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 چکیده
ریزي : پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حافظه فعال بر برنامههدف

آموزان داراي اختالل یادگیري نارساخوان پذیري شناختی دانشو انعطاف
آزمایشی با طرح پیشنیمهاین پژوهش به صورت : روشصورت گرفت. 

 380 شامل جامعه آماريبود.  گروه گواه با آزمون و پیگیريپس _ آزمون
ابتدایی ارجاع پایه سوم، چهارم و پنجم  خواندن یادگیرياختالل آموز با  دانش
بوشهر رش یادگیري آموزش و پرواختالل شده از سوي مدارس به مرکز   داده
هاي  که ویژگی نفر 62 ،گیري در دسترس نمونهروش به ها  آنکه از بین  بود

آموز پس از  دانش 40سپس هاي ورود را داشتند فهرست و  الزم از نظر مالك
تصادفی در دو گروه  شکل  ، انتخاب و بهخواندن یادگیرياختالل تشخیص 

 شامل سنجش . ابزارهاينفر گمارش شدند 20آزمایش و گواه در هر گروه 

 هوش مقیاس ساختاریافته، بالینی نشانگان نارساخوانی، مصاحبه لیست چک
 بود. ن و آزمون ویسکانسینکودکان، آزمون برج لند شده وکسلر تجدیدنظر

قرار  ايدقیقه 45جلسه  18، طی آموزش حافظه فعالگروه آزمایش تحت 
 لیو تحل هیتجز يیافت نکرد. برادر یآموزشگونه ، هیچگواهگرفت و گروه 

  استفاده شد. گیري مکرربا اندازه انسیوار لیها از روش تحلداده يآمار
 پذیريریزي و انعطافه فعال بر برنامه: نتایج نشان داد آموزش حافظهایافته

) و این تاثیر در مرحله P ˂001/0( آموزان نارساخوان اثر داشتهشناختی دانش
توان در مجموع می گیري:نتیجه). P ˂001/0( پیگیري دو ماهه پایدار ماند

کاربردي و  توان به عنوان مداخلهبیان کرد که از آموزش حافظه کاري می
 دانششناختی پذیريانعطاف ریزي وبراي بهبود برنامهخصوص ه ثر بؤم

  آموزان نارساخوان استفاده گردد.
 .خوانیشناختی، نارساپذیريریزي، انعطافحافظه فعال، برنامه کلیدي:واژگان

Abstract 

Introduction: Decision-making is part of the cognitive control that 

plays a key role in the evaluation of desires. The present study was 

performed to investigate the effects of tDCS on the left hemisphere 

DLPFC brain region in high-risk decision making and risk-taking. 

Method: The study was a single-blind experimental study 

performed on 30 healthy adults. In this study, subjects were 

randomly divided into two experimental and sham groups. In the 

experimental group, anodal stimulation over the right hemisphere 

OFC and cathodal stimulation over the left DLPFC was performed 

at 2 mA. The tasks used were computer versions of Balloon 

Analogue Risk Task (BART) and Iowa Gambling Task (IGT) for 

evaluating high-risk decision making and risk-taking. Data were 

analyzed using a one-way ANCOVA test. Results: Results showed 

a significant difference between the experimental and control 

groups in the Bart test (P <0.05) and the impact of the intervention 

in reducing risky decision making, and also no significant 

difference between the two groups in the Iowa test (P <0.05). 

Conclusion: Based on the results, it can be said that tDCS anodic 

stimulation can be effective in reducing risky decision making. 

Keywords: tDCS, OFC, right hemisphere, high risk decision 

making, risk taking. 
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  مقدمه
، از جمله مشکالتی است که از 1اختالل یادگیري

شناسی و باز مورد توجه متخصصان رواندیر
بخش، یاض(حمیدي و ف استحتی پزشکی بوده 

یادگیري یک اختالل عصبی  ). اختالل1395
رشدي در کودکان است که بر اثر عوامل ارثی و 
محیطی موثر بر توانایی مغز در ادراك یا پردازش 

 گذاردمی اطالعات کالمی یا غیرکالمی تاثیرموثر 
، 2(مرازیک، نایدو، بورزا، کوبیتویچ و شرگیل

ار در ). مشخصه این اختالل مشکالت پاید2019
هاي تحصیلی مربوط به زمینه یادگیري مهارت

خواندن، بیان نوشتاري و ریاضیات است که در 
شود و با توانایی هوشی اوایل کودکی شروع می

(سادوك، سادوك و  خوانی نداردکلی کودك هم
تقریبا هر جنبه اختالل یادگیري  ).1395، 3روئیز

 ،نفس تعز ،تحصیلی جملهاز از زندگی کودك 
و یک هد دمی ارقر تأثیر تحتي را مدرآکادخو

، 4 زسیگر و (چمبریر العمر استچالش مادم
 با مقایسهدر  هاآن). 2019، 5؛ تولین2018

 تحصیل كتر یشافزا ضمعر ي دردعا نکادکو
  ).1395(میرمهدي و شجاعی،  هستند

یکی از انواع اختالل یادگیري، اختالل 
ن پنجمی هاياست. مطابق مالك 6نارساخوانی

ویراست راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت 

                                                
1. Learning disorder 
2. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill 
3. Sadock, Sadock & Ruiz 
4. Chambrier & Zesiger 
5. Tolin 
6. Dyslexia  

) اختالل خواندن حالتی است که 2013( 7روانی
تر از حد مورد در آن پیشرفت خواندن پایین

انتظار بر حسب سن، آموزش و هوش کودك 
است. همچنین این اختالل به میزان زیادي مانع 

هاي روزانه مستلزم موفقیت تحصیلی یا فعالیت
پزشکی آمریکا، (انجمن روان شودخواندن می

2013.(  
نارساخوانی نوعی اختالل در اشتباه کردن کلمات 
شبیه به هم، وارونه خوانی کلمات، حدس زدن 
کلمات با توجه به حروف ابتدا و انتها، مشکالت 
زیاد در هجی کردن کلمات، دشواري در 
تشخیص جزء از کل و عدم تمایل و انزجار از 

 4). حدود 2019، 8آفلی( یادگیري خواندن است
درصد از کودکان سنین مدرسه در ایاالت  8تا 

متحده آمریکا دچار نارساخوانی هستند، که 
شامل انواعی از نواقص خواندن، هجی کردن و 
فهم است. همچنین نارساخوانی تقریبا در 

درصد کودکان و نوجوانان دچار اختالالت 75
یادگیري اختصاصی همراه با نقص در خواندن 

). 1395(سادوك، سادوك و روئیز،  شوددیده می
 و همکاران 9راو، راج، رامانادن، شارما، دار

 67/13)، شیوع اختالل نارساخوانی را 2017(
درصد گزارش کردند. موگاسیل، پاتیل، پاتیل و 

) میزان شیوع اختالل یادگیري 2011( 10موگاسیل
درصد  17/15ساله هندي  12تا  8را بین کودکان 

                                                
7. The fifth Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder(DSM-5) 
8. Afeli 
9. Rao, Raj, Ramanathan, Sharma, Dhar & et al 
10. Mogasale, Patil, Patil & Mogasale 
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درصد گزارش  2/11ع اختالل خواندن را و شیو
 هاي داخلی شریفی و داورياند. در پژوهشداده

) شیوع اختالل خواندن را در پایه اول 1391(
 55/7درصد و پایه دوم ابتدایی  42/5ابتدایی 

  درصد گزارش کردند.
علل مختلفی براي تبیین اختالل نارساخوانی از 

ها سوي متخصصان مطرح شده که از میان آن
بیشترین تاکید و تحقیق روي مشکالت 

(سلطانی کوهبانی،  کارکردهاي اجرایی است
علیزاده، هاشمی، صرامی و سلطانی کوهبانی، 

کارکردهاي اجرایی شاخصی براي ). 1392
چگونه و چه وقت انجام دادن عملکردهاي 

(فنویک، کویاس،  شودرفتاري عادي تعریف می
). در واقع 2016، 1ویزك، فیزر، میلر و همکاران

هایی است که به فرد کارکردهاي اجرایی مهارت
ها کند تا تصمیم بگیرد چه نوع فعالیتکمک می
هایی را مورد توجه قرار بدهد، کدام یک یا هدف

را انتخاب کند و چگونه رفتارها را سازماندهی و 
؛ 2019، 2(بتلت، هولمز و استل ریزي کندبرنامه

  ).2015، 3کریک، جري، ریبی و کرنیش
هاي متعدد از کارکردهاي اجرایی شامل مولفه

ریزي، کنترل برنامه جمله خودگردانی، بازداري،
پذیري شناختی انعطاف  کاري وتکانه، حافظه

هاي مختلف است. در این راستا نتایج پژوهش
آموزان ریزي در دانشبیانگر نقص برنامه

(شویرینگا، نیونوجزن،  نارساخوان است

                                                
1. Fenwick, Kubas, Witzke, Fitzer, Miller & et 
al 
2. Bathelt, Holmes & Astle, 
3. Kirk, Gray, Riby & Cornish 

؛ فنویک و 2017 ،4یکاسترو و ماتیساوربیود
عابدي  و قلمزن، مرادي ؛2016 همکاران،

     ) 2016( 5). بیوتبا، آلبرت، لالنگ و چکس1393
ریزي را به عنوان توانایی تدوین نقشه راه برنامه

براي رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف و 
گیري در مورد تعیین همچنین توانایی تصمیم

ریزي، د. در واقع برنامهکنناولویت تعریف می
شناسایی و سازماندهی مراحل و عناصر الزم 
جهت انجام یک قصد یا رسیدن به یک هدف 

). 2019، 6(گاشج، ابرر، مست و رابرز است
هدفمند و  ریزي توانایی اجراي منظم،برنامه

که  استنگر متوالی اعمال با توجه به هدف آینده
ضروري  جهت اجراي منظم و دقیق اعمال بسیار

این ). 2019، 7(کمپن، سگرس و ورهوون است
شناسایی و  کنش اجرایی به عنوان توانایی

سازماندهی مراحل و عناصر مورد نیاز براي 
 عملانجام یک قصد یا رسیدن به یک هدف 

پارك، هنري، مسر،  (اسمیت دنمایمی
) و همچنین 2019، 8ادواردسدونیر و زیسک

شیوه سازماندهی  توانایی تنظیم پیشرفت کارها و
و جورجیو ( راهبردي و مؤثر را بر عهده دارد

ریـزي از جملـه برنامه). 2016، 9داس
کـه در مدرسـه  استمهمـی  اجرایی کارکردهاي

بـه خصـوص در خواندن و نوشتن داراي 

                                                
4. Schuiringa, Nieuwenhuijzen, Orobio de 
Castro  & Matthys 
5. Biotteau, Albaret, Lelong & Chaix 
6. Gashaj, Oberer, Mast & Roebers 
7. Campen, Segers & Verhoeven 
8. Smith-Spark, Henry, Messer, Edvardsdottir & 
Zięcik 
9. Georgiou & Das 
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هرچــه فــرد از نظــر مولفه است. اهمیت 
ریزي ذهنی در سطح بهتري باشد به همان برنامه

هاي خواندن نیز بهتر عمل مهارت نسبت در
). نتایج 2019،  همکاران(گاشج و  خواهـد کرد

انـد کـه نشان داده هاي صورت گرفتهپژوهش
ریزي مناسب کودکـان نارساخوان فاقد برنامه

؛ 2019 ،1(سینکوین، گیتون و سوازن هسـتند
  ).2013، 2نفید، فاسیلو و گرینفیلد

که  اي اجراییهاي کارکردهیکی دیگر از مولفه
آموزان نارساخوان در آن با ضعف مواجه دانش

پذیري شناختی است. در این هستند، انعطاف
 خواهراستا نتایج پژوهش ارجمندنیا و رفیع

آموزان با اختالل ) نشان داد که دانش1393(
پذیري شناختی نسبت یادگیري در مولفه انعطاف

 پذیريانعطاف به گروه عادي ضعیف هستند.
هاي لفهؤترین ماختی یکی از اصلیشن

کارکردهاي اجرایی است که بخش فرونتال مغز 
مسئول آن است و فرایندهاي کنترل شناختی و 

ضعف در این  گیري را بر عهده دارد وتصمیم
مؤلفه با درجاماندگی، حرکات تکراري، دشواري 

هاي حرکتی و توانایی در تنظیم و تعدیل فعالیت
برابر تغییرات محیطی  تغییر فکر و عمل در

، 3(ارتگا، تریسی، گلد و پاریخ شودمشخص می
شناختی در ارتباط با پذیري). انعطاف2013

کارکردهاي اجرایی به توانایی انتخاب پاسخ 
هاي موجود و مناسب و عملی در بین گزینه

                                                
1. Cinquin, Guitton & Sauzeon 
2. Nayfeld, Fuccillo & Greenfield 
3. Ortega, Tracy, Gold & Parikh 

عنوان آگاهی بهاستفاده از خالقیت اشاره دارد و 
شرایط جدید شخص از متفاوت بودن، انطباق با 

 شایستگی داشتن تعریف شده است و احساس
). 1393دانا، حاتمی و پرند، (عبدي، عربانی

پذیري را ) انعطاف2004( 4داوسون و گوایر
توانایی بازنگري در برنامه به هنگام برخورد با 
موانع، اطالعات یا خطاهاي جدید و همچنین 
             سازگاري با تغییر شرایط توصیف 

؛ به نقل از 2004(داوسون و گوایر،  کنندمی
همچنین ثقفی، استکی و ). 1385علیزاده، 

پذیري در انعطاف دریافتند که) 1391( عشایري
ت یادگیري آموزان با اختالالدو گروه دانش

آموزان نارسا خوان متفاوت می و دانشالغیرک
در حقیقت با توجه به بیشتر بودن خطاي  ؛است

پذیري زان نارساخوان، انعطافآموتکرار در دانش
می الت یادگیري غیرکالالآموزان با اختدانش

  .آموزان نارساخوان استبیشتر از دانش
هاي فراشناختی مطالعات مختلف به نقش مهارت

و آموزش کارکردهاي اجرایی بر بهبود تواناهاي 
(ماجر و  آموزان نارساخوان تاکید دارنددانش
زنجانی و ، لطیفخانزادهحسین ؛2019، 5تتلی

فعال بر  هاي حافظهمداخله ).1395طاهر، 
 مبتنی به این حافظه مربوط راهبردهاي آموزش

    این ).2016، 6(ماهلر و اسچاردت است
فرایندهاي  از ايها به عنوان مجموعهمداخله
 کندرا قادر می افراد که شودتصور می فرضی

                                                
4. Dawson & Guare 
5. Major   & Tetley 
6. Maehler & Schuchardt 
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 خود را در جهت اهداف افکار و آگاهانه رفتار

معموال شامل  فرایند کنترل کنند. این آینده
 فعال  داري، حافظهباز هايمؤلفه آموزش
 ریزي، سازماندهیپذیري ذهنی، برنامهانعطاف

؛ 2005، 1(برون مفهوم است. و اکتساب روانی
). به 1393آبادي، نجمو مهدوي پورنقل از علی

 از ايعبارت دیگر، این آموزش شامل مجموعه

یعنی بازداري،  شناختی یچیدهپ هايمهارت
کنترل  در که است توجه کنترل و فعال حافظه
 و هیجانی _ ریزي شناختیبرنامه هدایت، کردن،

 نیجویس  پربوم، (جانگبلود است رفتاري درگیر
؛ کریک و 2019، 2وان در ساندن و استنبرگن

 ).2013، 3؛ کاتینی و سوزان2015همکاران، 
فعال  حافظه موزشآمطالعات نشان داده است که 

اختالل اختالل یادگیري تأثیر گذاشته و  عالئمبر 
بخشد سایر عملکردهاي این کودکان را بهبود می

ی حافظه که با اثربخش ییهاپژوهش نیهمچنو 
 اختالل یادگیريکودکان با  يهابر نشانه فعال

، يزیربرنامه، حاکی از صورت گرفته است
بـه  یفیتکلانتقال توجه از  ،يرفتار يبازدار

فراشناخت و  ي،کاره حافظ گر،ید فیتکل
موارد بهبود  نیا امدیکه پ شودیماستدالل 

هاي اختالل یادگیري نشانهعملکرد کوکان با 
؛ گترکول، دانینگ، 2019(بتلت و همکاران،  است

؛ بیزازو، گیوفر، گیرلی و 2019، 4هولمز و ناریس

                                                
1. Broun 
2. Jongbloed-Pereboom, Nijhuis-van der Sanden 
 &Steenbergen 
3. Kartini & Susan 
4. Gathercole, Dunning, Holmes &Norris 

 دارد که وجود فرض این ).2018، 5کورنولدي

فعال، قادر به تقویت  مستقیم حافظه موزشآ
ظرفیت شناختی است؛ به طوري که کنترل منظم 

کند و تري بر هیجانات و رفتار ایجاد میو کلی
 دهدمی توجه متمرکز در کالس را پرورش

) و شواهد اولیه نشان 2016ماهلر و اسچاردت، (
هاي کارکرد اجرایی متمرکز داده است که آموزش

ل براي کودکان داراي اختالل فعا بر حافظه
مندي یادگیري نارساخوانی سودمند است و بهره

 (اشنایدر، کندها را از کنترل رفتاري، بیشتر میآن
؛ مریان، 2019، 6واچر و هیکی هاس، گودرتز،

  ).2019، 7باستیندریسباچ و وان
هاي آموزش جنبه با توجه به موارد گفته شده،
ز جمله حافظه ا گوناگون کارکردهاي اجرایی

هاي فعال به عنوان یکی از ابزارهاي بهبود حوزه
آموزان مختلف یادگیري در مدرسه براي دانش

تواند کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر، با می
- پذیريریزي و انعطافتوجه به نقص برنامه

شناختی در کودکان مبتال به ناتوانی نارساخوانی 
حافظه فعال در و نظر به اینکه افزایش کارآمدي 

تواند باعث بهبود کارکردهاي اثر آموزش می
اجرایی در این کودکان شود و از آنجایی که در 

ریزي و ارتباط با آموزش حافظه فعال بر برنامه
شناختی کودکان نارساخوان در پذیريانعطاف

مطالعات داخلی و خارجی پژوهشی صورت 
نگرفته و نیز به دلیل شیوع باالي اختالل 

                                                
5. Bizzaro, Giofre, Girelli & Cornoldi 
6. Schneider, Goddertz, Haase, Hickey & 
Wascher 
7. Meiran, Dreisbach, Von Bastian 
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دگیري نارساخوانی، در پژوهش حاضر سعی یا
 بر فعال حافظه شده است که تأثیر آموزش

 آموزانشناختی دانشپذیريریزي و انعطافبرنامه
بررسی گردد. بر  اختالل یادگیري نارساخوانی با

اساس موارد ذکر شده سوال اصلی پژوهش 
 بر فعال حافظه حاضر این بود که آیا آموزش

 آموزانشناختی دانشپذیريافانعط ریزي وبرنامه
  تأثیر دارد؟ اختالل یادگیري نارساخوانی داراي

  
  روش
 ی باآزمایش هنیمپژوهش حاضر از نوع  روش

و دوره آزمون با گروه گواه  پس، آزمون طرح پیش
 شامل پژوهش آماري جامعهدوماهه بود. پیگیري 

آموز مبتال به انواع اختالل یادگیري دانش 380
شهر  ابتدایی مقطع چهارم و پنجمسوم،  پایه

که از  بود 1398- 99بوشهر در سال تحصیلی 
سوي مدارس به مرکز اختالل یادگیري آموزش و 

از  پرورش شهر بوشهر ارجاع داده شده بودند.
 62گیري در دسترس  نمونهروش بهها  میان آن

هاي ورود  عیارهاي الزم از نظر م که ویژگی نفر
ر هوشبه نمره کسب، لسا 11تا  9سن  شامل که

 هوشی تجدیدنظرشدهس مقیا از 115 تا 85بین 

 خواندن و هجی کردن پیشرفت و دکانر کووکسل

 40فهرست و سپس  بود، حد انتظار از ترپایین
 آموز پس از تشخیص ناتوانی یادگیري دانش

اختالل مرکز  هاي شناس توسط روان خواندن
بوشهر و همچنین یادگیري آموزش و پرورش 

 شکل احبه بالینی ساختاریافته، انتخاب و بهمص

 )آزمایش و گواه( ينفر20تصادفی در دو گروه 
نیز  از پژوهش خروج معبارهاي .گمارش شدند

 و 90از  ترپایین داشتن هوشبهر :عبارت بودند از
 است ذکر به اه. الزمهاي همرداشتن سایر اختالل

 با شرکت رابطه در اخالقی اصل چندین که
اصول  این بود، حاکم این پژوهش بر ،کنندگان

 براي شرکت داوطلبانهو  آگاهانه رضایت شامل
افشاي  از عدم اطمینان حصول در پژوهش،

 رازداري  خصوصی و حفظ حریم اطالعات،
  .شدمی

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح 
  ذیل است:

مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس عالئم 
در این پژوهش براي  :DSM-5مندرج در 

تشخیص عالئم اختالل یادگیري خاص و 
هاي آن، از مصاحبه بالینی کنندهمشخص

ساختاریافته براساس عالئم توصیف شده براي 
 استفاده شد. این DSM-5این اختالل طبق 

 تابش، جهانی توسط یافته ساختار بالینی مصاحبه
 1392 سال در فر تمنایی و محمدخانی جوکار،

 اختالل آماري و تشخیصی راهنماي اساس بر
 گذاريتشخیص براي چهار ویراست روانی هاي

 در. است شده تدوین یک محور هاياختالل
 انجام 2002 درسال بسکو توسط که ايمطالعه

 در استفاده براي مصاحبه این بالقوه فواید شد
 که شد مشخص و تأیید روانی بهداشت درمانگاه

 دقیق و پایا تشخیص تضمین براي آن از توانمی
  ).1391 نریمانی،( کرد استفاده
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چک نیا :ینشانگان نارساخوان ستیلچک
است که در خصوص  يگرغربال ابزار کی ستیل

مورد  ینارساخوان به آموزان مشکوكدانش
 معلم . فرم مزبور توسطردیگیاستفاده قرار م

 یاالتؤو شامل س شودیم لیکالس مربوطه تکم
 نهیدر زم جیاع مشکالت رابا انو ارتباط در

 را در چک یمشکالت دیبا معلم .استخواندن 
لکرد مکرر در عم طور عالمت بزند که به ستیل

 ستیلچک آموز مشاهده کرده است.دانش
مورد است که هرگاه در هر  15خواندن شامل 

مورد عالمت خورده  5از  شیها بآن از کدام
اهد خو یبه نارساخوان مشکوك آموزباشد، دانش

 نی. اردیقرار گ یتخصصیابیارز مورد دیبود و با
 يریادگی ي اختاللهاکینیدر اکثر کل ستیلچک

 کی عنوان به یسازمان آموزش و پرورش استثنائ
 آموزان مشکوكدانش ییابزار معتبر جهت شناسا

. در ردیگیخواندن مورد استفاده قرار ماختالل  به
) 1381( یتوسط پاکدامن ساوج کهی پژوهش

استفاده از روش  آن با ییایانجام گرفته، پا
 نیبرآورد شده است. همچن 92/0یی بازآزما

درصد موارد  90که در کسانی  شد مشخص
خواندن در فهرست نشانگان  نهیزم در یمشکل

 يبه عنوان افراد دادند،ینم نشان ینارساخوان
 صیتشخ کلمات بهنجار خواندن ییتوانا يدارا

 توسط زین ییار محتواشدند. اعتب یداده م
االسالمی، (شیخ است دهیگرد دییتأ متخصصان

برزگر بفرویی و مرادي عجمی،   بخشایش، 
 یـسربر جهت). در پژوهش حاضر 1396 

 خاـنبوکر ياـلفاز آ ستـکلیـچ نـیا اییـپای

 73/0با بر ابر همدآ به دست ضریب و شد دهستفاا
 اريبزا قوـف ستـلی کـچ دـهدمی ننشا که دبو

 3را  ستـلی کـچ نـیا ییرواو پایاست 
 که يگیردیا اختالل زـکامردر  اغلـش صصـمتخ

 هاانساخورنا نماو در شناسایی با بطهدر را
  .قرار گرفتیید تأ ، موردشتنددا فعالیت

ي هوشی وکسلر نظر شدهمقیاس تجدید
 چهار مقیاس وکسلر هوش مقیاس :1کودکان

 ارمینچهدر واقع  .کودکان است هوشی وکسلر

 که است وکسلر کودکان مقیاس هوشی ویرایش
 منتشر شده است. این مقیاس 2003سال  در

کرده  تغییرات زیادي قبل، مقیاس سه به نسبت
 سؤاالت آزمون تغییر در تنها تغییرات این است.

و  مفاهیم بلکه در نیست، سؤاالت روز کردن به و
 شده نظر تجدید نیز اصلی آزمون هاي سازه
 بهرهوش نوع قبلی سه هاي مقیاسدر  .است

 که حالی شد درمی کل) محاسبه و عملی (کالمی،

WISC-IV  شودمی محاسبه نوع هوشبهر پنج 

آزمون  مطلب کالمی، از: درك اند عبارت که
 و سرعت پردازش فعال، حافظه استدالل ادراکی،

تعداد خرده  تغییر این به با توجه هوشبهر کل.
آزمون خرده 15 به مونخرده آز 12 از هاآزمون

 1386 سال این آزمون در .است یافته افزایش
 با حمایت مالی ربیعی و صادقی توسط عابدي،

چهارمحال و  استان آموزش و پرورش سازمان
 که شد یابیرو هنجا انطباق ترجمه، بختیاري

 آلفاي از طریق هاآزمونخرده ضرایب پایایی

                                                
1. Wechsler Intelligence Scale of Children-
Revised(WISC-R) 
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ش رو طریق از و 94/0تا  65/0بین  کرنباخ
 است گزارش شده 91/0تا  76/0بین  تنصیف

  ). 1391(شریفی و ربیعی، 
: برج لندن اولین بار توسط 1آزمون برج لندن

هاي ) براي سنجش توانایی1982( 2شالیس
ریزي بیماران دچار صدمه قشر پیشانی برنامه

زاده، سلطانی، منظري توکلی و (تقی طراحی شد
زمون از در این آ ).1396میمند، الدینیزین

هایی از شود تا مجموعهآزمودنی خواسته می
هاي رنگی سوار شده بر سه میله عمودي را مهره

جا براي جور شدن با یک هدف مشخص جابه
کنند. در هر مرحله آزمون، نحوه آرایش ردیف 

  ماند و آرایش هدف را نشانباالیی ثابت می
هایی است که دهد و ردیف پایین شامل حلقهمی

نی، به منظور جورشدن با آرایش ردیف آزمود
ها با لمس کند. جابجایی حلقهباالیی بازآرایی می

اولیه حلقه، راه را براي لمس مقصد مورد نیاز 
ها متغیر کند. موقعیت هدف براي حلقهمیسر می

شود. است، اما محل شروع ثابت نگاه داشته می
تکالیف آزمون حداقل با دو، سه، چهار و پنج 

شود؛ به این معنی که حداقل ل میحرکت ح
تواند مسئله را با آن حل حرکاتی آزمودنی می

کند این تعداد است. متغیرها شامل موارد زیر 
هستند: الف) تعداد حرکات که به عنوان معیار 

شود، تعداد کلی عملکرد در نظر گرفته می
حرکاتی که آزمودنی در طی آن مساله را حل 

ریزي که مدت زمان مهکرده است. ب) زمان برنا

                                                
1. Tower of London 
2. Shallice 

الزم را براي لمس حلقه اول است. ج) زمان فکر 
کردن بعدي، زمان بین انتخاب اولین حلقه و 

توان به کامل کردن مساله است و آز آن نیز می
زاده و (تقی عنوان معیار عملکرد استفاده کرد

). متغیرهاي مورد بررسی در این 1396همکاران، 
زمان آمایش، زمان کل آزمون شامل، زمان تاخیر، 

(مجموع زمان تاخیر و زمان آزمایش)،  آزمایش
تعداد خطا و امتیاز کل به صورت دقیق به وسیله 

شود. روایی این ابزار از طریق رایانه محاسبه می
و  41/0همبستگی با آزمون مازهاي پرتئوس 

پایایی آن بر اساس ضریب پایایی بازآزمایی 
هاویسون، (لیزاك،  گزارش شده است 79/0

). در این پژوهش از نسخه 2004، 3لورینگ
کامپیوتري آزمون برج لندن استفاده شد و روایی 
همسانی درونی و پایایی بازآزمایی این آزمون به 

  به دست آمد. 81/0و  76/0ترتیب 
این : 4هاي ویسکانسینبندي کارتآزمون دسته

) 1948( 5آزمون اولین بار توسط گرانت و برگ
). 2006، 6(استریوس، شرمن، اسپرین طراحی شد

پذیري آزمون ویسکانسین جهت سنجش انعطاف
شناختی و توانایی تغییر مجموعه بر اساس تفکر 

نیل(رینولدس و مک انتزاعی ساخته شده است
مقیاس ). این آزمون چهار خرده2008، 7هورتون

هاي دهد که شامل مقولهرا مورد بررسی قرار می
درجاماندگی، سایر خطاها و یافته، خطاي دست

                                                
3. Lezak, Howieson & Loring  
4. Wisconsin Card Sorting: WCST 
5. Grant & Berg  
6. Strauss, Sherman & Spreen  
7. Reynolds & MacNeill Horton  
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نمونه کارت  4خطاي کل است. در این آزمون، 
 در باالي صفحه قرار دارد که از نظر شکل

(زرد، سبز،  (مثلث، صلیب، ستاره و دایره)، رنگ
(از یک تا چهار عدد) با  قرمز و آبی) و تعداد

 64یکدیگر متفاوت هستند. یک دسته کارت 
عدد کارت)  64شکل=  4×تعداد 4×رنگ 4( تایی

هم در پایین صفحه نمایشگر قرار دارد که فقط 
شود. هر کدام از کارت رویی آن نمایش داده می

هاي این دسته کارت نیز بر اساس سه کارت
قانون ذکر شده داراي خصوصیات منحصر به فرد 

ها نمایانگر خود است. در واقع هر یک از کارت
شود. در این یک حالت است که تکرار نمی

زمون، آزمودنی باید براساس اصلی که حدس آ
بزند، کارت رویی دسته کارت را در دسته یکی 

(با فشردن شماره  هاي نمونه قرار دهداز کارت
نوشته شده زیر کارت نمونه بر روي صفحه 
کلید) و بر اساس بازخورد درست یا غلط روي 

بندي را کشف کند پس از صفحه، قانون طبقه
ها در یک طبقه، قانون تقرار دادن درست کار

کند و فرد باید قانون جدید را با توجه تغییر می
به بازخورد کشف کند. نمره آزمودنی در این 

تایی است که به هاي دهآزمون تعداد طبقه
بندي کرده است. اگر آمیز دستهصورت موفقیت

آزمایشگر رغم تغییر اصل از سوي آزمودنی علی
قبلی ادامه دهد،  بندي بر اساس اصلبه طبقه

شود. به طور مرتکب خطاي درجاماندگی می
 کلی خطاي درجاماندگی یک پاسخ از پیش

(حسینی،  آموخته شده در برابر قانون جدید است
). در مطالعات 1395مهربان، اکبرفهیمی و حسنی

اعتبار آزمون ویسکانسین براي سنجش نارسایی 
و  86/0هاي مغزي) (پس از آسیب شناختی

 94/0 82/0یی بازآزمایی این آزمون را پایا
). در 2002، 1(پو، لی، چن گزارش شده است

) اعتبار آزمون 1373( جمعیت ایرانی نادري
درصد  85ویسکانسین را با روش بازآزمایی، 

گزارش نموده است. پایایی این ابزار در پژوهش 
) توسط آلفاي 1391( بهرامی، نجاتی و پوراعتماد

در این پژوهش از  .دست آمدبه  68/0کرونباخ، 
نسخه کامپیوتري آزمون ویسکانسین استفاده شد 
و روایی همسانی درونی و پایایی بازآزمایی این 

  به دست آمد. 78/0و  83/0آزمون به ترتیب 
 نمونه انتخاب و اولیه هايآزمون اجراي از پس

 نیوالد و آموزاندانش رضایت و کسب نظر مورد
 وهش، افراد نمونه بهشرکت در پژ يها براآن

 شی(آزما ينفر 20در دو گروه  یتصادف صورت
آموزش حافظه فعال  يبراشدند.  گماردهگواه) و 

. استفاده شد) 2008( 2دن یآموزش از برنامه
 2008برنامه آموزشی مذکور توسط دن در سال 

) تدوین شده 1997( و بر اساس نظریه بارکلی
بار ي اولینبرا ).1389(عابدي و آقابابایی،  است

) 1389( در ایران توسط عابدي و آقابابایی
ترجمه، و روایی و پایایی آن مورد بررسی و 

در این برنامه آموزشی  تأیید قرار گرفته است.
،  حافظه بینایی مفاهیم تقویت حافظه شنوایی، 

حافظه یادآوري، حافظه  حافظه بازشناسی، 
رین بلندمدت، ادراك شنوایی، بازي با تصاویر، تم

                                                
2. Pau, Lee & Chan  
2. Dehn 
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جلسه مورد آموزش  18و انجام دستورات طی 
 در جدول یخالصه جلسات آموزشگیرد. قرر می

 یآموزش جلسه 18برنامه در  نیا .آمده است 1
و سپس بعد  دیو اجرا گرد یماه طراح 3به مدت 

هرجلسه از دو ماه دوره پیگیري صورت گرفت. 
 جلسه در مرکز 2و هر هفته  قهیدق 45 یآموزش

آموزش و پرورش شهر  يریادگی اختالالت
براي رعایت موازین اخالقی  برگزار شد. بوشهر

پس از اتمام مراحل پژوهش برنامه آموزشی 
به گروه جلسه  4در طورفشرده  تنظیم هیجان به

خالصه جلسات  .گواه نیز آموزش داده شد
  . آمده است 1 در جدول یآموزش

 

 
  لحافظه فعا یخالصه جلسات آموزش .1جدول

  محتوا  جلسه
  .آزمونشیپ يهدف و اجرا انیمعارفه، ب  اول

  دوم
 نیآخر ای نیاول يادآوری و همچنبن هیلغت ساده بعد از چند ثان ایچند حرف، عدد  يادآوریآموزش به خاطر سپردن و 

  حرف، عدد و کلمه.

  سوم
شده،  دهید اءیاش يادآوری آموزش شده. دهید اءیاش يادآوریشده، حذف اءیاش ییشناسا اء،یاز اش یکیآموزش پنهان کردن 

  ها و تکرار الگوها.چهره يادآوری
  معکوس. بیبه ترت يادآوریآموزش  ،یینایو ب ییحافظه شنوا ناتیتکرار تمر  چهارم

  پنجم
بازگو  هیثان 15پس از  را هاها و جهترنگ شودیو سپس از او خواسته م شودینشان داده م ییو عکسها ریبه کودك تصاو

  کند.
  انجام دهد. بیآنها را به ترت دیو او با شودیبه کودك همزمان چند دستور داده م  ششم
  کند. انیب يامحاوره زبان است به دهیآنچه را که د دیکودك با لمیبعد از اتمام ف شود،یپخش م یکوتاه لمیکودك ف يبرا  هفتم
  .دینما یرا بازشناس آنها هیپس از چند ثان دیو او با شودیداده م و مناظر نشان اءیاش ها،وهیم وانات،یاز ح يریبه کودك تصاو  هشتم
  جلسات قبل. یآموزش يبر محتوا يمرور  نهم
  را بازگو کند. داستان آن دیو کودك با شودیخوانده م )قهیدق 3(حداکثر قهیدر چند دق یکودك داستان کوتاه يبرا  دهم

  کامل بازگو کند. اتیساعت قبل را با جزئ 20 يدادهایتا رو شودیاز کودك خواسته م  یازدهم

  دوازدهم
را با  نیتمر نیهم سپس کند. انیب يامفهوم آن را به زبان محاوره دیکودك خوانده و او با يرا برا ياعبارت چند جمله کی

  کند. انیب بیرا به ترت میمفاه دیدو عبارت انجام داده و کودك با

  سیزدهم
 نیکند. همچن يادآوری و سپس آنها را ردیبگ ادیشده است را  هیاز لغات که قبالً ته یفهرست شودیاز کودك خواسته م

  را تکرار کند. شود انیب یرا که توسط مرب یجمالت
  ها.مجموع کارت نیب کلمه ارائه شده از صیبا کارت کلمات و تشخ يجلسات قبل، باز یآموزش يبر محتوا يمرور  چهاردهم
  ).مکررنویسی و مکررخوانی( ذهنی مرور تکنیک آموزش  پانزدهم
  .یمرور ذهن کیادامه آموزش تکن  شانزدهم
  .حافظه هايکارت با بازي قبل، جلسات آموزشی محتواي بر مروري  هفدهم
  .آزمونپس اجراي و تشکر  هجدهم
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هایافته
 و آزمـایش  گـروه  و انحراف معیار سـنی  میانگین

 06/9±01/3، 12/9±2/3برابـر   ترتیـب  بـه  گـواه 
میانگین مـدت زمـان تشـخیص نـاتوانی در     بود. 

ــروه    ــر دو گ ــوزان ه ــش آم ــود  7/1دان ــال ب  .س

ر) معیـا  انحراف و (میانگین هاي توصیفیشاخص
 ریـزي و انعطـاف  برنامـه مقیـاس   دو گیري اندازه

 گـواه  و آزمـایش  هـاي گـروه  درپذیري شناختی 

  ).2(جدول شماره  است شده ارائه
  

  و پیگیري آزمونپس آزمون،در مراحل پیشپذیري شناختی ریزي و انعطافبرنامهتاندارد میانگین و انحراف اس. 2جدول

  

 که دهدمی نشان 2ل شماره جدو اطالعات
 افراد درپذیري شناختی ریزي و انعطافبرنامه

حافظه  رویکرد آموزشز ا بعد آزمایش گروه
 از پس دو ماه در است و داشته بهبود فعال

   به مرحله نسبت پیگیري مرحله در آموزش،
 ولی .است مانده ثابت نسبتاً تغییرات زمونآپس

 و بوده یکسان تقریبا گواه گروه براي این شرایط
از اجراي تحلیـل  پیش رخ نداده است. تغییري

اي همفروضه گیـري مکـررواریـانس بـا انـدازه
ها جهت تحلیل داده آن مورد بررسی قرار گرفت

  ها نشان داد بررسی مفروضه

و همگنی  نمرهبودن  طبیعی هايفرض پیش
. مقدار آزمون بودهاي دو گروه برقرار  واریانس

 يزریبرنامه براي متغیرهايلی اچکرویت م
)536/0=P 471/0( یشناختيرپذیانعطاف) و=P (

خوانی  رض مبنی بر هم، بنابراین فنبوددار  معنی
ماتریس کواریانس خطاي مربوط به متغیرهاي 

 استفاده از آزمون کلموگرف . باشدوابسته تأیید 
ي رهایمتغ عیبودن توز نرمالنیز  رونفیاسم _

 یشناخت يریپذانعطاف) و P=701/0ي(زیربرنامه
)381/0=P (شد. دییتأ  

  
  

  براي متغیرهاي پژوهشگیري  له اندازهسه مرحگیري مکرر در نتایج تحلیل اندازه. 3جدول
  مجذور اتا  درجه آزادي  F  گروه  متغیر
 
  يزیربرنامه

  362/0  2و  38  12/5*  گروهی) (مقایسه درون آزمایش
    2و  38  348/0  گروهی) (مقایسه درون گواه

  324/0  2و  38  35/5*  (گواه و آزمایش) گروهی مقایسه بین
 

  یشناختيریپذانعطاف
  294/0  2و  38  63/7**  گروهی) ایسه درون(مق آزمایش

    2و  38  81/2  گروهی) (مقایسه درون گواه
  242/0  2و  38  59/6**  (گواه و آزمایش) گروهی مقایسه بین

01/0˂ **P 05/0˂ *P   
  

هاي  شاخص  متغیرها
  آماري

  گروه گواه  گروه آزمایش
  پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش  پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش

  26/14  46/14  31/14  71/23  61/23  71/14  میانگین  ریزيبرنامه
  02/4  11/4  06/4  22/7  18/7  16/4  انحراف معیار

 يرپذیانعطاف
  یشناخت

  62/17  09/17  38/17  11/32  89/31  52/17  میانگین
  18/4  05/4  09/4  04/8  06/8  12/4  انحراف معیار
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در  توان بیان نمود کهمی 3نتایج جدول بر اساس 
هاي  گروه آزمایش تفاوت میانگین نمره

    متغیر پیگیري  و آزمون آزمون، پس پیش
)، اما در P=04/0( دار است معنی يزیربرنامه

) و مقایسه P=18/0( دار نیست گروه گواه معنی
دهد تفاوت میانگین  گروهی نشان می بین

هاي آزمایش و  ، بین گروهيزیربرنامههاي  نمره
  بر این اساس ). P=01/0( دار است معنی گواه
حافظه  زشیبرنامه آمو توان گفت میتوان می

در  يزیربرنامهدار  موجب بهبود معنی فعال
شده  نارساخوانی یادگیري اختاللآموزان با  دانش
است.  %36میزان این تأثیر حدود  و است

آزمون،  هاي پیش همچنین، تفاوت میانگین نمره
ی شناختيریپذانعطافپیگیري متغیر  و آزمون پس

ما )، اP=02/0( دار است معنیدر گروه آزمایش 
) و P=19/0( دار نیست در گروه گواه معنی

دهد تفاوت میانگین  گروهی نشان می مقایسه بین
هاي  ، بین گروهیشناختيریپذانعطافهاي  نمره

). P=03/0( دار است معنی آزمایش و گواه
برنامه آموزشی کارگیري  توان گفت به بنابراین می
 يریپذانعطافدار  موجب بهبود معنی حافظه فعال

شده است.  نارساخوانی آموزان در دانشی اختشن
با توجه به مقدار مجذور اتا میزان این تأثیر 

  درصد است. 24حدود 
  

  فرونی براي تعیین اثر مداخله بر متغیرهاي پژوهش نتایج آزمون تعقیبی بن. 4جدول
  گروه گواه  گروه آزمایش  گیري زمان اندازه  متغیر
  معیارانحراف   وت میانگینتفا  معیارانحراف   تفاوت میانگین    

  112/0  467/0  218/0  248/13  آزمون پس_آزمون پیش  ریزيبرنامه
  194/0  528/0  107/0  436/13  پیگیري_آزمون پیش
  021/0  142/0  134/0  053/0  پیگیري_آزمون پس

 _ يریپذانعطاف
  یشناخت

  143/0  158/0  572/0  471/16  آزمون پس_آزمون پیش
  146/0  374/0  538/0  005/16  پیگیري_آزمون پیش
  052/0  173/0  316/0  107/0  پیگیري- آزمون پس

01/0˂ **P 05/0˂ *P  
 

ت ودهنده تفا نشانها ، یافته4بر اساس جدول 
و  )P=021/0( آزمون آزمون و پس دار پیش معنی
میانگین  )P=005/0( پیگیريآزمون و پیش
، اما بوددر گروه آزمایش  ریزيبرنامه هاي نمره

آزمون و آزمون پیگیري در گروه آزمایش  ن پسبی
حاکی از  ) کهP=723/0( نبوددار  معنیتفاوت 

در گروه  .بود ریزيمهبرناپایداري اثر مداخله بر 
 نبوددار  معنیهاي جفتی  یک از مقایسه گواه هیچ

)218/0=Pفرونی  ). همچنین نتایج آزمون بن
 آزمون آزمون و پس دار پیش بیانگر تفاوت معنی

)003/0=P( آزمون و آزمون پیگیري و پیش 
)001/0=P( يریپذانعطاف هاي میانگین نمره 
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آزمون  ، اما بین پسبوددر گروه آزمایش  یشناخت
و آزمون پیگیري در گروه آزمایش تفاوت 

حاکی از پایداري  ) کهP=638/0( نبوددار  معنی
گروه در  یشناخت يریپذاثر مداخله بر انعطاف

یک از   ر گروه گواه هیچد .بودآزمایش 
 ). P=381/0( نبوددار  معنیهاي جفتی  مقایسه

 
  گیريبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش حافظه 
پذیري شناختی در ریزي و انعطاففعال بر برنامه

آموزان با اختالل یادگیري نارساخوانی دانش
نشان داد که  صورت گرفت. نتایج پژوهش

ریزي و بر بهبود برنامه آموزش حافظه فعال
آموزان مبتال به پذیري شناختی دانشانعطاف

 مشخص نارساخوانی تأثیر معنادار دارد. به عالوه،

 از پایان پس ماه دو تا آموزش این تأثیر شد که

  است.  داشته دوام نیز، جلسات آموزشی
هاي این پژوهش نشان داد که آموزش یافته

    ریزي درحافظه فعال باعث بهبود برنامه
آموزان داراي اختالل یادگیري نارساخوانی دانش

  هاي پژوهش حاضر همسو باشود. یافتهمی
) و گترکول و 2019( هاي بتلت و همکارانیافته

     در تبیین این یافته) است. 2019( همکاران
تمرینـی بـودن و  توان گفت کـه جنبـه بـازيمی

وزشی حافظه برنامه آمتکـالیف ارائـه شـده در 
مندي هرچه بیشتر ، باعث درگیري و عالقهفعال

آمـوزان در انجـام تکـالیف و اهمیـت دانش
    قائـل شدن براي گرفتن نتیجه هرچه بهتر 

آمـوزان کمـک شود که این عامل به دانـشمی

کنـد تمـامی جوانب تکلیف را در نظر مـی
به تر یافتهگرفته و به صورت هدفمندتر و سازمان

انجام تکالیف ارائه شـده بپردازد؛ عالوه بر این 
آمیز ها و حل موفقیتبازيتکالیف و ساده بودن 

آنها هم موجب تقویت ایـن فرآینـد و در نهایت 
(دن،  شودمیریزي برنامه کمک به بهبود توانایی

برنامه  بخشیدر توجیه اثر). همچنین 2008
ه توان گفت که این برناممی آموزشی مذکور

یابی، هاي جهتتمرینی به دلیل اینکه مهارت
اي و حافظه بازداري پاسخ، دستوارت چند مرحله

هاي که از جمله مهارتشنیداري و بینایی 
دهد، آموزش می، را ضروري در خواندن است

را در این ریزي برنامهتواند مهارت مینیز 
پور، آقابابایی، عابدي و (ملک دهد ارتقاءکودکان 
  ).1392، شوشتري

 هاي تحقیق حاضر بهبود انعطافاز دیگر یافته
پذیري شناختی در نتیجه آموزش آموزش حافظه 
فعال است. این یافته با نتایج به دست آمده از 

و  انیمر ) و2019( مکارانهو  دریاشناتحقیقات 
  یافته فوق را .) همسو است2019( مکارانه

تی پذیري شناختوان بر اساس نظریه انعطافمی
  ).2019مکاران، هو  انیمر( مورد تبیین قرار داد

یادگیري  ماهیت بر شناختی پذیرينظریه انعطاف
کند. طبق این هاي پیچیده تمرکز میدر حیطه

تواند که می کسی است موفق دهنظریه، یادگیرن
 هاي موقعیتی متنوع، بهبه خواست خدر پاس

ار ک زماندهی کرده و بهاراحتی دانش را مجدداً س
آوردن این  دست ببرد. یادگیرندگان براي به

کامل  پذیري شناختی باید پیچیدگیانعطاف
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دفعات فضاي مسئله را  مسائل را درك و به
کنند تا ببینند چگونه تغییر در متغیرها و  بررسی

 تواند فضا را تغییر دهد. این نظریه تااهداف می
ها فراتر از زیادي با انتقال دانش و مهارت حد

 همین هاي یادگیري اولیه ارتباط دارد. بهوقعیتم
و  متعدد هايدیدگاه از اطالعات هدلیل بر ارائ

کند. از استفاده از مطالعات موردي تأکید می
اي به گونه کارآمد به دیدگاه این نظریه، یادگیري

که آموزش بسیار خاصی را  بافت وابسته است
 يپذیرانعطاف هبراین، نظری وهالطلبد؛ عمی

   یافته تأکیداهمیت دانش ساخت بر شناختی
 مناسبی هشیو براي اینکه یادگیرندگان بهو  کندمی
 داشته اختیار در را فرصت این باید بگیرند، یاد

؛ که هاي خود را توسعه دهندباشند که بازنمایی
در پذیري انعطاف پیامد همه این موارد افزایش

). 2019، مکارانهو  انیمر( آموزان استدانش
تواند عالوه بر این، برنامه آموزشی حافظه می

 آموزان قراردادهدانش اختیار در را جدیدي هتجرب
برگرفته از نتایج رفتارها و  همیشگی باطل دور و

هاي دیگر غیر از افکارشان را بشکند تا به احتمال
یده و تعمیم شهاي منفی نیز اندیپیشداوري

و این  اهش دهندها کها را به کل موقعیتناکامی
       در پذیريانعطافامر نیز باعث بهبود 

  شود.آموزان میدانش
طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که آموزش به

 ریزي و انعطافحافظه فعال باعث بهبود برنامه
آموزان نارساخوان شده پذیري شناختی دانش

با توجه به اینکه کارکردهاي اجرایی و از است. 
اي از فرآیندهاي مجموعه عالحافظه ف جمله

توان گفت که شناختی سطح باال هستند، می
آموزش باعث عملکرد بهتر کارکردهاي اجرایی 

براي تسلط بر خواندن باید آموزان دانششود. می
ها تسلط داشته باشند؛ این به یک سري مهارت

هاي عصب روانشناختی مانند ها، جنبهمهارت
اي اجرایی هستند. حافظه کاري و دیگر کارکرده

ها از تجربه، آموزش و یادگیري این مهارت
ها را آیند. اغلب کودکان این مهارتبدست می

دهند ولی کودکان به صورت خودکار انجام می
ها یادگیري نارساخوانی در این مهارتاختالل با 

رو هستند و در هنگام یادگیري با مشکل روبه
پور و ک(مل ها آموزش داده شودباید به آن
  ).1392همکاران، 
به  توانیپژوهش حاضر م يهاتیاز محدود

پژوهش که از نوع در  نیدر ا يریگروش نمونه
رو در  نیدسترس بوده است اشاره کرد، از ا

پژوهش به دست آمده ین که از ا ییهاافتهی میتعم
  .کرد اطیاحت دیبا

    جامعه سایر به همچنین تعمیم این نتایج
با  يریادگیاختالل  انواع دیگر اب آموزاندانش

 ۀبرنامي اجرا .است روهایی روبهمحدودیت
 گریآن در د یاثربخش یمذکور و بررس یآموزش
اختالل انواع دیگر بـا و کودکان  يهاگروه

 کارکردهاي اجراییدر  بیکه دچار آس يریادگی
  گذار باشد.ریتأث تواندیهستند م

آمده از این دسته هاي ببا توجه به یافتههمچنین 
توان گفت آموزش حافظه فعال در مطالعه می

خواندن امري ضروري است. اختالل درمان 
 شود که از این شیوه مداخلهبنابراین پیشنهاد می
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اي در مراکز اختالل یادگیري و دیگر مراکز 
روانشناسی براي درمان کودکان با نارساخوانی 
استفاده گردد. همچنین به مدیران و معلمان 

شود که با همکاري دبستان توصیه می
    هاي آموزشی همراه با متخصصان، محیط

هاي آموزشی طراحی کنند تا موجب بهبود بازي
نیازهاي یادگیري از جمله حافظه فعال در پیش

  آموزان شود.دانش
 

  سپاسگزاري
 و کارکنان کنندگان، شرکت تمامی از است الزم
 پرورش و آموزش یادگیري اختالالت مرکز مدیر

 پژوهش این اجراي در که بوشهر شهرستان
 قدردانی و تشکر اي داشتندصمیمانه همکاري

در راستاي هسته پژوهشی  حاضر پژوهش. شود
اختالالت یادگیري دانشگاه خلیج فارس انجام 

  .شده است
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