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 چکیده:
یکی از و ناتوانی در محاسبات ریاضی مشکلات خواندن  مقدمه:
یادگیری با آن مواجه  ناتوانیمشکلاتی است که کودکان دچار  تریناساسی
بازتوانی شناختی بر  تأثیر. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی هستند

ان با ناتوانی یادگیری ریاضی و آموزدانشعملکرد توجه و حافظه در 
نیمه آزمایشی با  صورتبهطرح پژوهش حاضر  روش: انجام شد. خواندن

سه گروه آزمودنی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شهر تبریز در سال 
اختلالات یادگیری انتخاب  گانهپنجاز مناطق  موردنظرو نمونه  بود 6931

که یک گروه  صورتبدینتصادفی بود.  صورتبه گیرینمونهشدند. روش 
 نفرِ  61ل افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن، یک گروه شام نفرِ 61

نفر نیز شامل گروه گواه  61شامل افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی و 
برای  ایمداخلهیعنی افرادی که مبتلا به ناتوانی یادگیری هستند اما ؛ بود
 51جلسه بود و هر جلسه  01صورت نگرفت. تعداد جلسات درمانی  هاآن

 بخشیتوان. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری انجامیدمیدقیقه به طول 
 ـ و آزمون کامپیوتری توجه متمرکز Sound Smartنوروسایکولوژیکی 

با استفاده از تحلیل کوواریانس  هادادهتوجه پراکنده و حافظه بود. تحلیل 
ه از آزمون تحلیل با استفاد هادادهتحلیل  :هایافته چند متغیره انجام شد.

و  آزمونپیش هاینمرهکوواریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین 
وجود داشت  داریمعنیگروه آزمایش و کنترل تفاوت  آزمونپس

(116/1>p) ،بازتوانی شناختی باعث بهبود توجه و حافظه در  کهنحویبه
 ده است.ان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن شآموزدانش
یک  عنوانبه تواندمیاین مطالعه نشان داد که بازتوانی شناختی  :گیرینتیجه

روش اثربخش برای بهبود توجه و حافظه در افرادی که ناتوانی یادگیری 
 ریاضی و خواندن دارند مورد استفاده قرار بگیرد.

 

بازتوانی شناختی، توجه، حافظه، شناخت، ناتوانی  :یدیواژگان کل
 ان.آموزدانشی، ریاضی، خواندن، یادگیر

 

Abstract: 

Introduction: Problems reading and math ability is one of 

the most fundamental problems faced by children with 

learning disabilities. This study aimed to investigate the 

effects of neuropsychological rehabilitation of attention 

and memory performance of students with learning 

disabilities in dyslexia & Dyscalculia was performed. 

Methods: This study is a quasi-experimental design with 

three test groups, respectively. The study sample was the 

city of Tabriz in 2016, and samples were selected from the 

divisions of learning disorders. Sampling was random. 

This means that people with a learning disability but did 

not intervene for them. The number of treatment sessions 

20 sessions and each session lasted 45 minutes. 

Instruments included neuropsychological rehabilitation 

program Sound Smart computerized test of attention and 

memory selected - the attention is scattered. Data analysis 

was performed using multivariate analysis of covariance. 

Findings: Data analysis showed that mean scores of pre-

test and post-test experimental and control groups there 

was a significant difference (P<0/01) so that 

neuropsychological rehabilitation can improve attention 

and memory in students with mathematics learning 

disabilities and has been read. Conclusion: This study 

showed that neuropsychological rehabilitation can be used 

as an effective way to improve attention and memory in 

people with learning disability in dyslexia & Dyscalculia 

are used. 

 

Keywords: Rehabilitation Neuropsychology, attention, memory, 

cognition, learning disabilities, dyslexia, Dyscalculia, students. 
 

 یموحد یزدان ول:ئمس نویسنده*

Corresponding Author: Yazdan Movahedi                                                      E-mail: Yazdan.movahedi@gmail.com 

9 



 

 ...در دانش آموزان با  یبر عملکرد توجه متمرکز ـ پراکنده و حافظه کار یشناخت یبازتوان یرتأث و همکاران: یرامیمنصور ب

  

 

 مقدمه

مشکلات ویژه یادگیری نوعی ناتوانی مزمن است 

که رشد کارکردهای اساسی چندگانه شامل 

و عصب  شناختیوانرکارکردهای تحصیلی، 

. ناتوانی دهدمیقرار  تأثیررا تحت  شناختیروان

یادگیری نوعی اختلال عصبی است که یک یا چند 

قرار  تأثیرفرایند روانی اصلی در یادگیری را تحت 

. ناتوانی ممکن است خودش را در یک دهدمی

توانایی ناقص در شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، 

و یا محاسبات  خواندن، نوشتن، هجی کردن

، 9و فاکدا 0، پریرا6ریاضی بروز دهد )گارسیا

های اصلی (. در این میان، یکی از شاخه0112

است که  5اختلالات یادگیری، اختلال در ریاضیات

به اشکال مختلف، برای مثال دشواری در تعیین 

گذاری اعداد ریاضی، شمارش، ها، ناماندازه

بات ذهنی و مقایسه کردن، بازی با اشیا و محاس

دهد. این کودکان در عملی خود را نشان می

توانند یادگیری و یادآوری اعداد مشکل دارند، نمی

بسپارند  به خاطرواقعیات پایه مربوط به اعداد را 

و در محاسبه کند و غیردقیق هستند. در این 

های زبانی، اختلال نقایصی در چهار گروه مهارت

اند ی شدهادراکی، ریاضی و توجهی شناسای

پزشکی (. انجمن روان0112و سادوک،  1)سادوک

 6، تخمین زده است که 0169در سال  1آمریکا

                                                 
1. Garsia 

2. Pereira 

3. Fukuda 

4. dyscalculia 

5. Sadok 

6. American Manual Diagnositc Of Mental 

Disrder 

س درکودکان دبستانی دارای اختلال  درصد

آمریکا،  پزشکیروانریاضی هستند )انجمن 

(، اذعان 0169) 2(. سازمان پزشکی هداسه0169

های مدرسه رو درصد از بچه 1دارد که می

، مک 8دوپال .کنندی را تجربه میمشکلات ریاض

( نیز برآورد 0116) 66و وان برگل 61، ایگرت3گوی

ساله  1-65درصد از کودکان  1-8کرده است که 

س ریاضی هستند. بال و دردارای اختلال 

اند که کودکانی ( نشان داده0116) 60اسکریریف

ضعیف است در کارکردهای  هاآنکه ریاضیات 

 مسئلهت و حل حفظ اطلاعا ازجملهاجرایی 

 مشکلات زیادی هستند.

نارساخوانی نیز بر اساس تعریف انجمن 

است  هاناتوانایینارساخوانی انگلستان ترکیبی از 

 ازجملهکه فرایند یادگیری را در یک یا چند زمینه 

قرار  تأثیرخواندن، نوشتن و هجی کردن تحت 

، 61و کنمنز 61، بورگ65، درینکن69)آرنز دهدمی

 هایحوزهتوانی ممکن است (. این نا0118

، سرعت پردازش، مدتکوتاهدیگری مانند حافظه 

توالی زبان گفتاری و سایر کارکردهای 

، 62نوروسایکولوژیکی را نیز در بر بگیرد )بدلی

                                                 
7. Hadassah Medical Organization 

8. Dupaul 

9. Mc Goey 

10. Ec Kert 

11. Van Brakle 

12. Buul & Screif 

13. Arns 

14. Drinken 

15. Burg 

16. Kenemans 

17. Baddeley 
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ناتوانی  بندیطبقه(. برای قرار گرفتن در 0111

خواندن باید عملکرد فرد در خواندن از حد مورد 

هوش کودک  سن، آموزش و برحسبانتظار 

باشد. این اختلال به میزان زیادی مانع  ترپایین

روزانه که نیاز به  هایفعالیتموفقیت تحصیلی یا 

 ترینشایع. نارساخوانی از شودمیخواندن دارند 

ان سنین آموزدانشیادگیری در بین  هایناتوانی

، 0، بیدرمن6)سیدمن رودمیدبستان به شمار 

 (. کودکان0111 ،1و فران 5، دویلی9مونتیکس

 اشتباهات مرتکب خواندن هنگام در نارساخوانی

 افزودن حذف، با این اشتباهات. شوندمی متعددی

 این. شودمی مشخص کلمات نمودن وارونه یا

 و شکل ازنظر بین حروف تفکیک در کودکان

 که حروفی خصوصبه هستند، مشکل دچار اندازه

 تفاوت هم با خطوط و طول یابیجهت ازنظر فقط

 با غالباً و پایین هاآن خواندن سرعت. دارند

 اکثر .(0111، 1است )بیکر همراه درک حداقل

 چاپی متن از رونویسی توانایی نارساخوان کودکان

 هجی کردن در هاآن همه تقریباً اما دارند، را

 وسط از است ممکن کودکان این. هستند ضعیف

، 2یکنند )بدل خواندن به شروع کلمه آخر یا

0111). 

(، 0111بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر )

نارساخوانی ناشی از اختلال در ساختار و کنش 

                                                 
1. Seidman 

2. Biederman 

3. Monuteaux 

4. Doyle 

5. Faraone 

6. Bekker 

7. Baddeley 

. این رویکرد نارساخوانی استمغزی  هاینیمکره

مغزی  هاینیمکرهرا ناشی از نارسایی در یکی از 

 داندمیچپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی 

گاه (. این مدل بر مبنای دید0111)بیکر، 

که مهارت خواندن  کندمینوروسایکولوژیکی بیان 

مرحله اصلی تشکیل شده است. مرحله  0از 

؛ گیردمیمقدماتی توسط نیمکره راست صورت 

با توجه به کارکرد این نیمکره در تفکر فضایی در 

فضایی  ـ دیداری هایجنبهابتدا وظیفه استخراج 

کلمه نوشته شده را به عهده دارد. در شروع 

شکل  ازنظراندن مغز باید کلمه نوشته شده را خو

فضایی تجزیه و تحلیل نماید و سپس این شکل 

، 8فضایی را با معنای آن درک نماید )کاسی

با کسب مهارت در خواندن و  مروربه(. 0116

خودکار شدن این فرایند، از اهمیت مرحله اول 

کاسته شده، مرحله دوم خواندن که در آن نیمکره 

که در این  شودمیبیشتری دارد آغاز چپ اهمیت 

انجام  تریبیشمرحله خواندن با سرعت و درک 

. بر مبنای این مدل مهارت خواندن فرایند گیردمی

است که لازمه آن انتقال کار از نیمکره  ایپیچیده

. به عبارتی گذر از استراست به نیمکره چپ 

مراحل خواندن ابتدایی به خواندن پیشرفته و 

با فعالیت بارز نیمکره راست به  زمانهمپیچیده 

 صورت انتقال این . در کودکانی کهاستچپ 

 ،کندمی بروز خود زمان از ترسریع یا گیردنمی

 شودمی یادگیری حوزه در مشکلاتی باعث

                                                 
8. Casey 
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 شکل یادراک اختلالات بنابراین(. 0113، 6بوچان)

 شکل ،شناختیزباناختلالات  و خواندن ابتدایی

)کاسی،  سازندمی مخدوش را دنخوان پیچیده

 که دارد را آمادگی این مغز بیکر، اعتقاد (. به0116

 هایمحیط از حاصله هایتحریک طریق از

 راست نیمکره تحریک با لذا. یابد یادگیری، تغییر

 نوع نارساخوان کودکان عملکرد خواندن توانمی

 تعادل مدل مبنای بر .بخشید بهبود را شناختیزبان

 نیمکره کنش از نوع نارساخوان کودکان خواندن،

(. 6332بارکلی، ) اندبرده کمی راست بهره

کارکردهای شناختی در این افراد دچار آسیب و 

به توجه و  توانمی هاآن ازجملهکه  استنارسایی 

حافظه اشاره کرد. توجه یکی از کارکردهای 

شناختی  بخشیتوان تأثیرشناختی است که تحت 

ارتقا داد. توجه به یک سری  آن را توانمی

که شامل  شودمیعملیات پیچیده ذهنی اطلاق 

تمرکز کردن یا درگیر شدن نسبت به هدف، نگه 

داشتن یا تحمل کردن و گوش به زنگ بودن در 

محرک و  هایویژگیزمان طولانی، رمزگردانی 

تغییر تمرکز از هدفی به هدف دیگر است 

جزای (. تشخیص ا0111)سیدمن و همکاران، 

 کهایناست: یکی  سازمشکلتوجه از چند جنبه 

دیگر  هایفعالیتدر ارتباط با برخی از  معمولاً

آن مشکل است.  گیریاندازهو  شودمیارزیابی 

متعدد مغز در  هایبخشمشکل دیگر اینکه 

پردازش توجه اثر دارند. با این حال، مبانی نظری، 

 اجزای توجه را شامل تنظیم برانگیختگی و

                                                 
1. Buchan 

مراقبت، توجه انتخابی، توجه پایدار، فراخنای 

توجه یا توجه تقسیم شده، بازدارندگی و کنترل 

اگر توجه را (. 6332، 0بارکلی) دانندمیرفتار 

قابلیت فرد در پردازش اطلاعات بدانیم، باید در 

نظر داشت که ظرفیت پردازش اطلاعات محدود 

است؛ به همین دلیل، شرکت شخص در یک یا 

. چالش شودمیسخت  زمانهم طوربهکار چند 

اصلی در تطابق با حجم زیاد اطلاعات، مختص 

است که هم نیازمند اجرای  هاییمحیط

سطح بالا و هم حجم اطلاعات زیاد  هایمهارت

است. عصب شناسان معتقدند که توجه، حاصل 

تعامل نواحی مختلف مغز است و هیچ منطقه 

مسئول  تنهاییبهتخصصی در مغز وجود ندارد که 

 (.0115، 9کارکردهای توجه باشد )استر

 ایگستردهحافظه مفهوم پیچیده، مبهم و 

 تأثیراست که بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی 

 تأثیری که هیچ رفتاری بدون طوربه؛ گذاردمی

گرفتن از آن متصور نیست. حافظه مفهومی است 

 که برای ذخیره کردن و کدگذاری اطلاعات، فکر

 دهیسازمانکردن، استدلال کردن، تحلیل کردن، 

کردن، ارزیابی کردن، بازیابی کردن و سایر 

شناختی و فراشناختی ضروری است  هایفعالیت

، 1، بیشگاه1(. به نظر لوسلی0111و بدلی،  5)ریپو

( حافظه فرایندی ذهنی و 0166) 8و جاگی 2پرینگ

                                                 
2. Barkley 

3. Sterr 

4. Repovs 

5. Loosli 

6. Buschkuehl 

7. Perrig 

8. Jaeggi 
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شامل توانایی ذخیره و رمزگردانی؛ بازخوانی و 

به عبارت ؛ هاستموضوعیادآوری و پردازش 

دیگر، سازه حافظه در حوزه مطالعات 

 هایموضوعکه  پردازدمیبه این امر  شناختیروان

مختلف و متنوع چگونه در حافظه ذخیره، ثبت و 

دخیل ذهنی  هایپردازشو  شوندمی دهیسازمان

، 0، هیلیسا6)انگر انددر بازیابی و فراموشی کدم

(. 0113، 1؛ ویلسون0118، 5، گاترکول9دوسانتوس

سیستم  ناپذیرجداییگفت، حافظه جزء  توانمی

شناختی افراد است. حافظه فرایندی است که 

یادآوری  بعداً توسط آن دانش کدگذاری، ذخیره و 

. بسیاری از رفتارهای مهم یاد گرفته گرددمی

. حافظه دارای این ظرفیت است که شوندمی

ک سیستم نگهداری داخلی که اطلاعات را درون ی

که این  ایگونهبه، داردمیقابل جستجو باشد، نگه 

و استفاده باشد. شاید  دسترسیقابل بعداًاطلاعات 

 هایدههبیش از هر سازمان شناختی دیگر، در 

اخیر فهم حافظه طبیعی و حافظه اختلال یافته، 

(. حافظه 0118پیشرفت زیادی کرده باشد )غنایی، 

یادگیری، تفکر، خلاقیت،  هاییاننبیکی از 

. دهدمیو رفتار روزمره ما را تشکیل  ریزیبرنامه

همه رفتارهای اجتماعی ما به حافظه نیاز دارند. 

 شودمیزمانی که اطلاعات در حافظه ذخیره 

فضایی(، بیشترین فعالیت  ـ )انباره موقت دیداری

. علاوه بر گیردمیمغزی در نیمکره راست صورت 

                                                 
1. Enger 

2. Heloisa 

3. Dossantos 

4. Gathercole 

5. Wilson 

بودن، هوش و سلامت  چندزبانهعواملی مثل این 

؛ (0118، 1)بری هیل گذارندمی تأثیرروان بر حافظه 

که بتوانند حافظه را  هاییتکنیکو  هاروشبنابراین 

بهبود ببخشند از اهمیت زیادی برخوردارند، در این 

نوین  هایتکنیکرایانه یار یکی از  بخشیتوانمیان 

فظه و بازشناسی جهت تقویت حا اخیراًاست که 

 .گیردمیمورد استفاده قرار 

های اخیر برای درمان اختلالات در دهه

ی روزافزونی به استفاده از رایانه در تحولی، علاقه

شود که این زمینه مشکلات شناختی مشاهده می

های آموزشی شناختی امر موجب گسترش برنامه

، 2ها شده است )گاتین و کارولابر اساس رایانه

سازی یا آموزش توانمند درواقع(. 0160

شوند که مبتنی بر هایی اطلاق میبه آموزش شناختی

 عموماً های علوم شناختی ولی به شکل بازی )یافته

های کنند عملکردهای کامپیوتری( سعی میبازی

فضایی،  ـ شناختی )دقت، توجه، ادراک دیداری

 حافظه مخصوصاًتمیز شنیداری، انواع حافظه 

و سایر کارکردهای اجرایی( را بهبود کاری 

این موارد بر اصل  یا ارتقا دهند که همه بخشیده

پذیری مغز نوروپلاستیسیتی یا همان انعطاف

 66، بوهلین61، نوتلی3، لینکوست8دارد )تارول اشاره

 و 65، هامپشیر69اوون (.0113، 60و کلینبرگ

                                                 
6. Berry hill 

7. Gatian & Garolera 

8. Thorell 

9. Linqvist 

10. Nutiey 

11. Bohlin 

12. Klingberg 

13. Owen 

14. Hamshir 
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نوروسایکولوژیکی را  بخشیتوان( 0161) 6گراهام

انند که از ادغام علوم اعصاب شناختی دروشی می

آمده و برای  به وجودهای اطلاعات با فناوری

کارکردهای  های مغز در زمینهارتقای توانمندی

ادراک، توجه، هوشیاری، حافظه  ازجملهشناختی 

 شود.و ... استفاده می

در همین راستا، نظری، دادخواه و هاشمی 

خشی (، در تحقیق خود با عنوان اثرب6935)

ان آموزدانششناختی بر خطاهای املا  بخشیتوان

با نارسانویسی، به این نتیجه رسیدند که تمرینات 

مربوط به دقت و توجه و همچنین حافظه  ایرایانه

مطلوبی در کاهش  تأثیراتند توانمیکاری 

ان داشته باشند. آموزدانشخطاهای املای این 

پژوهش ( در 6935نریمانی، سلیمانی و تبریزچی )

شناختی بر  بخشیتوان تأثیرخود با عنوان بررسی 

بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی 

، به این نتیجه ADHDان دارای اختلال آموزدانش

شناختی موجب  بخشیتوانرسیدند که مداخله 

بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی 

/کمبود توجه فعالبیشان دارای اختلال آموزدانش

( پژوهشی را با 0166) 0. کسلر و لاکایوشودیم

عنوان بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی 

در  های کارکردهای اجراییآنلاین برای مهارت

هایی که سرطان مرتبط با آسیب مغزی داشتند، بچه

ی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه

 توجهیقابل طوربهی شناختی رایانه بخشیتوان

                                                 
1. Graham 
3. Kesler & Lacayo 

شناختی، نمرات  پذیریانعطافسرعت پردازش، 

اخباری کلامی و بینایی را افزایش داده و  یحافظه

همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس 

 علاوه داشته است. توجهیقابلنقش  پیشانیپیش

بر تمام موارد ذکر شده تحقیقات زیادی ثابت 

اند که یکی از مشکلات کودکان دارای انواع کرده

اختلالات یادگیری، کاهش انگیزه این کودکان 

 هاآنبرای پرداختن به تکالیف درسی و فراگیری 

؛ که استفاده از کامپیوتر و آموزش به کودک است

تواند تا حد های کامپیوتری میاز طریق بازی

 هایبرنامهزیادی به حل این مشکل کمک نماید. 

بهبود این کارکردها  جهتهمآموزشی گوناگونی 

 هایپژوهشدر  هاآنتدوین شده و اثربخشی 

رسیده است. آموزش و  تأییدمختلف به 

 کارگیریبهشناختی، با درگیر کردن و  بخشیتوان

شناختی افراد، موجب  هایتواناییاز  ایمجموعه

. شودمیدر افراد  هاتواناییبهبود و افزایش این 

 توانمییی که از طریق آن هاروشیکی از 

شناختی را بکار گرفت؛ استفاده از بازتوانی 

کامپیوتری متناسب با این  هایبازیو  افزارهانرم

که این روش درمانی نسبت به  است هاتوانایی

این مزیت  دارودرمانی خصوصبهو  هاروشسایر 

. با توجه به استرا دارد که فاقد عوارض جانبی 

مباحث مطرح شده فرضیه پژوهش حاضر این 

ی شناختی باعث بهبود توجه است که بازتوان

ان مبتلا آموزدانشپراکنده و حافظه در  ـ متمرکز

 ؟شودمیبه ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن 
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 روش

)نیمه تجربی( با  صورتبهطرح پژوهش حاضر 

با گروه گواه  آزمونپسو  آزمونپیشدو گروه 

نفر شامل افراد  61که یک گروه  صورتبدینبود. 

نفر شامل  61وانی یادگیری ریاضی، مبتلا به نات

نفر  61افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن و 

 گیرینمونه)مبنای  نیز شامل گروه گواه بود

 هایگروهمطالعات پیشین بود؛ حجم نمونه برای 

یعنی افرادی که ؛ (استنفر  61تا  61آزمایشی بین 

ای بر ایمداخلهمبتلا به ناتوانی یادگیری هستند اما 

. متغیر کنترل نیز در این گیردمیصورت ن هاآن

 آوریجمع منظوربه پژوهش سن و جنس بود.

، بعد از کسب مجوزهای لازم از گروه هاداده

 وپرورشآموزششناسی دانشگاه تبریز و روان

اختلالات یادگیری  گانهپنجکودکان استثنایی، مراکز 

تصادفی انتخاب شدند و  صورتبه 6931در سال 

ی بعد از مراجعه به این مراکز، تعداد نمونه

 91) ایچندمرحله ایخوشه صورتبه موردنظر

چهارم آزمون هوش وکسلر نفر(، با اجرای نسخه 

ی تشخیصی (، مصاحبهWISC-IVکودکان )

 DSM-5های نیمه ساختاریافته بر اساس ملاک

برای تشخیص اختلال یادگیری، انتخاب شد؛ در 

گونگی اجرای کار برای روش و چ مرحله بعد

افراد نمونه توضیح و رضایت  تکتکوالدین 

کسب شد؛ سپس نمونه انتخاب شده  هاآن

تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک  صورتبه

گروه کنترل تقسیم شد. بعد از این مرحله، ابتدا 

با گواه آزمایشی و  هایگروههر یک از افراد 

نده و آزمون استفاده از آزمون توجه متمرکز و پراک

آزمون( و پیش)مورد ارزیابی قرار گرفت  حافظه،

 51تا  91جلسه )هر جلسه  01سپس در طی 

نوروسایکولوژی  بخشیتوانافزار دقیقه( نرم

SoundSmart  آزمایشی ارائه و در  هایگروهبه

جهت تعیین  موردنظرمرحله آخر دوباره آزمون 

ا های صورت گرفته، روی هر دو گروه اجرتفاوت

ورود شامل رشد  هایملاک آزمون(.شد )پس

حرکتی نرمال، عدم وجود اختلالات نورولوژیکی، 

شنوایی نرمال، بینایی نرمال یا اصلاح شده، عدم 

وجود اختلالات شناختی و عدم وجود 

ذهنی. ملاک خروج نیز عدم تمایل  ماندگیعقب

 آزمودنی برای شرکت در پژوهش بود.

: در این پژوهش، آموزشی بازتوانی شناختیابزار: 

 Soundافزار آموزشی نرم وسیلهبهاست که 

Smart شودمی، به گروه آزمایش ارائه .Sound 

Smart  یک برنامه آموزشی جذاب است که

های کامپیوتری طراحی شده است. همانند بازی

بازی با سطوح مختلف بوده  66این برنامه دارای 

فبا، و علاوه بر آموزش و تمرین حروف ال

های ی فعال، مهارتتوجه و حافظههای مهارت

و تلفظ حروف، تفکیک و  هجی کردنشنیداری، 

تمیز اصوات، ریاضیات کلاس اول تا پنجم 

دبستان، پیروی از دستورات، سرعت پردازش 

بخشد مغزی و حتی کنترل تکانه را بهبود می

هایی که برای موفقیت در زندگی و )مهارت

. این برنامه یکی از تحصیل ضروری هستند(

 وپرورشآموزشهای بهترین و کارآمدترین برنامه
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وارد  brain trainذهنی است که توسط کمپانی 

بازار شد و برای اولین بار توسط یک گروه 

شناسی در موسسه علوم متخصص کامپیوتر و روان

سازی گشته شناختی پارند تهران فارسی و بومی

نظیری بی راتتأثی Sound Smartاست. برنامه 

های شناختی و یادگیری بچه هایتواناییدر 

دبستانی دارد. در سنین دبستانی و پیش ویژهبه

افزار عملیاتی کردن این روش، نرم منظوربه

Sound Smart  به هر یک از افراد گروه آزمایش

بار در هر  0ای )دقیقه 51تا  91 یجلسه 01در 

ر جلسه اول هفته( ارائه شد؛ به این صورت که د

روال کار و مراحل آن توضیح داده شد و یک 

آموز با ی تمرینی جهت آشنایی هر دانشمرحله

جلسه  63افزار ارائه و سپس کامپیوتر و فضای نرم

آموزشی به هر یک از افراد نمونه ارائه شد. آزمون 

توجه متمرکز و پراکنده: این آزمون برای سنجش 

سنی  هایهگروتوجه متمرکز و پراکنده در 

مختلف، کاربرد دارد. این آزمون را موسسه سینا 

با همکاری دکتر منور یزدی طراحی کرده است. 

اجرای این آزمون دو مرحله دارد: ابتدا مرحله 

؛ به این شودمیآزمایش توجه متمرکز انجام 

م و س(  مثلاًترتیب که دو حرف از حروف الفبا )

زمایش . سپس آشودمیروی صفحه نمایش داده 

. چنانچه حروف فوق نمایش داده شودمیشروع 

شد، آزمودنی باید علامت بزند و اگر حروف 

دیگری نمایش داده شد نباید علامت بزند. فاصله 

زمانی بین ارائه دو محرک نیم ثانیه در نظر گرفته 

است. نوع حروف نیز  تغییرپذیرکه البته  شودمی

ه اجرا توجه پراکند سپس آزموناست.  تغییرپذیر

. در این مرحله دو حرف فوق در دو شودمی

. آزمودنی باید با شودمیسمت صفحه نمایش داده 

دست راست فقط به محرک سمت راست و با 

دست چپ فقط به محرک سمت چپ پاسخ دهد 

و در صورت تغییر نباید جواب دهد. پاسخ دادن 

. برای بررسی رودمیدر این حالت خطا به شمار 

آزمون توجه متمرکز و پراکنده،  فزارانرمپایایی 

 آزمونپسو  آزمونپیشضریب همبستگی بین 

گروه کنترل )که با فاصله یک ماه انجام شده بود( 

 39/1و در توجه پراکنده  81/1متمرکز در توجه 

 خوانناهمبه دست آمد. بررسی روایی بین پاسخ 

در آزمون استروپ و توجه متمرکز در آزمون 

آزمودنی با و  911پراکنده در  توجه متمرکز و

در حد  931/1بدون حادثه، ضریب همبستگی 

 (.6936معنادار به دست داد )زارع و همکاران، 

آزمون یک  ینا(: n-back) آزمون حافظه کاری

تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با 

اجرایی است و نخستین بار در سال  هایکنش

ا که این ( توسط کرچنر معرفی شد. از آنج6318)

تکلیف هم نگهداری اطلاعات شناختی و هم 

، برای سنجش شودمیرا شامل  هاآن کاریدست

عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب شناخته شده 

، 85/1تا  15/1است. ضرایب اعتبار در دامنه بین 

اعتبار بالای این آزمون را نشان داد. روایی این 

شاخص سنجش عملکرد  عنوانبهآزمون نیز 

؛ 0112، 6)کین است قبولقابلافظه کاری بسیار ح

                                                 
1. Kine 
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 (.6930به نقل از قربانی، 

 6آزمون ریاضی کی مت آزمون ریاضی کی مت:

تهیه  ،(6388) 0توسط کرنولی، ناچیمن و پریچت

و هنجاریابی شده است )به نقل از خدامی، 

تعیین نقاط قوت و  منظوربه(. این آزمون 6931

مختلف ریاضی  هایحوزهان در آموزدانشضعف 

محتوا و توالی شامل سه  ازنظرو  رودمیبه کار 

بخش مفاهیم اساسی )سه خرده آزمون شمارش، 

اعداد گویا و هندسه(، عملیات )چند خرده آزمون 

در حوزه جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه 

زمان،  گیریاندازهبرای  سؤالاتیذهنی( و کاربرد )

( است. مسئلهل و ح هادادهپول، تخمین، تفسیر 

 66تا  1ان آموزدانشاین آزمون در ایران برای 

ساله هنجاریابی شده و روایی آن را با استفاده از 

و آلفای کرونباخ  اندعاملی مستند ساخته تحلیل

را برای این  11/1و  11/1، 12/1، 10/1، 12/1

. آلفای کرونباخ این آزمون اندکردهآزمون گزارش 

در این پژوهش به ترتیب  اهآزموندر سطح خرده 

آمده  به دست 81/1و  86/1، 36/1، 81/1، 89/1

است. ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از 

محاسبه کردند. ضریب  81/1روش آلفای کرونباخ 

همبستگی این آزمون با آزمون پیشرفت جامع 

نیز معنادار گزارش شده است )ضریب  9جاستاک

قل از محمد اسماعیل ( )به ن11/1همبستگی بالای 

 (.6986و هومن، 

ابزاری برای بررسی توانایی خواندن  آزمون نما:

                                                 
1. Keymath 

2. Cornoli, Natchman & Pritchet 

3. Wide Range Achievment Test Gastak 

ان عادی دختر و پسر، در پنج پایه آموزدانش

دبستان و نیز تشخیص کودکان مبتلا به مشکلات 

خواندن و نارساخوانی است که توسط کرمی 

نوری و همکاران )به نقل از ابوالقاسمی و 

اریابی شده است. برای ( هنج6930همکاران، 

ساخت این آزمون در مرحله مقدماتی بر روی 

فارسی زبان از شهر  آموزدانشنفر  611نفر ) 911

کرد زبان از شهر  آموزدانشنفر  611 تهران،

ترک زبان از شهر  آموزدانشنفر  611سنندج و 

ی مقدماتی هادادهتبریز( انجام شد. پس از تحلیل 

ید و بدین ترتیب نسخه اصلاحات لازم اعمال گرد

نهایی آزمون آماده شد. اجرای اصلی آزمون بر 

 855پسر و  آموزدانش 221نفر ) 6165روی 

دختر( در پنج پایه تحصیلی و در سه  آموزدانش

شهر تهران، سنندج و تبریز انجام شد. پس از 

و انجام عملیات آماری برای هر  هادادهگردآوری 

و نمرات هنجار  پایه و در هر شهر نمرات خام

خرده آزمون  61محاسبه گردید. این آزمون شامل 

است که عبارت است از: خواندن کلمات )که 

شامل سه بخش کلمات پربسامد، متوسط بسامد و 

کم بسامد است(، زنجیره کلمات، قافیه، نامیدن 

تصاویر، درک متن، درک کلمات، حذف آواها، 

 هاینهنشاخواندن ناکلمات )کلمات بدون معنا(، 

 (.6936مقوله )جانه،  هاینشانهحرف و 

 

 هایافته

آمده از پژوهش حاضر با  به دستی هاداده

ی آمار توصیفی )میانگین و هاروشاستفاده از 
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انحراف استاندارد( و آمار استنباطی شامل تحلیل 

 افزارنرمکوواریانس چند متغیره با استفاده از 

SPSS  این  رد تجزیه و تحلیل شد. 06نسخه

آمده از اجرای طرح  به دستهای داده قسمت

مورد مطالعه، از دو  سؤالپژوهشی و متناسب با 

 گیرد.منظر مورد تحلیل قرار می

 

توصیفی توجه متمرکز، توجه پراکنده و حافظه کاری )میانگین و انحراف استاندارد( در افراد مبتلا به  هایآماره .1ل جدو

 اندن و کنترلناتوانی یادگیری ریاضی، خو

 آزمونپیش 
 

  آزمونپس

 تعداد انحراف استاندارد میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین مؤلفه هاآزمودنی

 ریاضی

 خواندن

 کنترل

 توجه متمرکز

11/692 

11/699 

21/651 

69/65 

81/66 

15/69 

61 

61 

61 

11/658 

11/652 

01/656 

65/61 

18/69 

01/65 

61 

61 

61 

 ریاضی

 خواندن

 کنترل

 زمان واکنش

11/151 

51/198 

11/152 

28/611 

11/660 

19/82 

61 

61 

61 

61/588 

11/581 

61/155 

11/616 

56/618 

15/661 

61 

61 

61 

 ریاضی

 خواندن

 کنترل

 توجه پراکنده

11/11 

91/16 

11/10 

01/69 

19/3 

10/61 

61 

61 

61 

91/26 

11/29 

11/15 

60/65 

10/3 

61/66 

61 

61 

61 

 ریاضی

 خواندن

 ترلکن

 زمان واکنش

11/151 

18/155 

61/111 

09/661 

98/89 

99/81 

61 

61 

61 

21/165 

61/115 

11/159 

61/35 

11/80 

16/89 

61 

61 

61 

 ریاضی

 خواندن

 کنترل

 حافظه کاری

11/11 

81/11 

51/11 

69/8 

53/66 

11/1 

61 

61 

61 

91/611 

31/83 

61/12 

91/66 

61/69 

11/1 

61 

61 

61 

 ریاضی

 خواندن

 کنترل

 واکنشزمان 

61/800 

61/200 

11/219 

03/093 

39/638 

16/010 

61 

61 

61 

61/511 

11/515 

11/215 

18/616 

11/623 

63/618 

61 

61 

61 

 

 نشان 6 جدول مندرجات که گونههمان

 مرحله در مطالعه مورد هایگروه ،دهدمی

 یکدیگر با چشمگیری هایتفاوت آزمونپیش

 استاندارد انحراف و میانگین که چرا. اندنداشته

 در ولی است، بوده نزدیک هم به تقریباً ،هاگروه

 این آزمایشی، هایگروه آزمونپس مرحله

 به اندشده مواجه بیشتری واریانس با هاکمیت

 هاگروه استاندارد انحراف و میانگین که نحوی

قبل از استفاده از آزمون . است کرده پیدا تغییر

متغیرهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای 

با آزمون  هاواریانسهمگنی  فرضپیشپژوهش، 

لون مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، 
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در متغیرهای مورد  هاواریانسهمگنی  فرضپیش

شد. این آزمون برای  تأییدبررسی هر سه گروه 

نبود. همچنین برای  دارمعنیاز متغیرها  کدامهیچ

مون از آز هاواریانسبررسی فرض همگنی کو

باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که تفاوت 

 درنتیجهنیست و  دارمعنی هاواریانسکو

؛ برقرار است هاواریانسهمگنی کو فرضپیش

 تأییدتحلیل کوواریانس  هایفرضپیشبنابراین 

 شد.

 

 افظه کاریهمگنی ماتریس کوواریانس در توجه متمرکز، پراکنده و ح فرضپیشآزمون ام باکس برای  .2جدول 

P F متغیر ام باکس درجه آزادی اول درجه آزادی دوم 

 توجه متمرکز 16/6 1 30/68618 056/1 319/1

 توجه پراکنده 11/1 1 30/68618 863/1 11/1

 حافظه کاری 95/65 1 30/68618 69/0 111/1

 

همگنی  باکس برای بررسیام از آزمون 

 که گونههمان؛ استفاده شد ماتریس کوواریانس

، همبستگی دهدمینشان  0مندرجات جدول 

موجود بین متغیرهای مورد مطالعه همگن است؛ 

مشاهده شده مربوط به این آزمون در  Fچراکه 

آماری معنادار نیست؛  ازنظر >11/1pسطح 

 کوواریانسهمگنی ماتریس  فرضپیشبنابراین 

 محقق شده است.

 

 توجه متمرکز، پراکنده و حافظه کاری ردآزمون لون برای همگنی واریانس خطا  .3جدول 

P متغیر ضریب درجه آزادی اول درجه آزادی دوم 

 توجه متمرکز 08/9 0 02 119/1

 زمان واکنش 90/0 0 02 662/1

 توجه پراکنده 53/6 0 02 059/1

 زمان واکنش 13/9 0 02 133/1

 حافظه کاری 81/0 0 02 115/1

 زمان واکنش 310/1 0 02 933/1

 

آزمون لون جهت بررسی مفروضه یکسانی  از

 ،9استفاده شد؛ مندرجات جدول  خطاواریانس 

در  هامؤلفهکه واریانس خطای همه  دهدمینشان 

 Fمورد مطالعه همگن است، چرا که  هایگروه

مشاهده شده مربوط به این آزمون، در متغیرهای 

آماری  ازنظر >11/1p مورد مطالعه، در سطح

همگنی  فرضپیشنابراین معنادار نیست؛ ب

 واریانس خطا نیز محقق شده است.
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 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیر وابسته .4جدول 

P F نام آزمون ارزش 

 اثر پیلایی 815/1 51/8 116/1

 لامبدای ویلکز 099/1 81/60 116/1

 اثر هتلینگ 69/9 19/68 116/1

 ریشه روی ترینبزرگ 18/9 11/98 116/1

 

 شودمیملاحظه  5که در جدول  طورهمان

قابلیت استفاده از  هاآزمونهمه  داریمعنیسطوح 

تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانوا( را مجاز 

که بین سه  دهدمی. این نتایج نشان شمارندمی

(. >P 116/1وجود دارد ) دارمعنیگروه تفاوت 

گزارش شده برای اثر پیلایی  F نمره کهنحویبه

(، اثر هتلینگ 81/60) یلکزو(، لامبدای 51/8)

 .است( 11/98) یروریشه  ترینبزرگ ( و19/68)

 

 با هدف تعیین تفاوت بین سه گروه در توجه متمرکز، پراکنده و حافظه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره .5جدول 

P F منبع پراکندگی متغیر وابسته وع مجذوراتمجم درجه آزادی میانگین مجذورات 

 توجه متمرکز 35/6162 0 32/118 58/96 116/1

 گروه

 زمان واکنش 20/68612 0 81/3119 26/2 110/1

 توجه پراکنده 23/111 0 93/028 11/65 116/1

 زمان واکنش 82/1966 0 39/9611 15/8 116/1

 حافظه کاری 21/60661 0 92/1118 35/92 116/1

 زمان واکنش 16/269111 0 11/911191 26/69 116/1

 

 شودمیمشاهده  1که در جدول  طورهمان

بین افراد با ناتوانی یادگیری ریاضی، خواندن و 

گروه کنترل از لحاظ توجه متمرکز و زمان 

 26/2و  =F 98/96با نمره  واکنش به ترتیب

F=  116/1در سطحP<  داریمعنیتفاوت 

ز لحاظ توجه پراکنده و زمان وجود دارد. ا

 15/8و  =F 11/65با نمره  واکنش به ترتیب

F=  116/1در سطحP<  داریمعنیتفاوت 

وجود دارد. از لحاظ حافظه کاری و زمان 

 26/69و  =F 35/92با نمره  واکنش به ترتیب

F=  116/1در سطحP<  داریمعنیتفاوت 

اما برای اینکه مشخص شود ؛ وجود دارد

 یککدامو  ه نفع کدام گروه استمعناداری ب

از آزمون  اندکردهنمره بالاتری دریافت 

 زوجی استفاده گردید. هایمقایسه
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 و سطح معناداری آن نتایج مقایسه زوجی توجه متمرکز، پراکنده و حافظه در سه گروه .9جدول 

P متغیر گروه  تفاوت میانگین خطای استاندارد 

 توجه متمرکز ضیریا خواندن -59/9 86/6 121/1

   کنترل 11/61 81/6 116/1

  خواندن کنترل 38/69 85/6 116/1

 زمان واکنش ریاضی خواندن -66/1 51/61 259/1

   کنترل -00/11 92/61 116/1

  خواندن کنترل -00/11 21/61 115/1

 توجه پراکنده ریاضی خواندن -30/1 31/6 193/1

   کنترل 15/8 31/6 116/1

  خواندن کنترل 12/3 31/6 116/1

 زمان واکنش ریاضی خواندن 11/8 15/8 906/1

   کنترل -15/01 15/8 111/1

  خواندن کنترل -01/95 11/8 116/1

 نتیجه حافظه ریاضی خواندن 31/61 21/1 166/1

   کنترل 51/58 13/1 116/1

  خواندن کنترل 11/90 12/1 116/1

 زمان واکنش ریاضی خواندن 11/01 13/29 116/1

   کنترل -11/969 15/20 116/1

  خواندن کنترل -66/993 91/20 116/1

 

 شودمیمشاهده  1که در جدول  طورهمان

در توجه متمرکز بین افراد با ناتوانی یادگیری 

ریاضی و خواندن تفاوت معناداری وجود ندارد 

نمره بیشتری را  آزمونپساما این دو گروه در 

که در  اندنمودهنترل کسب نسبت به گروه ک

. در زمان هستند( معنادار >116/1Pسطح )

واکنش نیز بین افراد با ناتوانی یادگیری ریاضی 

و خواندن تفاوت معناداری وجود ندارد، اما این 

نمره کمتری را نسبت به  آزمونپسدو گروه در 

که در سطح  اندنمودهگروه کنترل کسب 

(116/1P< معنادار )هستند. 

ر توجه پراکنده بین افراد با ناتوانی د

یادگیری ریاضی و خواندن تفاوت معناداری 

نمره  آزمونپسوجود ندارد اما این دو گروه در 

 اندنمودهبیشتری را نسبت به گروه کنترل کسب 

. در هستند( معنادار >116/1Pکه در سطح )

زمان واکنش نیز بین افراد با ناتوانی یادگیری 

ن تفاوت معناداری وجود ندارد، ریاضی و خواند

نمره کمتری را  آزمونپساما این دو گروه در 

که در  اندنمودهنسبت به گروه کنترل کسب 

 .هستند( معنادار >116/1Pسطح )

حافظه کاری بین افراد با ناتوانی  درنتیجه

یادگیری ریاضی و خواندن تفاوت معناداری 

لا به وجود دارد و این تفاوت به نفع افراد مبت
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، یعنی در مرحله استناتوانی یادگیری ریاضی 

نمرات بالاتری را نسبت به گروه  آزمونپس

، همچنین این دو اندنمودهناتوانی خواندن کسب 

گروه نمره بیشتری را نسبت به گروه کنترل در 

که در سطح  اندنمودهکسب  آزمونپس

(116/1P<)  در زمان واکنش نیز هستندمعنادار .

د با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن بین افرا

تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع 

، بدین استافراد مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی 

معنا که افراد این گروه بهبود بیشتری را در زمان 

، انددادهاز خود نشان  آزمونپسواکنش در مرحله 

و  همچنین دو گروه ناتوانی یادگیری ریاضی

خواندن عملکرد بهتری را نسبت به گروه کنترل 

که در سطح  انددادهنشان  آزمونپسدر مرحله 

(116/1P< معنادار )هستند. 

 

 بحث و گیرینتیجه

ی پژوهش حاضر نشان داد که بازتوانی هایافته

شناختی باعث بهبود عملکرد توجه متمرکز، توجه 

ی یادگیری پراکنده و حافظه در افراد مبتلا به ناتوان

، 6، در همین راستا پنسشودمیریاضی و خواندن 

در تحقیق خود با هدف  ،(0160) 9و مایر 0لوپز

 منظوربه ایرایانه هایبرنامهبررسی اثربخشی 

آموزش راهکارهای درک مطلب در فرایند 

ان سال چهارم ابتدایی در آموزدانشخواندن 

بر شیلی، نشان دادند که یادگیری در محیط مبتنی 

                                                 
1. Ponce 

2. Lopez 

3. Mayer 

و همکاران  5بوده است. کاست مؤثررایانه بسیار 

 هایمهارتآموزش  تأثیربه بررسی  ،(0166)

هجی کردن به کمک رایانه بر روی دو گروه از 

ان نارساخوان و عادی پرداختند و نتیجه آموزدانش

گرفتند که کودکان نارساخوان به اندازه غیر 

 هجی کردن پیشرفت هایمهارت، در هانانارساخو

کردند، همچنین سطح توجه کودکان نارساخوان از 

طریق این برنامه آموزشی افزایش پیدا کرده بود. 

در تحقیق خود به این  ،(0166لوسلی و همکاران )

 ایرایانهنتیجه رسیدند که تنها با دو هفته تمرین 

اختصاصی متمرکز بر حافظه فعال که شامل 

تصاویری از حیوانات بود و در دو بخش 

ازش/ رمزگذاری و مرحله یادآوری طراحی پرد

شده بود، در تکالیف شناختی و حافظه فعال 

بین کودکان با مشکلات رشدی  داریمعنیتفاوت 

و کودکان گروه شاهد در عملکرد حافظه فعال و 

در پژوهش  ،(0166) 1خواندن دیده شد. داهلین

حافظه فعال  ایرایانهخود دریافت که تمرین 

فهم خواندن را در کودکان با مهارت  تواندمی

( هم 0111مشکلات خواندن بهبود دهد. بیکر )

آموزشی را  افزارهاینرماستفاده از فناوری و  تأثیر

بر بهبود عملکرد حافظه مورد تائید قرار دادند. 

 تأثیرپژوهشی را با عنوان  ،(0166) 1کسلر و لاکایو

 سالبزرگای در افراد آموزش شناختی رایانه

فعالی که در به نقض توجه/ بیشمبتلا 

شان مشکل داشتند در طی کارکردهای اجرایی

                                                 
4. Kast 

5. Dahlin 
6. Kesler & Lacayo 
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را  نفرِ 01سه ماه آموزش انجام دادند. دو گروه 

تصادفی انتخاب کردند و به یکی از  صورتبه

ای افزار شناختی رایانهها توسط نرمگروه

کارکردهای اجرایی را آموزش دادند. نتایج 

بین  توجهیقابل مطالعه نشان داد که تفاوت

گروه آزمایش و گروه کنترل بعد از سه آموزش 

وجود دارد و گروه آزمایش که آموزش دیده 

)بازداری پاسخ و  بودند در کارکردهای اجرایی

( بهتر از گروه کنترل عمل کردند. حافظه کاری

نیز پژوهشی را با عنوان  ،(0113) 6بوچان

لاین بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آن

-در بچه های کارکردهای اجراییبرای مهارت

هایی که سرطان مرتبط با آسیب مغزی داشتند، 

ی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه

 توجهیقابل طوربهی ناتوانی شناختی رایانه

شناختی، نمرات  پذیریانعطافسرعت پردازش، 

ه را افزایش داد اخباری کلامی و بینایی یحافظه

و همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس 

 .داشته است توجهیقابلنقش  پیشانیپیش

مطرح در تبیین نتایج  هایاز نظریهیکی 

 ـ های شناختی و عصباین پژوهش، نظریه

هستند که سهم بسزایی در فهم  شناختیروان

 هایمکانیسم عمل این اختلالات ارائه کرده و داده

نظریه خود ارائه  ییدتأپژوهشی زیادی هم در 

اند. پیشگامان رویکردهای شناختی در کرده

 طوربهتبیین اختلالات یادگیری، عقاید خود را 

عمده از روانشناسان مطرح رویکرد شناختی 

                                                 
1. Buchan 

پیاژه  هاآنترین که برجسته کنندمیاقتباس 

ترین فرض رویکردهای شناختی این است. مهم

ی قبلی و های موفق از تجربهاست که یادگیرنده

فرایندهای فکری خود درباره اطلاعات جدید 

در تعیین اینکه  هاآنسازند. فعال معنا می طوربه

، ادراک و با وجوجستاطلاعات جدید چگونه 

اطلاعات ذخیره شده قبلی ارتباط داده شده و 

شوند، از فرایندها یا انتخاب و یادآوری می

-ه میاجرایی و یا فراشناختی استفاد کارکردهای

بین یک  آنچهکنند. بر اساس این رویکرد 

گذارد، ناتوانی یادگیرنده ماهر و غیرماهر فرق می

از  مؤثریادگیرنده غیرماهر در استفاده مفید و 

فرایندهای اجرایی است )کاست و همکاران، 

یادگیری  هایناتوانی(. در خصوص تبیین 0166

های ژنتیکی، مختلفی از قبیل نظریه هاینظریه

های رشدی و رسشی، های زیستی، نظریهظریهن

های رفتاری و های شناختی و نظریهنظریه

 ایجنبهبر  هرکداماند که آموزشی مطرح شده

خاص از این اختلال متمرکز شده و به تبیین آن 

 (.0165، 0پردازند )بارلو و دوراندمی

ی این پژوهش را بر هایافته توانمیهمچنین، 

 هایتمرینذیری مغز در اثر اساس فرضیه شکل پ

مانت، نوروسایکولوژیک تبیین نمود؛ برای مثال 

؛ به نقل از نظیفی و 0110مولر و جانک )

( افزایش حجم ماده خاکستری 6936همکاران، 

 دانانموسیقیو سفید را در چندین ناحیه از مغز 

بسیار باتجربه مشاهده نمودند؛ در حالی که 

                                                 
2. Barlow & Durand 
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اد عادی رانندگان تاکسی نسبت به افر

ساختاری در هیپوکامپ خود نشان  هایتفاوت

وابسته به استفاده زیاد از این  احتمالاًدادند که 

و تجسم فضایی  یابیجهتبخش در فرایندهای 

که همان  شودمیبنابراین چنین فرض ؛ است

مکانیسمی که زیربنای فرایندهای شکل پذیری 

وابسته به تجربه است، بهبودهای خود به خود و 

( را در این بخشیتوانا هدایت شده )از طریق ی

 توانمی، ینهمچن .آوردمی به وجوداختلالات 

گفت که عملکرد ضعیف حافظه فعال از 

خصوصیات کودکان ناتوان در یادگیری ریاضی 

فرایندهای  رسدمیو خواندن است و به نظر 

ذهنی این افراد دچار  هایانبارهنظام حافظه و 

بسیار مهم دبستان،  هایسالمشکل باشد. در 

یادگیری هر چیز  نیازپیشپویایی حافظه کاری، 

 خواندن، نوشتن و ریاضی است. ازجمله

بر اساس فرضیه شکل  توانمی درمجموع

 تأثیراتتوضیح داد که  گونهاینپذیری مغز 

 هایتمرین، در اثر افزارنرماحتمالی این 

؛ گیردمیصورت  هاتمرینشناختی و تکرار این 

که همان  شودمیبنابراین چنین فرض 

مکانیسمی که زیربنای فرایندهای شکل پذیری 

وابسته به تجربه است بهبودهای خود به خود و 

( را در این بخشیتوانیا هدایت شده )از طریق 

بنابراین ؛ آوردمی به وجوداختلالات 

شناختی خوب طراحی شده در  هایآموزش

د بهبودهای نتوانمیاجرایی  هایکنشزمینه 

در کودکانی که  هاکنشبادوامی را در زمینه این 

 به وجود، برندمییادگیری رنج  هایناتوانیاز 

شناختی مکرر و هدایت  هایآموزشآورند؛ 

شناختی( باعث پیدایش  بخشیتوانشده )مثل 

 هاینورونتغییرات ساختاری و کنشی در 

، در مغز این کودکان هاکنشمسئول این 

تغییراتی که با توجه به فرضیه شکل  ؛شوندمی

ند پایدار توانمیپذیری و خودترمیمی مغز انسان 

و بادوام باشند. پژوهش حاضر دارای 

اینکه تعداد نمونه و  ازجملهبود  هایمحدودیت

اینکه همگی از قومیت ترک بودند به همین 

باید با احتیاط صورت  هایافتهدلیل تعمیم 

یگر پژوهش این بگیرد، همچنین محدودیت د

بود که نتایج عملکرد واقعی نمونه آماری در 

به گزارش نتایج  صرفاًمدرسه بررسی نگردید و 

پرداخته شد. پیشنهاد  شناختیعصبی هاآزمون

که مطالعات آینده برنامه بازتوانی  گرددمی

رشدی  ـ شناختی را برای سایر اختلالات عصب

بکار  ی نیزفعالبیش ـ مانند اختلال نقص توجه

ی هاآزمونگیرند و همچنین علاوه بر نتایج 

این  روزمرهعملکرد واقعی و  شناختیعصب

افراد در محیط مدرسه و تکالیف درسی نیز 

 بررسی شود.

 

 تشکر و قدردانی

دانند از کلیه افرادی که نویسندگان بر خود لازم می

در این پژوهش ما را یاری نمودند، تشکر و 

 .آورند به عملقدردانی 
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