سهوی و عدم 
 (.8006، 7ور؛ واالس، پوپ، موند8006، و رایت  اسی؛ مک8004، 6روهیت

 و کردن فکر در اختالل حافظه، توجه، مشکالت شامل تواندیم یادگیری اختالل
نارسایی شناختی  اندنشان داده های بسیاریپژوهش (.8014 )سوانسون، شود زبان از استفاده

آموزان بیشتر از دانشویژه یادگیری  اختاللآموزان با در دانش آن و مشکالت ناشی از
برند. از مشکالت شناختی رنج می یادگیری اغلب اختاللآموزان مبتال به دانش .عادی است

                                                           
1. Sadock, Sadock & Ruiz 

2. National center for children with Learning disability 

3. cognitive failures 

4. Wallace, Kas & Stanny 

5. Wallace &Chen 

6. Mecacci, Righi   & Rocchetti 

7. Wallace, Popp   & Mondore 
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های مختلف تفکر و حل مسأله اشاره دارد. جنبه ای است که بهاصطالح گسترده شناخت
ای دارند که منجر به ایجاد نایافتهاغلب تفکرات سازمان اختالل یادگیری باآموزان دانش

 (.8003شود )هاالهان و کافمن، ها میریزی و سازماندهی زندگی آنمشکالتی در برنامه
که نارسایی  نشان دادند( در پژوهش خود 1394و عباسی ) پورعبدل، صبحی قراملکی

آموزان تر از دانشبیش ویژهاختالل یادگیری  باآموزان شناختی و اجتناب شناختی در دانش
های شناختی و هیجانی با ایجاد شکاف بین دهد که متغیراین نتایج نشان می .عادی است

توانند پیشرفت تحصیلی می رد و همچنین اجتناب از پذیرش آنتفکر و هیجانات ف
آموزانی که در دانش را با موانع مهمی روبرو سازند. ویژهاختالل یادگیری  باآموزان دانش
مطالب مشکل دارند نسبت به همتایان خود در  های شناختی، توجه و رمزگردانیِفرایند

و در یادآوری موارد  دهندرا نشان می ت بیشتریتکالیف مربوط به حافظه فعال مشکال
 ؛ به نقل از4801، 1سوانسون، زینوزنگ و جرمن) ری دارندتعملکرد ضعیفکالمی 

 مشکالتی یادگیری دارای با اختاللکودکان . (1394پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی، 

 هماهنگى ها،بازداری تکانه توجه، حفظ کالمی، و شنیداری یحافظه در مشکل از قبیل

 در ضعف ،یدهسازمان و تعمیم در ضعف دیدارى، و شنیدارى تمیز و ادراک حرکتى،

 اطالعات، پردازش زمینه، از نقش ادراک در ضعف ،یپرتحواس فعال، یحافظه

(. 8007، 8فاوست و نیکلسن )تارویان، هستند یادگیرى سبکی و حرکت هماهنگى دیدارى
 و کاری یحافظه و مدتکوتاه یحافظه در نارسایی) حافظه اختالل در کارکردهای

 مهم هایویژگی از فراشناختی( و شناختی راهبردهای و رمزگردانی در خفیف نارسایی

مشکالت حافظه کاری در  (.8007 همکاران، و است )تارویان یادگیری اختالل با کودکان
مرکزی منعکس کند )وانگ  مجریرا در  مهمی نارساییکودکان نارساخوان ممکن است 

فعال و نگهداری توجه حافظه  (.8011؛ ماهلر و اسکوچارت، 8013، 3و گترکول
آموزان عادی و ناتوان تر از دانشطور معناداری ضعیفبهخواندن اختالل موزان با آدانش

 نتایج برخی (.1391؛ رجبی و پاکیزه، 1393  کسائیان، کیامنش و بهرامی،ریاضی است )
الندرل و  دارد )دهد نارسایی توجه در این افراد تا سنین بزرگسالی نیز ادامه نشان می

                                                           
1. Swanson, Xinhua Zheng & Jerman 

2. Taroyan, Nicolson,  & Fawcett 

3. Wang, & Gathercole 
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ممکن است  حافظه و اختالل توجه ازجملهشناختی  هاینارسایی(. وجود 8010، 1ویلبرگر
آور شود و اغلب موجب دلسردی، سبب شود موفقیت در تحصیل برای کودک عذاب

این اختالل گردد. پایین، سرخوردگی مزمن و به هم خوردن روابط با همساالن  نفسعزت
، اختالل ارتباط، فعالیتوجه بیشاختالل نارسایی  ازجمله همبود هایافزایش خطر اختاللبا 

و سازگاری  شغلیافسردگی و در بزرگسالی با خطر مشکالت  و اختالالتسلوک  اختالل
 (.1399، ترجمه رضاعی، 8019و همکاران،  سادوکاجتماعی همراه است )

 است. شده ایجادهای چشمگیری در حوزه علوم شناختی در دو دهه اخیر پیشرفت
رفته جای خود را به کاغذی رفته.مداد یهاارزیابی و تشخیص، آزمون یینهدرزم

وجود آمده است. یکی درمان نیز به  یینهها درزماین پیشرفت اند.هدداای رایانه یهاآزمون
درمان  ،کار رفتهههای شناختی باخیر برای بهبود کارکرد یهاهایی که در سالاز درمان

 شناختی مداخالت ددهیم نشان که دارد وجود هاییپژوهش .شناختی است یشبختوان
)ویلیس، تنشتد،  است کنندهیینتع نیز فردی یهاتفاوت هرچند هستند، سودمند

 درمان برای که است اصطالحی شناختی یبخش(. توان8006، 8مارسیسک، بال و کوپکی

 برای درمانی خدمات ارائه معنای به و شودیم استفاده شناختی اختالالت یبازتوان و
 یشپ اختاللِ جبران برای جدید الگوهای جایگزینی یا و آسیب دچار ایهحوزه تقویت

 آن اصلی هدف که است درمانی روش شناختی یبخشتوان .(1390است )شهبازی،  آمده

 اجتماعی، درک اجرایی، عملکرد حافظه، قبیل از بیمار شناختی عملکرد و نقایص بهبود

 مبتنی پذیری عصبی مغزشناختی بر اصولی از شکل یبخشدرمان توان است. توجه و تمرکز
 ،شناخت مانند توجه های گوناگونِهای هدفمند برای بهبود حوزهتمرین شاملاست که 

 (.8016و همکاران،  3د )برگوباشمیهای اجرایی حافظه، زبان و کارکرد
 مهم هاییشرفتپ ازجمله متعدد هاییماریب و هااختالل درمان برای یافزارنرم توسعه

 ساده فرایند یک قالب در را ترپرهزینه و قدیمی هایروش تواندمی که است امروز دنیای

 به توانمی افزارهانرم این ازجمله .نماید منتهی بیشتری بهبودی و پیشرفت به دقیق و

 اشاره کودکان روانی و رفتاری هایاختالل درمان جهت در استفادهقابل یافزارهانرم

 و ترس و وقت و هزینه صرف زیاد، مراجعه با مکرر تمرینات انجام ازآنجاکه کرد.

                                                           
1. Landerl & Willburger 

2. Willis, Tennstedt, Marsiske, Ball, Elias & Koepke 

3. Bergo 
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 به را یادگیری میزان کاهش و است همراه درمانی مراکز در حضور از کودک نگرانی
عابدی  صادقی، باشند )دهقانی، داشته مؤثرتری نقش توانندمی افزارهانرم این دارد، دنبال

 که شوندیم گفته ییهاآموزش به شناختی یبخشتوان واقع در(. 1399شریعت،  صمصام و

 سعی (اییانهرا هاییباز بازی )عموماً شکل به ولی علوم شناختی هاییافته بر مبتنی
 ذکرشده موارد این همه که دهند ارتقا یا بخشیده بهبود را شناختی عملکردهای کنندیم

، 8دارد )تورل، نات لی، بوهلین و کلینگ برگ اشاره 1عصبی یریپذانعطاف بر اصل
که ) 3ی ترمیمیبخشتوانی شناختی وجود دارد: روش بخشتواندو روش پایه برای  (.8009

روش  ( وشودترمیم می گوناگونهای مکرر یله تمرینوسبهذهنی   یهانارساییدر آن 
 یهانارسایی با وجودها و ابزارهای انطباقی و اصالحی محیط که در آن استراتژی) 4جبرانی

توان شود تا عملکردها را جبران کند(. این دو تکنیک را میمی کاربردهبهدر حال پیشرفت 
ای جامع باشد که ی چند رشتهبخشتوانتواند عناصری از یک برنامه کار برد و میهب هم با

 (.8019، 9هیز) یردگیم بری و بازتوانی را در اجتماع .انواع دیگری از درمان روانی
 ترمیمیخود و پذیریشکل اصل طبق بر یاررایانه شناختی بخشیتوان ،یگردعبارتبه

 هاآن در پایداری سیناپسی تغییرات مغز در فعال کمتر مناطق پیاپی برانگیختگی با مغزی

 سطح تنظیم قابلیت هابرنامه این .(8007 ،6رابرتسون و، بلگرو )اکانل کندمی ایجاد

 یهاچالش و دارند فردی یهاتفاوت اساس بر را مشکل به ساده از تکلیف دشواری
، 7)گایتن، گالرا، کرلورا، چیو، روبریگوز کنندیم ایجاد فرد برای را مداومی شناختی

در  از بسیاری در امروزه که مهمی موارد از ( معتقد است یکی8000) 2بدلی (.8013
 بازی یک در هاست.یباز نوع این بودن دارهدف شود،می رعایت کامپیوتری هایبازی

 چالش به لهمسا حل توانایی عمل و سرعت دقت، مانند افراد هایمهارت کامپیوتری

 در که کودکانی عملکرد بهبود برای توانمی هایباز نوع این از بنابراین شود؛می کشیده

 عملکرد بر که یمسائل از کرد. یکی استفاده ،دارندمشکل مساله حل یا و دقت توجه،

                                                           
1. Neuroplastisity 

2. Thorell, Nutley, Bohlin & Klingberg 

3. Restorative 

4. Compensatory 

5. Hayes 

6. O’Connel, Bellgrove & Robertson 

7. Gaitán, Garolera, Cerulla, Chico, Rodriguez Querol & Canela Soler 

8. Baddeley 
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 شناختی توانمندسازی روش شودمی آن عملکرد بهبود موجب و بوده تأثیرگذار شناختی

 چالش به را مساله حل توجه و حافظه، مانند فرد شناختی عملکردهای کهاست  ایرایانه

 تمرین ایرایانه هایبرنامه (.8002، 1د )استیونز، فانینگ، کوچ، سندرس و نویلکشمی

تا  کرد کمک بتوان هاآن طریق از که دهدمی قرار در اختیار را ابزارهایی شناختی
 بخشید. بازی بهبود را هستند مهم باال سطح یادگیری در که ذهنی ایپایه فرآیندهای

 بازی کردن کامل برای شناختی انرژی یتوجهقابل مقدار نیازمند اینکه دلیل به ایرایانه

 ،8شود )بارلت، وولس، شانتیو، کراو و میلرمی شناختی عملکرد افزایش موجب است
 با را انتخابی توجه که سازدمی فراهم را امکان این ای شناختیرایانه برنامهکاربرد  .(8009

 محرک و مرتبط محرک و بین شنیداری و دیداری هایکننده پرتحواس کردن اضافه

 شود. همچنین، مراحل قائل تمیز ،شوندیم ارائه زمانهم طوربه دو هر که مرتبط غیر

 به شناختی هایمهارت پیچیدگی افزایش تمرین برای تواندمی تنهانه ترسخت و باالتر

 هایمهارت ارتقا خود این که نیازمند است اجرا برای نیز را بیشتری زمان بلکه رود، کار

 تمرین و آموزش برای دیگری گزینه عالوهبه دارد. دنبال به را باالتر سطح شناختی

موس به  حرکت و کلیک از بازداری با توانمی که دارد وجود کننده اجرا پاسخ کنترل
 و شناختی هایتوانایی بهبود به کمک هااین برنامه اساسی اصل .یافت دستاین امر 

 است شناختی و تحصیلی هایموفقیت به یابیدست برای خودکنترلی ضرورت

از این زمینه حاکی  در شدهانجام های(. پژوهش1393، به نقل از نوید، 8003، 3فوردسند)
حواس مختلف در  یریکارگبه جمله ازبه دالیل متعددی  ایهای رایانهاست که بازی آن

های ویژه، سطوح مختلف ساده تا ، جلوهتوجهقابلگرافیک  یریکارگبهجریان بازی، 
از  ، در مقایسه با آموزش سنتیهاالزم در برخی از بازی یدهابازخوردشواری بازی، ارائه 

 (.1326باالتر و بهتری برخوردار است )منطقی،  ییکار آ
 همراه اییانهرا شناختی یبخشتوان که رسیدند نتیجه این ( به8013) گایتن و همکاران

 در .داردکاغذی .مداد سنتی صرفاً آموزش با مقایسه در بیشتری اثربخشی سنتی آموزش با

 تعیین فرد اولیه آمادگی سطح اساس بر تکلیف دشواری سطح ،رایانه بر مبتنی برنامه

عالوه بر  یابد.یم افزایش فرد پیشرفت اساس بر تکلیف دشواری سطح یجتدربه و شودیم

                                                           
1. Stevens, Fanning, Coch, Sanders & Neville 

2. Barlett, vowels, shanteau, crow   & miller 

3. Sandford 



 1366 تابستان، 26، شمارة هفتم، دوره شناسی افراد استثناییروانفصلنامة  /  131

؛ چوانگ، 4801، 1کیم) یمرآلزاشناختی از قبیل  شناختی اختالالت بازتوانیکاربرد آن در 
و همکاران،  4؛ رسنر8013، 3و بلواسکا (، آسیب مغزی )لوجک8019، 8و چو یمک ،چو چا،

تواند برای شناختی می یبخشتوان(، 8016و همکاران،  9( و پارکینسون )دیاز سرادا8014
کسلر،  (.b 8013؛a 8013یادگیری مفید باشد )زرقی و همکاران، اختاللآموزان با دانش

 توجهیقابل طوربه ایرایانه شناختی توانبخشی برنامه که ( نشان دادند8011) 6و جوالکایو 

 افزایش را بینایی و کالمی اخباری حافظه نمرات شناختی، پذیریانعطاف پردازش، سرعت

 داشته توجهیقابل نقش پیشانییشپ کرتکس فعالیت افزایش روی بر همچنین و داده

 روی بر را فعال حافظه ایرایانه تمرین (8011) 7لوزلی، باسچ کولی، پریج و جگی .است

 اجرا هفته 8 برای دقیقه 19 مدت به جلسه 10 طی در رشدی مشکالت با کودک 80

 به توانمندی این انتقال و فعال حافظه ایرایانه تمرین مدتکوتاه اثربخشی نتایج .کردند

 2هداسه پزشکی سازمان .رساند اثبات به را خواندن مثل شناختی کارکردهای سایر
 به مبتال بزرگسال افراد در ایرایانه شناختی آموزش تاثیر عنوان با پژوهشی ( در8011)

 تفاوت که دریافتند اجرایی کارکردهای در نارسایی دارای فعالی بیشتوجه  نارسایی

 گروه و دارد وجود آموزش سه از بعد گواه گروه و آزمایش گروه بین توجهیقابل

فعال(  حافظه و بازداری پاسخ) اجرایی کارکردهای در بودند دیده آموزش که آزمایش
 افزارنرم اثربخشی (1390محمودی ) و نریمانی ،گیوی کردند. عمل گواه گروه از بهتر

 به مبتال کودکان کاری حافظه و پاسخ بازداری اجرایی، کارکردهای بر شناختی پیشبرد

 افزارنرم که داد نشان نتایج .کردند بررسی را فعالی توجه بیش نارسایی و نارساخوانی

 مثبت تأثیر کودکان این پاسخ بازداری و کاری حافظه هایمهارت روی بر شناختی پیشبرد

ای شناختی بر اثربخشی تمرین رایانه بررسیبه  (1393) و همکاران شکوهی یکتا دارد.
ای شناختی نتایج نشان داد برنامه رایانه .پرداختند کرد حافظه فعال کودکان نارساخوانعمل

BrainWare Safari آموزان فضایی دانش .د حافظه فعال دیداریعملکر موجب بهبود

                                                           
1. Kim 

2. Hwang, Cha, Cho, Kim, & Cho 

3. Łojek & Bolewska 

4. Ressner 

5. Díez.Cirarda 

6. Kesler, Lacayo   & Jo 

7. Loosli, Buschkuehl, Perrig & Jaeggi 

8. Hadassah Medical Organization 
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نیا، شریفی و ارجمندکند. شود. همچنین به بهبود عملکرد خواندن کمک مینارساخوان می
 بر شناختی ایرایانه تمرین یبرنامه اثربخشی بررسی( در پژوهش خود به 1393)رستمی 

ها یافته .پرداختند ریاضی مشکالت با آموزان دان فضایی.دیداری فعال یحافظه عملکرد
-دانش فعال یحافظه عملکرد ارتقای بر معناداری تأثیر شناختی ایرایانه نشان داد مداخله

 )حافظه آزمون هایمقیاس خرده در هم و کل نمره در هم ریاضی مشکالت با آموزان

نجارزادگان، نجاتی، امیری و  است. داشته عقب( به رو و جلوروبه هایمکعب مازها،
بخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی )توجه و ( در بررسی اثربخشی توان1394) شریفیان

به این نتیجه رسیدند که این  فعالیبیشبا اختالل نارسایی توجه حافظه کاری( در کودکان 
نیست. البته این پژوهشگران معتقدند این نتیجه ممکن است ناشی  تأثیرگذارروش بر توجه 

 گویای میانگینها چون جدول میانگین ؛واژه استروپ باشد .از استفاده از آزمون رنگ
 که است آزمون این سقفی اثر یدهندهنشان آزمون است که این در هاآزمودنی باالی

 اثر نبودن معنادار برای تواند تبینیمی مساله این و اندگرفته باالیی نمرات هاآزمودنی اکثر

 .باشد پژوهش این در توجه بر برنامه این
 دانش با مقایسه در باال فعال یحافظه با آموزان دانش که اندداده نشان پژوهشگران

 در ریاضی تکالیف در بهتری عملکرد معناداری طوربه پایین فعال یحافظه با آموزان

 3میلتون .(8،8011؛ ویت8013، 1داهلین ) اندداده نشان خود از تحصیلی مختلف مقاطع
 توجه روی بر کاری حافظه ایرایانه برنامه تاثیر ( در پژوهش خود به بررسی8010)

نتایج نشان داد  ؛پرداخت یادگیری ناتوانی و فعالیبیشتوجه  نارسایی مبتالبه نوجوانان
 و توجه مشکالت دارای که آموزانیدانش به تواندمی کاری حافظه ایرایانه آموزش

( در پژوهش 8010) داهلین دهد. افزایش را هاآنو تمرکز  کند کمک هستند یادگیری
واندن در کودکان با نیازهای ویژه پرداخت. تمرین حافظه کاری بر خ تاثیر بررسیخود به 

 معنادار کالمی باعث بهبود و فضایی دیداری فعال حافظه ایرایانه داد تمرین نشان نتایج

شود. تکالیف توجه و بهبود عملکرد خواندن می و فضایی.دیداری فعال حافظه تکالیف در
 و یادآوری یدامنه بر شناختی اثربخشی آموزش بررسی( به 8011) 4برتنیتز و شیران

                                                           
1. Dahlin 

2. witt 

3. Milton 

4. Shiran & Breznitz  
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 این پرداختند و به عادی و نوانارساخ کودکان کاری حافظه در اطالعات پردازش سرعت

 در بصری و کالمی اطالعات ذخیره توانایی و بوده مؤثر آموزش این که رسیدند نتیجه

 گروه دو هر در خواندن سرعت درک و رمزگشایی نمرات و یافته افزایش کاری حافظه

 بر ایرایانه تمرین اثربخشی یینهزم در( 1391) لطفی پژوهشاست.  یافته افزایش

 حافظة عملکرد بهبود بر مستقیمی تأثیر یحافظه کار آموزش که داد نشان نارساخوانی

 رسانند،می اتمامبه  کامل طوربه را ایرایانه تمرینات که آموزانیدانش و دارد کاری

دهد ها نشان مینتایج پژوهشدارند.  کودکان به سایر نسبت بهتری خواندن عملکرد
هوترا، راجندرا، شرما و مال) یشناخت یهانارسایی شناختی موجب بهبود یبخشتوان

 توجه نگهداری(، 1394نظری، آزادخواه، هاشمی، خطای امالء )کاهش  (،8009، 1سینگ

 فعالینارسایی توجه بیشاختالل  دارای آموزاندانش در ریاضی تحصیلی پیشرفت و
آموزان نارساخوان )نوید، (، عملکرد خواندن دانش1394نریمانی، سلیمانی و تبریزچی، )

ورندی، محمودی خ) خفیف آلزایمر مبتالبه بیماران شناختی یهانارسایی جبران(، 1393
عملکرد حافظه فعال، توجه، توانایی زبان، توانایی ( و 1394سند و رحیمیان بوگر )پطالع

پور، باباپورخیرالدین و  ابراهیم عطری) دیداری فضایی و سلیس و روان بودن افراد سالمند
 درهای مختلف ها و میانجیمکانسیم آینده به بررسی هایپژوهششود. می (1398احمدی، 

 (.8017، 8های شناختی و نتایج کارکردی نیاز دارد )لی و لیرابطه بین عملکرد
 هایشناختی در بهبود کارکرد یبخشها گویای این واقعیت است که توانپژوهش

در رابطه با اثربخشی این روش روی  کهینابا توجه به  .کارآمد است شناختی روشی
صورت نگرفته است و با توجه  چندانیهای هنوز پژوهش ویژهاختالل یادگیری  با کودکان

انجام توسط نارسایی شناختی  شده یجادااین اختالل و مشکالت  به شیوع نسبتاً باالی
. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این رسدنظر می ضروری بهدر این حوزه پژوهش 

در  یشناخت ییکاهش نارساموجب  اییانهرابودیم که آیا توانبخشی شناختی  پرسش
 ؟شودیم ویژه یریادگی اختالل با آموزاندانش

  

                                                           
1 . Malhotra, Rajender, Sharma & Singh 

2 . Lee & Lee 
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 پژوهش روش
 .بود گواه گروه با آزمونپس .آزموناز نوع پیش و طرح آن آزمایشییمهن پژوهشروش 
 اختالالت مراکزپایه دوم تا ششم  دختر آموزاندانش تمامی شامل آماری یجامعه

مرکز اختالل  4ای از میان گیری خوشهکه به روش نمونهدند بو کرمانشاه شهر یادگیری
آزمون هوش وکسلر ه کنندآموزان مراجعهدانش میان از دو مرکز انتخاب و ،یادگیری

کلورادو  به عمل آمد و درنهایت  یادگیری مشکالت پرسشنامه کودکان نسخه چهارم  و
نارسایی شناختی  آموزانی که تشخیص اختالل یادگیری گرفتند پرسشنامهروی دانش

 و داشتند انتخاب شرایط ورود به پژوهش را که نفر 82 حجم به اینمونه اجرا شد. برادبنت
آموزان، والدین و دانشپس از اعالم رضایت شدند.  جایدهی گواه و آزمایش گروه دو در

ای دریافت مداخله گواهطی این مدت گروه تحت مداخله قرار گرفت و  آزمایش گروه
معیارهای ورود شامل  .آمد عمل به آزمونپس گروه دو هر برای مداخله از پس .نکرد

، رضایت والد، کودک سال 13تا  9حضور کودک در مدرسه اختالل یادگیری، دامنه سنی 
دریافت برنامه و معیارهای خروج شامل نارسایی شناختی و نمره باال در مقیاس  و معلم
 یادگیری بود. اختالل از یرغبه دیگری وجود اختاللدیگر و  زمانهمدرمانی 

 1928 سال در همکاران و برادبنت لهیوسبهاین مقیاس : شناختی نارسایی مقیاس

 و دارد ماده 89 حاضر مقیاس (.1928 و پارکس، فیتز جرالد ،کوپر برادبنت،) شد ساخته
 های این. مادهدهدیم ی پاسخادرجهپنج مقیاس یک صورتبه هاماده این به آزمودنی

، 12، 17، 18، 11، 2، 10، 3، 1های، ماده) یپرتحواس مقیاس شامل خرده 4 در پرسشنامه
 اشتباهات ،(89، 84، 83، 88، 19، 19، 13های، ماده) حافظه به مربوط مشکالت ،(81

 عیتوز( 80، 7های، ماده) اسامی یادآوری عدم و( 16، 14، 9، 6، 9، 4، 8های، مادهسهوی )
سنجد. میهای حافظه و فراموشی را عامل حافظه، شامل سؤاالتی است که نارسایی د.انشده

شده در آن کند که توجه منحرفهای ادراکی وظایفی اشاره میپرتی به جنبهعامل حواس
شود وجود دارد. عامل اشتباهات سهوی اشاره به خطاهایی دارد که در اجرای کار انجام می

ی و با حوادث فیزیکی ارتباط دارد. عامل فراموشی، شامل سؤاالتی است که با حافظه
( در بررسی خود 8004واالس )(. 8010، 1های افراد ارتباط دارد )واالس و وودانویچنام

و مقدار  94/0و ضریب همسانی درونی  91/0ین پرسشنامه را برابر ضریب آلفای کرونباخ ا

                                                           
1. Vodanovich 
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آلفای  ضریب (8006ریگی ) و مکاسیگزارش کرد.  28/0را برابر  بازآزماییاعتبار 
اند. در کرده گزارش 91/0و ضریب اعتبار آن را  24/0 مقیاس کل برای را کرونباخ
و  24/0 اسیمق کل برای کرونباخ آلفای ضریب همکاران و ابوالقاسمی دیگر پژوهش

ی و ابوالقاسماست ) شدهگزارش 68/0و  66/0، 64/0، 79/0ترتیب  به هااسیمق خرده برای
پرسشنامه را مؤلفان ترجمه و روایی صوری آن توسط چندین متخصص  .(1322کیامرثی، 

ضریب همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ در نمونه  .شناس تائید شدروانشناس و زبان
رسشنامه به ترتیب عبارت بودند های پنفری از دانشجویان برای هریک از خرده مقیاس 90
، عدم 74/0، اشتباهات سهوی 21/0و مشکالت مربوطه به حافظه  23/0پرتی حواس از

ب پایایی به روش و ضری 23/0ی کل پرسشنامه و برای نمره 70/0یادآوری اسامی 
به دست آمد. با  77/0نفر از دانشجویان  48ی زمانی یک ماه در میان بازآزمایی بافاصله

استفاده از روش همبستگی هر سؤال با کل آزمون یک سؤال به علت ضریب همبستگی کم 
 (.1398سؤال است )شیخی،  84ی حاضر دارای حذف شد و درنتیجه پرسشنامه

و  1توسط ویلکات این پرسشنامه :کلورادو دگیرییا مشكالت یپرسشنامه
 که مشکل کودکانی شناسایی و غربالگری برای 8011در سال  (8011همکارانش )

 والدین است، توسط شده تشکیل آیتم 80 از که پرسشنامه شد. این ساخته دارند یادگیری

 از ایدرجه 9لیکرت  مقیاس یک در عبارت هر به پاسخ .شودمی تکمیل آموزان دانش

عامل خواندن  پنج در را یادگیری این پرسشنامه مشکالت است. (9) همیشه( تا 1اصالً )
، 9، 2، 7) اجتماعی شناخت ،(80، 19، 12) کردن حساب (،6، 9، 4، 3، 8، 1های، )ماده

بندی طبقه (17، 16، 19، 14) فضایی مشکالت و (13، 18، 11) اجتماعی اضطراب ،(10
 هایروش با پرسشنامه توسط سازندگان آن، هایمؤلفه و پرسشنامه این اعتبارکند. می

 روایی است. داده دست را به قبولی قابل مقادیر و شدهبررسی بازآزمایی و درونی همسانی

 همچنین است. شدهگزارش مطلوب در حد مذکور پرسشنامه سازه روایی و تفکیکی

 به استاندارد تحصیلی های پیشرفتپرسشنامه با پرسشنامه این هایمؤلفه همگرای روایی
 ،64/0، شناخت اجتماعی 44/0، ریاضی 64/0 خواندن :است شده گزارش ترتیب این

(. در ایران این 8011)ویلکات و همکاران، 30/0و فضایی  46/0 اجتماعیاضطراب 
 ( هنجاریابی شده است و اعتبار آن بر1390) شریفپرسشنامه توسط حاجلو و رضایی 

                                                           
1. Willcutt 
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آن به ترتیب  هایبرای خرده مقیاس و 90/0 برای کل پرسشنامه اساس آلفای کرونباخ
، مشکالت 99/0اضطراب اجتماعی ، 23/0، شناخت اجتماعی 22/0عبارتند از خواندن 

برای  ،بازآزماییبا استفاده از روش روایی آن  و 71/0و مشکل در ریاضی  78/0فضایی 
، 93/0 خواندن ازآن به ترتیب عبارتند  هاییاسمقو برای خرده  94/0کل پرسشنامه 

و مشکل در ریاضی  /28، مشکل فضایی 24/0، اضطراب اجتماعی 29/0شناخت اجتماعی 
 این پرسشنامهکه  گفت توانآمده میدستبه نتایج به توجه با .شده است گزارش 28/0

 آموزان است.دانش یادگیری مشکالت گریغربال و برای سنجش روا و اعتماد قابل ابزاری
 سنجش هوش یبرا 1949سال  در که مقیاس این: آزمون هوشی وکسلر کودکان

 هوش مقیاس دو از گرفت، قرار دنظریتجد مورد 1974 سال در و شد تدوین کودکان

خرده  18 درمجموع) خرده آزمون 6 دارای مقیاس هر شده است. تشکیل عملی کالمی و
 عنوانبه آزمون خردهکی بوده، اصلی خرده آزمون پنج هرکدام از که است آزمون(

 کالمی مقیاس اصلی یهاآزمونرود. خرده می کار به ذخیره یا مکمل خرده آزمون

 در بوده. فهم درک و ی لغاتگنجینه محاسبه، ها،شباهت عمومی، اطالعات شامل

 محسوبالحاق  ها،مکعب طراحی تصاویر، تنظیم تصاویر، تکمیل نیز عملی مقیاس

 از ارقام اصلی فراخنای یهاآزمونخرده  عدد جزء نماد یا رمزگردانی و قطعات .شوندمی

 شوندیممحسوب  ذخیره یا مکمل خرده آزمون عملی، مقیاس از مازها و کالمی مقیاس

 از نفری 1400 ینمونه روی (1329) شهیم توسط مقیاس این (.1391ی، فیپاشا شر)

 و 94/0تا  44/0آن  اییبازآزم پایایی و شده هنجاریابی شیراز در سال 13 تا 6 کودکان
 با مقیاس این زمانهم روایی است. شده گزارش 92/0تا  48/0نیز  آن یفیصنت پایایی

 کودکان برای وکسلر مقیاس عملی نمرات بخش با نمرات همبستگی از استفاده

ترتیب  به کل و عملی کالمی، یبهرهاهوش همبستگی ضرایب بوده، 74/0دبستانی پیش
 .است شده گزارش 20/0و  76/0، 24/0

 مجموعه (:4102)نسخه  Captain’s Log بخشی شناختیافزار تواننرم
Captain’s Log  یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالی

برنامه و تکلیف مختلف در سطوح گوناگون برای  8000. این مجموعه دارای استشناختی 
 اطالعاتاین برنامه بر مبنای سیستم پردازش  است. ارتقاء کارکردهای شناختی گوناگون

هر فردی باید توانایی این را داشته باشد که  و این فرض را دارد کهاست  شده طراحی پایه



 1366 تابستان، 26، شمارة هفتم، دوره شناسی افراد استثناییروانفصلنامة  /  111

اساس آن . فردی را برای موفقیت داشته باشد تحصیلی، اجتماعی و هایمهارتجمعی از 
پایه شناختی  هایمهارتهم  بنابراینبر حافظه فعال و سرعت پردازش مرکزی استوار است؛ 

ت که از تنها ابزاری اس تقریباً Captain’s Log .دشومیرا شامل  ترعالی هایمهارتهم و 
شناختی را نیز  ترعالی هایارتمهپایه،  هایمهارتعالوه بر  .این جامعیت برخوردار است

انجام  که در اختیار دارد فردیمنحصربهو این کار را بر اساس سیستم ارزیابی  دهدمیبهبود 
حوزه از کارکردهای شناختی  9تواند فرد را در می این برنامهدهد. سیستم ارزیابی می

 هایگزارشارزیابی کرده و متناسب با وضعیت فرد برنامه آموزشی پیشنهاد دهد. 
هستند که البته در برخی  افزارنرمدیگر این  هایویژگیعملکردی و مقایسه جلسات نیز از 

مهارت پایه و  88برنامه تقویت  تربزرگاما مزیت  ؛مشابه مانند آن وجود دارد افزارهاینرم
یک  در نوع خود برای و کنندمیدر این برنامه ارتقاء پیدا  مؤلفه 88 که عالی شناختی است

سال به باال  9سنی متفاوت از  هایگروهبرای  هابرنامهاینکه این  ویژهبه ؛است نظیرکمبرنامه 
 اند.شده طراحی

 .است شده استفاده Captain’s Log افزارنرماز برای برنامه مداخله در پژوهش حاضر 
ابتدا فقط بود. او سندفورد  Captain’s logشناختی  پرورش سیستم طراحان اصلی یکی
 1999در سال  smart driverنام  به مداوم و دیداری توجه پرورش جهت برنامه یک

 soundمجموعه او که شد باعث شنوایی به مربوط آن تمرینات از بعد کرد و ایجاد

smart رشد  هدف با افزارنرماین  (.1393برنامه بود )نوید،  11شامل  که کند ایجاد را
)حافظه کاری، ادراکی،  های حافظه شاملمهارت ازجملهمهارت شناختی  88جامع 

، انتخاب، شدهتقسیمتوجه متمرکز،  ) شاملهای توجه شنیداری، مفهومی عددی(، مهارت
، بازداری پاسخ، مسالههای حل مستمر(، سرعت پردازش دیداری و شنیداری، مهارت

زیربنای نظری  درواقعطراحی شده است.  های دیگربسیاری از مهارت استدالل منطقی و
 و پذیریشکل اصل طبق بر یاررایانه شناختی بخشیتوان این روش درمانی آن است که

 سیناپسی تغییرات مغز در فعال کمتر مناطق پیاپی برانگیختگی با مغزی، ترمیمیخود

 ماندگاری علت مغزی، پذیریشکل اصل اساس بر .کندمی ایجاد هاآن در پایداری
 به توانمی را پیگیری مرحله در یاررایانه شناختی بخشیتوان توسط شده ایجاد تغییرات

 نسبت شناختی هایآموزش طریق از افراد مغز در شده ایجاد کنشی یا ساختاری تغییرات
 که شوندیم اطالق ییهاآموزش به شناختی یبخشتوان .(8007 همکاران، و )اکانلداد 
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 سعی (اییانهرا هاییباز بازی )عموماً شکل به ولی علوم شناختی هاییافته بر مبتنی
 ذکرشده، موارد این همه که دهند ارتقا یا بخشیده بهبود را شناختی عملکردهای کنندیم

 (.8009، و همکاران دارد )تورل اشاره مغز یریپذانعطافیا همان  نوروپالستیسیتی بر اصل
های مربوط به حافظه و مجموع برنامه های آن ازبا توجه به متغیر نارسایی شناختی و مؤلفه

اتومبیل من کجاست؟(، حافظه ) فضایی.های یادآوری شنیداریبرنامه با عنوان 9توجه 
جوجه اردک زشت(، ترکیب عددی و ) مفهومیپازل قدرت(، تبعیض ) فراخوانالگوی 

مرحله  19ی رادا هابرنامههریک از این ( انتخاب و اجرا شد. فرود آمدن) معکوسیادآوری 
شویم این تر و هر چه به مراحل پایانی نزدیکاست و هر مرحله متفاوت از مرحله قبل است 

درست انجام دادن تکلیف مرحله قبل شود و شرط ورود به مرحله بعد می ترسختمراحل 
آزمودنی  کهدرصورتی شد. گرفته نظردو مرحله در  جلسه هردر این پژوهش برای  .است

دلیل شد. اشت جلسات بعد وارد مراحل باالتر میگذموفقیت پشت سر می مراحل را با
 ارائهبرای تقویت حافظه و دقت است که با  هابرنامهها طراحی این اجرای این برنامه

ها و پخش صداهایی مزاحم موجب افزایش تمرکز و عدم حواسپرتی کاربران محرک
آورد و رزیابی از آزمودنی به عمل میشود. برنامه به نحوی طراحی شده است که یک امی

هایی را با سطوح مختلف از آسان تا دشوار برای متناسب با مشکل و ضعف آزمودنی برنامه
در باال، در حین  شدهگفتههای بر بازی افزونکند. ریزی یک برنامه درمانی معرفی میطرح

تگی کودک عالوه بر ای شناختی، برای تنوع بیشتر و رفع خسهای رایانهاجرای تمرین
شد به مدت دو الی سه دقیقه سایر اجرای این شش تکلیف اختصاصی به آنها اجازه داده 

در حین مداخله داشت. شیوه اجرای هر  کنندهتقویتها را نیز تمرین کنند که نقشی بازی
برای کودکان  فهمقابلمطالعه و به زبان ساده و  دقتبهکدام از این تکالیف توسط درمانگر 

متفاوت از جلسه قبل بود که این باعث ایجاد انگیزه در  جلسه هرشد. برنامه توضیح داده 
معتقدند بازآموزی شناختی  (8009)و همکاران  هوترامال .شدها برای ادامه درمان آزمودنی
 اختاللبا شناختی کودکان   یهانارساییتواند به اصالح ساعت تا حد زیادی می 36بیش از 

به پیشرفت تحصیلی آنها کمک کند. تعداد و مدت زمان هر جلسه با  درنهایتیادگیری و 
پیشین  هایپژوهشدر است. انجام شده در این زمینه صورت گرفته  هایپژوهشتوجه به 

یر متغدقیقه برای کودکان  60 تا 40جلسه با مدت زمان  16تا  2تعداد جلسات از  معموالً
 بهبرنامه توانبخشی برای گروه آزمایش  پژوهش با توجه به شرایط موجود لذا در این ؛بود
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-ی و دو بار در هفته به شکل انفرادی در یکی از کالسادقیقه 60 تا 90 یجلسه 18 مدت

های اجرا شده در توضیحات مربوط به برنامه های مدرسه اختالالت یادگیری اجرا شد.
 .ارائه شده است 1جدول 

 های اجرا شدهبرنامه. خالصه 1جدول 

 مهارتارتقاء  دستورالعمل اجرا برنامه

یادآوری 
شنیداری 

 فضایی

ها در داخل مربع موارد را به همان ترتیبی که شوداز آزمودنی خواسته می
ها را به همان ترتیب و در برخی از آنبسپارد و سپس خاطر شود بهارائه می

 قرار دهد. در داخل مربع معکوس صورتبهمراحل 

و توجه  حافظه کاری
 کلی

سرعت پردازش 
 مرکزی

سرعت پردازش 
 داریشنی

الگوی 
فراخوان 

 حافظه

، اعداد، حروف نشان داده ها شامل تصاویربه آزمودنی یک سری مربع
ها را به حافظه بسپارد. سپس از آن او باید شکل، رنگ و مکانو شود می

هر یک از موارد را در جایگاه صحیح درون  شودآزمودنی خواسته می
 .ها قرار دهدمربع

 حافظه کاری
 کلی توجه
 مفهومی استدالل

 کنترل حرکتی ارتقاء

تبعیض 
 مفهومی

-جعبه بایدآزمودنی  که شودمی داده نشان جعبه سری یک بازی این در

 .کند شناسایی را هست متفاوت که ایی

 مفهومی استدالل
 ردازشپ سرعت

 فعال حافظه مرکزی

 فوری حافظه و

یادآوری 
 معکوس

شود سپس آزمودنی ه میدتوالی از حروف، اعداد، صداها و ... نشان دا
 معکوس انتخاب کند. صورتبهباید موارد شنیده شده را 

و توجه  حافظه کاری
 کلی

سرعت پردازش 
 مرکزی

سرعت پردازش 
 شنیداری

ترکیب 
 عددی

سپس آزمودنی  .شودنشان داده میمجموعه از تصاویر در باالی صفحه 
قوانین ارائه شده پیدا  اساس برای که حاوی تصاویر است را باید جعبه

با هم تفاوت  بندیطبقه، شکل و این تصاویر از نظر اندازه، رنگ .کند
 .دارند

 حافظه فوری
توجه متناوب و 

 انتخابی
 استدالل مفهومی
 ادراک دیداری
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ی میانگین و انحراف استاندارد آمار توصیفی از محاسبهدر بخش  هاداده تحلیل جهت
 84نسخه  spssافزار نرم وسیلهبهکوواریانس  تحلیلاز روش  استنباطی آمارو در بخش 

 .شد استفاده

 های پژوهشیافته
و  07/11سال و با میانگین  13تا  9آموزان دختر در دامنه سنی دانش 82گروه نمونه شامل 
های آن و مؤلفهشناختی متغیر نارسایی  توصیفی هایشاخص. ندبود 71/0انحراف استاندارد 

 است. شده ارائه 8آزمون در جدول پس و آزمونپیش موقعیت دو در هابه تفکیک گروه

 گواهدر دو گروه آزمایش و شناختی آزمون نارسایی آزمون و پسهای توصیفی پیش. شاخص2جدول 
 متغیر گروه میانگین انحراف معیار

   آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس

 آزمایش 43/84 81/80 24/8 88/8
 مشکالت مربوط به حافظه

 گواه 07/89 71/84 43/1 43/1

 آزمایش 26/82 26/83 34/8 99/1
 یپرتحواس

 گواه 81/30 64/89 22/1 06/8

49/1 
60/1 

78/1 
91/8 

64/12 
43/84 

71/83 
84/89 

 آزمایش

 گواه
 اشتباهات سهوی

 

 آزمایش 78/6 4/9 67/1 39/1
 عدم یادآوری اسامی

 گواه 79/6 71/6 69/0 78/0

 آزمایش 72/23 14/62 31/7 29/9
 کل

 گواه 82/27 90/29 32/3 38/3

نارسایی هیجانی  نمرات که دهدمی نشانها گروه میانگین 8با توجه به نتایج جدول 
برای تحلیل  است. یافته کاهش آزمونپیش نمرات به نسبت آزمایش گروه آزمونپس
استفاده شد. به این منظور ابتدا  چند راههو  راههیکها از تحلیل کوواریانس داده

فرض طبیعی بودن توزیع با استفاده از های آزمون تحلیل کوواریانس یعنی پیشمفروضه
بودن توزیع  طبیعی( بررسی و نتایج آن مبنی بر <09/0Pاسمیرنف ).کالموگروفآزمون 

 M=93/18آزمون باکس ) از خطا واریانس همگنی مفروضه بررسی جهتشد.  ییدتأ
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BOX ،07/1=F ،09/0P> 09/0 کل: شناختی )نارسای لوین آزمون( وP>مشکالت  ؛
؛ اشتباهات سهوی: 09/0P> ،29/0=F: یپرتحواس؛ 09/0P> ،769/1=Fمربوط به حافظه: 

09/0 P> ،06/0=F :09/0؛ عدم یادآوری اسامیP> ،06/1=F) شد. استفاده 
 و هاشیب همگنی فرض نتایج نداد. نشان را مفروضه این از تخطی نوع هیچ آزمون

توانبخشی  تأثیر بررسی برای شد. تأیید و بررسی نیز (F=2/09) بودن خطی فرضپیش
 شد استفاده متغیرهتک کوواریانس تحلیل آزمون از شناختینارسایی ای بر شناختی رایانه

 است. آمده 3 جدول در نتایج که

نارسایی  تک متغیره تفاوت گروه آزمایش و گواه در نمره كل اریانسوتحلیل كو نتایج. 3جدول 
 شناختی

 مجذور اتا SS df MS F P منبع
27/406 آزمونیشپ  1 27/406  72/99  100/0  79/0  

37/1416 گروه  1 37/1416  19/194  100/0  89/0  

77/8919 شدهیحتصحمدل   8 22/1897  46/178  100/0  98/0  
33/128 خطا  98  89/7     

28 167941 کل      

10/8692 شدهیحتصحکل   87     

تفاوت  گواهدر متغیر نارسایی شناختی بین گروه آزمایش و دهد، نشان می 3جدول  نتایج
که میانگین گروه آزمایش در مقایسه با با توجه به این .(>001/0Pمعناداری وجود دارد )

بخشی توانتوان نتیجه گرفت که دهد، میبهبود را نشان میدر متغیر وابسته  گواهگروه 
نتایج آزمون تحلیل  است. شده شناختی نارسایی کاهش به منجر ایشناختی رایانه

 است. شده گزارش 4های نارسایی شناختی در جدول یره برای مؤلفهکوواریانس چندمتغ

های نارسایی شناختی در گروه . نتایج آزمون تحلیل كوواریانس چندمتغیره مربوط به مؤلفه4جدول 
 آزمایش و گواه

 F مقدار آزمون
Df 
 P خطا Df یهفرض

اندازه 
 اثر

 98/0 001/0 19 4 096/68 98/0 پیالییاثر 

 98/0 001/0 19 4 096/68 071/0 ویلکزالمبدای 

 98/0 001/0 19 4 096/68 073/13 اثر هوتلینگ
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 98/0 001/0 19 4 096/68 073/13 ریشه رویترین بزرگ

تحلیل کوواریانس چندمتغیره بررسی تفاوت گروه  Fآماره  4با توجه به جدول 
معنادار است.  001/0( در سطح 096/68های نارسایی شناختی )آزمایش و گواه در مؤلفه

های نارسایی شناختی مؤلفه لحاظ ازتوان گفت که بین گروه آزمایش و گواه بنابراین می
 آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.در پس

های نارسایی شناختی از مؤلفه یککدامکه گروه آزمایش و گواه در برای بررسی این
 است. شده گزارشنتایج آزمون تحلیل کوواریانس  4با یکدیگر تفاوت دارند، در جدول 

 شناختیهای نارسایی گروه آزمایش و گواه در مؤلفه . نتایج تحلیل واریانس تفاوت5جدول 

 SS df MS F P مؤلفه 
اندازه 

 اثر

 
 

 گروه

مشکالت مربوط به 
 حافظه

 یپرتحواس
 اشتباهات سهوی

 عدم یادآوری اسامی

109/94 
23/138 
36/139 

70/9 

1 
1 
1 
1 

109/94 
23/138 
36/139 

70/9 

69/34 
73/73 
008/199 
94/81 

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

61/0 
77/0 
27/0 
49/0 

 خطا

مشکالت مربوط به 
 حافظه

 یپرتحواس
 اشتباهات سهوی

 عدم یادآوری اسامی

74/99 
63/39 
78/12 

78/9 

88 
88 
88 
88 

71/8 
20/1 
29/0 
86/0 

   

 کل

مشکالت مربوط به 
 حافظه

 یپرتحواس
 اشتباهات سهوی

 عدم یادآوری اسامی

14363 
80377 
13823 
1076 

82 
82 
88 
82 

    

کل 
 شدهیحتصح

مشکالت مربوط به 
 حافظه

 یپرتحواس
 اشتباهات سهوی

 عدم یادآوری اسامی

96/838 
89/341 
96/896 

29/43 

87 
87 
87 
87 
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دشواری در مشکالت مربوط وابسته شامل های برای مؤلفه Fآماره  9با توجه به جدول 
( و عدم یادآوری 008/199) یسهو(، اشتباهات 73/73) یپرتحواس ،(69/34حافظه )به 

تفاوت  ذکرشدهمعنادار است. بنابراین در متغیرهای  001/0( در سطح 94/81) یاسام
توان گفت با توجه به آماره توصیفی و استنباطی دارد. می ها وجودمعناداری بین گروه
ای بر کاهش نارسایی شناختی تأثیر دارد. همچنین بخشی شناختی رایانهصورت گرفته، توان
درصد از تغییرات  61ای بخشی شناختی رایانهدهد که تواننشان می 4اندازه اثر در جدول 

درصد از تغییرات اشتباهات  27، یپرتحواسدرصد از  77مشکالت مربوط به حافظه، 
 کند.درصد از تغییرات را تبیین می 49سهوی و 

 گيریو نتيجه بحث
 که شناختی بخشیتوان برنامه یادگیری، اختالل در درگیر شناختی فرایندهای به توجه با

 و ویژه درمان نوع یک دارد تمرکز شناختی هایتوانایی ارتقای بر عمده طوربه

 دهدمی قرار در اختیار را ابزارهایی شناختی تمرین ایرایانه هایبرنامه .است فردمنحصربه

 باال سطح یادگیری در که ذهنی ایپایه یندهایتا فرا کرد کمک بتوان هاآن طریق از که

 انرژی یتوجهقابل مقدار نیازمند اینکه دلیل به ایرایانه بخشید. بازی بهبود را هستند مهم

شود )بارلت و می شناختی عملکرد افزایش موجب است بازی کردن کامل برای شناختی
ای بر بخشی شناختی رایانهاثربخشی توان تعیین باهدف حاضر پژوهش(. 8009 ،همکاران

. شد انجام رایانه از استفاده با یادگیری با اختالل آموزاندانشدر کاهش نارسایی شناختی 
شناختی بر کاهش نارسایی شناختی  بخشیتوان که ادد نشان پژوهش این نتایج
 حاضر با نتایج پژوهش از آمدهدستبه نتایج. دارد تأثیر اختالل یادگیریبا آموزان دانش

(، 1394نیا و همکاران ) (، ارجمند1393) یکتا و همکاران دیگر مانند شکوهی هایپژوهش
 است.( همسو 1394نریمانی و همکاران ) و (8010داهلین )

مشکالت ای موجب کاهش نشان داد توانبخشی شناختی رایانه حاضر نتایج پژوهش
ها بیانگر آن است که این تحلیل داده .شده استمربوط به حافظه و عدم یادآوری اسامی 

 (،8011) برتنیتز و شیران روش درمانی بر تقویت حافظه تأثیرگذار است و با نتایج پژوهش
(، 8013) (، داهلین1390) لطفی (،1390(، گیوی و همکاران )8011) لوزلی و همکاران

 شناختی توانبخشی برنامه ( نیز همخوانی دارد.8009) و همکاران هوترامال( و 8011) ویت
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 حافظه نمرات شناختی، پذیریانعطاف پردازش، سرعت توجهیقابل طوربه ایرایانه

-پیش کرتکس فعالیت افزایش روی بر همچنین و داده افزایش را بینایی و کالمی اخباری

 هایپژوهش در .(8011، و الکویو است )کسلر داشته توجهیقابل نقش انیپیش

 است شده داده نشان شده انجام( 8010و همکاران ) 1توسط هلمز که عصبی تصویربرداری

 تأثیر کاری حافظه با مرتبط مغزی مناطق عصبی هایفعالیت بر کاریحافظه  توانبخشی که

برنامه یادآوری  افزارنرمدر این  شود.می هاآن عملکرد بهبود موجب و داردمعناداری 
از مواردی که در زندگی روزمره با آن  فهرستی تا کندبه افراد کمک میشنیداری فضایی 

و  بسپارند خاطر بهها را بهتر آدرس و مالقاتمانند حروف، اعداد، قرار  دندار سروکار
و برنامه الگوی فراخوان موجب کاهش مشکالت مربوط به عدم یادآوری اسامی  روازاین

 با کاری حافظة یهامؤلفهشود. حافظه کاری میحافظه نیز از سوی دیگر موجب تقویت 

 حافظه کاری بین قوی و مثبت همبستگی و دارند ارتباط آموزاندانش پیشرفت و یادگیری

 خوب، و قوی کاری حافظة داشتن و است شده مشاهده آموزان دان تحصیلی پیشرفت و

 سوانسون، ؛8،8013کولمار و شلدون داویس،) است تحصیلی هاییتموفق بینی کنندةیشپ
 و تحصیل دوران هایاختالل در را کاری حافظة جایگاه و نقش (8009) 3آلووی (.8006
 نتایج حافظه در ضعف که کندیم نشان خاطر و کندیم تلقی مهم بسیار کودکی دوران

 پایه شناختی مهارت یک کاری حافظة آورد.یم بار به تحصیل دوران طی در ناگواری

 درک چونهم پیچیده تا از ساده آموزشی هاییتفعال از طیفی اجرای برای ما که است

 بهبود که کنندمی بیان هاپژوهش از برخی داریم. نیاز آن به حساب و خواندن مطلب

 این از .داشت خواهد مثبتی تأثیر تحصیلی پیشرفت متعاقباً و یادگیری روی بر حافظه
 تمرکز افزایش به منجر حافظه عبارتی به است یادگیری یکنندهپشتیبانی حافظه که جهت

 و داشته عهده به یادگیری حین در را نامرتبط اطالعات از بازداری شده، تکلیف روی بر
 تسهیل هم کنار در موارد این که داشت خواهد پی در را مرتبط اطالعات سازییکپارچه

 (.8010، 4)راقبار، بارنز و هکت دارد پی در را یادگیری

                                                           
1. Holmes 

2. Davis, Sheldon & Colmar 

3. Alloway 

4. Raghubar, Barnes & Hecht 
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سهوی و  اشتباهات ای موجب کاهشن نشان داد توانبخشی شناختی رایانهایج همچنینت
 دنبال به متعددی عوارض که است روانی پدیده یک پرتیحواسشده است. پرتی حواس

 روانی هایاختالل بروز احتمال افزایش تحصیلی، و ایحرفه عملکردهای در دارد. افت

 )سون شودیم زندگی در هدفییب و تنهایی احساس ناامیدی، افسردگی، و اضطراب یرنظ

 هر نوع با ناسازگاری یا تنفر حالت یک عنوانبه یپرتحواس (.8002، 1و وایل سون

 قرارییب و آورمالل و کنندهکسل افراد با برخورد یا روزانه کار مثل تکراری یتجربه

)وات و  شودیم تعریف نیست، یرپذامکان ثبات از رهایی که شرایطی در زیاد
 توجه که سازدمی فراهم را امکان این ای شناختیرایانه برنامه کاربرد(. 1999، 8وودانوویج

 مرتبط محرک و بین شنیداری و دیداری هایکننده پرتحواس کردن اضافه با را انتخابی

شود )سندفورد،  قائل تمیز شوند،یم ارائه زمانهم طوربه دو هر که مرتبط غیر محرک و
 گرفته کار به شناختی یبخشتوان برنامه در که ابزارهایی(. 1393، به نقل از نوید، 8003

 باعث مساله همین و باشندمی قبل دفعه از متفاوت تمرینات، از استفاده بار در هر ،شودیم

 و نشود دانش آموزان در تمرین و تکرار اثر ایجاد باعث مورداستفاده ابزار تا شودمی
 مسابقه و بازی قالب در تمرینات این همچنین نباشد. تکراری و یکنواخت کودکان برای

 باعث هایباز این جذاب ظاهر شوند.یم مساله حل و حافظه توجه، تقویت موجب

 داشتن و بپردازد تمرینات این انجام به خستگی بدون و بیشتر هیجان با کودک شودیم

 انجام زمان .شودمی کودک عمل سرعت افزایش و بیشتر باعث تالش زمانی محدودیت

، همکاران و گایتنشود )می خستگی از جلوگیری موجب و نیست تکلیف طوالنی هر
8013). 

های یادآوری معکوس، تبعیض مفهومی و ترکیب برنامه Captain’s Log افزاردر نرم
قادر به انجام تکلیف نخواهد آزمودنی  در غیر این صورت مند توجه و تمرکزنیازعددی 

در تمام  .شودآزمودنی می یپرتحواسموجب کاهش  هابرنامهاجرای این  روینازاو بود 
عصبانی و  یهاچهرهو  عالئمدر صورت اشتباه آزمودنی با نشان دادن  مراحل این برنامه

کند و در صورت درست انجام دان آزمودنی را متوجه اشتباه خود می آزاردهندههای صدا
نتایج کند. های خندان آزمودنی را تقویت میچهرهتکلیف با دادن ژتون و نشان دان 

                                                           
1. Swanson & Wigal 

2. Watt   & Vodanovich 
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بخشی اثربخشی توان (1398پور و همکاران ) ابراهیم عطری( و 8010) یلتونم پژوهش
میکوالس شود )یم مشخص تمرکز و توجه فقدان با عمدتاً که یپرتحواسشناختی را بر 
 عوامل از درس موضوع به یادگیرندگان توجه میزان دهند.( نشان می1999، 1و وودانوویج

 مرحله که کندمی تأکید بندورا کهطوریهب ؛است یادگیری و آموزش امر در اصلی

-خدشه فرد یادگیری نباشد کافی توجه اگر و شودمی آغاز توجه با یادگیری هر ابتدایی

 از یکی تنهاییبه و است ذهن عالی کارهای ترینمهم از یکی گردد. توجهدار می

 نقش نیز ادراک و حافظه هوش، ساختار در که است شناختی ساختار اصلی هایجنبه

 و کردن ذخیره پردازش، فرصت کودکان، توجه نگهداری در نارساییدارد.  مهمی

 از یکی توجه نارسائی(. 1393)کسائیان و همکاران،  گیردمی را اطالعات فراخوانی

 (.8006، 8سیدمناست ) یادگیری اختالل اصلی هایهسته
 با مغزی، ترمیمیخود و پذیریشکل اصل طبق بر یاررایانه شناختی بخشیتوان

 ایجاد هاآن در پایداری سیناپسی تغییرات مغز در فعال کمتر مناطق پیاپی برانگیختگی

 طوربهدر  درگیر فعال کمتر مناطق اگر کندمی بیان انسان مغز پذیریشکل فرضیه. کندمی

 دلیل به بلکه باشند؛ موقتی توانندنمی تغییراتی چنین شوند، تحریک مکرر و مناسب

 )اکانل ماند خواهند پایدار اند،کرده ایجاد هانورون ساختار در شودمی فرض که تغییراتی

 از استفاده ( با1996) 3مونتگومری و برنز کاتوال، راستا همین در (.8007 همکاران، و

 بیش توجه نارسایی اختالل دارای سالهپسر سیزده یک الگ، کاپیتان ایرایانه افزارنرم

 مداخله، پایان از پس دادند. آموزش جلسه 39 ماهه، 3 دوره یک در را فعالی

 نمراتاین   بر عالوه بود. بالینی هاینشانه بهبود از حاکی معلمان و والدین هایگزارش

 .بود مانده باقی همچنان تغییرات این ماهه 7 پیگیری یک در و یافت بهبود وی تحصیلی
 بخشیتوان توسط شده ایجاد تغییرات ماندگاری علتمغزی  پذیریشکل اصل اساس بر

 شده ایجاد کنشی یا ساختاری تغییرات به توانمی را پیگیری مرحله در یاررایانه شناختی

به کاهش نارسایی شناختی  با توجهداد.  نسبت شناختی هایآموزش طریق از افراد مغز در
درمانگران روانشناسان و روانای کاپیتان الگ بخشی شناختی رایانهبرنامه توان یلهوسبه
 این جذاب ظاهر که آنجا استفاده کنند و از هاینیکاز این روش درمانی در کل توانندیم

                                                           
1. Mikulas & Vodanovich 

2. Seidman 

3. Kotwal, Burns & Montgomery 
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 تمرینات این انجام به خستگی بدون و بیشتر هیجان با کودک شودیم باعث هایباز
 .رسد روش مناسبی برای کودکان باشدبه نظر می بپردازد
 اجرای مدرسه، در آموزاندانش حضور زمانی محدودیت دلیل به حاضر پژوهش در

افزار کاپیتان الگ نرم .نشد میسر آموزش اثربخشی تداوم ارزیابی جهت پیگیری دوره
از  هرکدامگیرد و برای های شناختی زیادی را در برمیهای فراوانی دارد و مؤلفهقابلیت
ن های آاما به دلیل انگلیسی بودن زبان آن برخی از برنامه ؛های متنوع داردها برنامهمؤلفه

نویس شود یک برنامهرو پیشنهاد میینازا .نیست اجرا قابلزبان یفارسهای برای آزمودنی
از  افزار را به زبان فارسی تبدیل کند. به دلیل محدودیت زمانی دسترسی به بسیاریاین نرم

 هر سههای این پژوهش از بنابراین آزمودنی ؛اختالل یادگیری ممکن نبود با آموزاندانش
شود برای باال رفتن دقت پیشنهاد می .اختالل یادگیری انتخاب شدند با آموزانگروه دانش

آموزان اختالل یادگیری با نمونه بیشتر گروه دانش هر سهتعمیم نتایج، این پژوهش برای 
تری مانند ی از ابزارهای دقیقمداد کاغذهای جدا اجرا شود و نیز در کنار آزمون صورتبه

ها استفاده شود که در گردآوری داده CANTABشناختی  هایارزیابی توانایی افزارنرم
ی پس از پایان دوره یتدرنها افزار وجود نداشت.ه از این نرمدر این پژوهش امکان استفاد

را در فواصل زمانی مختلف بررسی و ارزیابی کنند تا  کنندهشرکتمداخله، مشکالت افراد 
 اثربخشی این روش درمانی در بلندمدت نیز مشخص شود.

 تشكر و قدردانی
-ها، خانوادهاستان کرمانشاه، آزمودنی 4و  3یت از مراکز اختالالت یادگیری نها در

صمیمانه قدردانی اند نامه همکاری داشتههایشان و تمام کسانی که در طی اجرای این پایان
یکی مصوب اربآبنامه کارشناسی ارشد اکرم از پایان برگرفتهحاضر  پژوهششود. می

 .بوددانشگاه رازی 

 منابع
های نارساییی بین فراشناخت و (. بررسی رابطه1322. )ابوالقاسمی، ع؛ کیامرسی، آ

 .19.2( 1)11، های علوم شناختیتازه. شناختی در سالمندان
ای شناختی ی تمرین رایانهاثربخشی برنامه(. 1393ع؛ شریفی، ع؛ رستمی، ر. )ارجمند نیا، 

 یمجله، آموزان با مشکالت ریاضیفضایی دانش.ی فعال دیداریبر عملکرد حافظه
 .84.6(، 4)3، یادگیری هایناتوانی
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: تهران. استثنائی کودکان پرورش و آموزش و روانشناسی بر یامقدمه (.1390. )غ افروز،
 .شگاه تهرانداننشر 

 .هشتم چاپ ،شخصیت و هوش یهاآزمون کاربرد و نظریه(. 1391ح. ) یفی،شرپاشا

 سخن. انتشارات تهران
(. نیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی 1394قراملکی، ن؛ عباسی، م. )پورعبدل، س؛ صبحی

-روشآموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص. هیجانی و اجتناب شناختی در دانش

 .71.99(، 80)6، روانشناختی یهامدلها و 
 یپرسشنامه یسنجروان هاییژگیو ( بررسی1390حاجلو، ن؛ رضایی شریف، ع. )

 .43.84(1)1یادگیری،  هاییناتوان یمجله کلورادو. یادگیری مشکالت
 مبتالبهآموزان رخ حافظه و توجه دانشیمنی مقایسه(. 1391رجبی، س؛ پاکیزه، ع. )

(، 3)1، های یادگیریی ناتوانیمجله  .آموزان عادیهای یادگیری با دانشناتوانی
24.63. 

پزشکی: علوم رفتاری/ خالصة روان(. 8019و آ؛ روئیز، پ. ) سادوک، ب؛ سادوک
(. 1399سوم. ترجمه فرزین رضاعی ) جلد ویراست یازدهم(.) بالینیپزشکی روان

 تهران: ارجمند.
معتمد یگانه، ن؛ شریفی، ع.  یا، ع؛نارجمند لطفی، ص؛ رستمی، ر؛ یکتا، م؛شکوهی

فظه فعال کودکان ای شناختی بر عملکرد حایانهرا(. اثربخشی تمرین 1393)
 .96.46(، 3)83 شناسی،شنوایینارساخوان. 

های مقابله با استرس در بیماران های شناختی و شیوهی نارساییمقایسه(. 1398شیخی، ز. )
نامه . پایانو همبود اختالل افسردگی اساسی، اختالل اضطراب فراگیر مبتالبه

 شناسیبالینی.گروه روانس(، الزهرا )دانشگاه  ،کارشناسی ارشد
موزشی و فصلنامه خبر، پژوهشی، آی شناختی چیست؟. بخشتوان(. 1390) .شهبازی، م

 9، ص 83اطالع و رسانی. شماره 
 و دستور کار کودکان، برای وکسلر هوشی یشده تجدیدنظر مقیاس(. 1329. )س شهیم،

 .شیراز دانشگاه. نشر چهارم چاپ هنجارها.
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 برنامه (. اثربخشی1399، م. )صمصام شریعت الف؛ عابدی، ل؛ صادقی، ی؛ دهقانی،
 تحقیقاتیادگیری.  مشکل دارای کودکان شنیداری حافظه و تمیز بر توکا افزارینرم

 .896.890(، 8)14، رفتاری علوم
تأثیر توانمندسازی شناختی (. 1398، ر؛ باباپورخیرالدین، ج؛ احمدی، م. )پور یمابراه یعطر

ای بر عملکرد حافظه فعال، توجه، توانایی زبان، توانایی دیداری فضایی و سلیس یانهرا
 .110.93(، 84)6و روان بودن افراد سالمند. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 

 بر شناختی پیشبرد افزارنرم . اثربخشی(1390م؛ محمودی، ه. )نریمانی،  گیوی، ح؛  قمری

 و نارساخوانی دچار کودکان کاری و حافظه پاسخ بازداری اجرایی، کارکردهای
 .119.92(، 8)1یادگیری،  هایناتوانی یمجله فعالی.  بی توجه/ نقص

فعال و نگهداری ی عملکرد حافظه (. مقایسه1393کسائیان، ک؛ کیامنش، ع؛ بهرامی، ه. )
های یادگیری، ی ناتوانیمجله .های یادگیریتوجه دانش آموزان با و بدون ناتوانی

3(4 ،)144.118. 
 کودکان فعال حافظه عملکرد بر شناختی اییانهرا تمرین اثربخشی .(1390. )ص لطفی،

 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهیانپا ن.نارساخوا
 هایبرنامه تأثیر (.1394، ا. )پسند، س؛ رحیمیان بوگرخورندی، ز؛ طالعمحمودی

 آلزایمر مبتالبه بیماران شناختی  نقایص بر جبران اییانهرا شناختیی بخشتوان

 38.88( 4)17 های علوم شناختی،فصلنامه تازه. خفیف
های های ارتباطی جدید: بازییراهنمای والدین در استفاده از فناور(. 1327منطقی، م. )

 . تهران: انتشارات عابد.ایرایانه .ویدئویی
 شناختی توانبخشی اثر بررسی (.1394شریفیان، م. ) امیری، ن؛ ؛و ،نجاتی؛ ، مزادگاننجار

نقص  اختالل مبتالبه کودکان کاری( در حافظه و توجه (اجرایی عملکردهای بر
 .102.97( 8)4، توانبخشی طب پژوهشی – علمی فصلنامهفعالی. بیش توجه

 بهبود بر شناختی یبخشتوان تأثیر بررسی(. 1394نریمانی، م؛ سلیمانی، ا؛ تبریزچی، ن. )

. ADHDاختالل  دارای آموزاندانش ریاضی تحصیلی پیشرفت و توجه نگهداری
 .134.112( 8)4مدرسه،  یشناسروان یمجله

 خطاهای بر شناختی یبخشتوان (. اثربخشی1394نظری، م؛ دادخواه، م؛ هاشمی، ت. )
 .61.47( 1)11ی، بخشتوان علوم در پژوهشنارسانویسی.  با آموزاندانش امالی
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