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 چکیده

اختالل خواندن یکی از انواع رایج اختالل یادگیری است که به نقص در  :هدف

های خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی اکتساب مهارت

های عملی عصب روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه تمرین

تجربی پژوهش از نوع نیمه طرحروش:آموزان با اختالل یادگیری خواندنبود. دانش

  . به این منظور از بینپس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود -با پیش آزمون

با استفاده از  11-19آموزان نارساخوان در شهر اصفهان در سال تحصیلی دانش

آموز دانش 23های ورود به پژوهش گیری هدفمند و با توجه به مالکروش نمونه

نفر( گمارده  99نفر( و کنترل)  99ادفی در دو گروه آزمایش) انتخاب و به طور تص

ها از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم، آوری دادهشدند. برای جمع

ها به استفاده شد. داده d2آزمون عصب شناختی کولیج و آزمون توجه و تمرکز 

رار گرفتند. مورد تجزیه و تحلیل ق spss-23روش تحلیل کواریانس با استفاده از 

های عصب روانشناختی بر بهبود ها نشان داد که آموزش تمرینتحلیل داده ها:یافته

(. p<0/01آموزان نارساخوان موثر است)کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش

تواند رویکرد درمانی موثری در جهت های عملی عصب روانشناختی میتمرین

 آموزان نارساخوان باشد. وجه دانشبهبود کارکردهای اجرایی و دامنه ت

واژه گان کلیدی: عصب روان شناختی، کارکردهای اجرایی، اختالل یادگیری 

 خواندن، توجه

Abstract 
 

Aim:  one type of learning disorder is Dyslexia which refers 

to the defect in the acquisition of a person's reading skills.The 

purpose of this study was to investigate the 

effectivenessofNeuropsychological Practical exercises on 

Improving executive functions and attention span in Students 

with Dyslexia. Method: this semi experimental study carried 

out with pre-test post-test design with control 

group.Accordingly, using the purposive sampling method, 

from among dyslexic students of the fourth grade primary 

schools in Isfahan in 2019-2020, 30 students were selected 

regarding assigned inclusion criteria and then, and they were 

assigned randomly into experimental (15participants) and 

control(15 participants) groups.For data collection, the fourth 

edition of the Wechsler Intelligence Scale for children 

(WISC-IV), Neurological questionnaire of Coolidge and Test 

of Attention & Concentration were used. Data were analyzed 

using MANCONA and using SPSS software version 23. 

Findings:Data analysis showed that Neuropsychological 

Practical exercises is effective in improving executive 

functions and attention span of dyslexic students (p<0.01). 

Conclusion: Neuropsychological Practical exercises can be 

an effective therapeutic approach to improve the executive 

functions and attention span of dyslexic students. 

Keywords:Neuropsychological,executive functions, reading 

learning disability, attention 

 

 

  Author: Mkhammadreza Moradi corresponding                                                        دیمحمدرضا مرا :ولئمس نویسنده

 Email: y.movahedi@au.ac.ir 

34 



 

 

 د کارکردهای اجرایی و ...های عملی عصب روانشناختی بر بهبواثربخشی تمرین :نیمحبوبه کیاو  محمدرضا مرادی

  

 

 مقدمه

اختالل یادگیری، از جمله مشکالتی 

است که از دیر باز مورد توجه متخصصان 

حمیدی شناسی و حتی پزشکی بوده است)روان

یک  اختالل یادگیری، (.9219بخش و فیاض

اختالل عصب رشدی در کودکان است که بر 

اثر عوامل ارثی و محیطی موثر بر توانایی مغز 

در ادراک یا پردازش موثر اطالعات کالمی یا 

گذارد)مرازیک، نایدو، غیرکالمی تاثیر می

مشخصه این اختالل،  .3391، 9بورزا، کوپیچ

های ر زمینه یادگیری مهارتمشکالت پایدار د

تحصیلی مربوط به خواندن، بیان نوشتاری و 

ریاضیات است، که با توانایی هوش کلی 

، 3سادوک کودک همخوانی ندارد)سادوک،

ای هاختالل یادگیری معموال تمام جنبه(. 9219

دهد و می زندگی کودک را تحت تاثیر قرار

العمر است)چمبریر و یک اختالل مادام

ترین نوع (. رایج3391، 3؛ تولین3399، 2زسیگر

اختالل یادگیری ویژه، نارساخوانی 

ناتوانی در خواندن، (. 3333، 9است)وستوود

ترین ناتوانایی یادگیری است که حدود رایج

        های یادگیری را در بردرصد ناتوانی93

(. مطابق 3392عاشوری،  ،آبکارگیرد)جلیلمی

اهنمایی های پنجمین ویراست رمالک

 3392 6تشخیصی و آماری اختالالت روانی
                                                           
1. Marazik, Naida, Kobitowich&shergill  

2. Sadoak 

3. Chambrier&Zesiger 

4. Tolin 

5. Westwood 

6. Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders(DSM5) 

اختالل خواندن حالتی است که در آن پیشرفت 

تر از حد مورد انتظار بر حسب خواندن پایین

سن، آموزش و هوش کودک است. این اختالل 

به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا 

         های روزانه مستلزم خواندن فعالیت

 (.APAشود)می

      نی که خواندن فرد به طور زما

توجهی از نظر سن، آموزش داده شده و قابل

تر از حد انتظار باشد، نارساخوانی هوش پایین

(. این 3399، 7شود)هس و الویدرمطرح می

کودکان در تکلم و گفتار خود مشکلی ندارند 

ها در مهارت خواندن و درک و ضعف آن

اختالل (. این 3393، 9مطلب است)دکر و بوگی

تواند خود را به عنوان یک مشکل در می

آگاهی واجی، رمزگشایی واجی، سرعت 

پردازش، رمزگذاری نوشتاری، حافظه شنیداری 

های زبانی و درک مطلب کوتاه مدت، مهارت

آشکار کند)بجکیچ، ابرادویچ، وشتیج و 

 (.3393، 1بوجویچ

توان گفت : یک در تعریف خواندن می

  طی آن خواننده تالش  فرایند فعال است که

کند با فراخواندن اطالعات گذشته در مورد می

موضوع، تشخیص آن چه که در صفحه نوشته 

شده است و مالحظه بافت اجتماعی رویدادی 

، 93خواند، به درک موضوع پی ببرد)کاماالکه می

                                                           
7. Heth&Lavidor 

8. Decker &Buggey 

9. Bjekic, Obradovic, Vuetic&Bojovic 

10. Kamala 
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(. خواندن از دو فرایند مرتبط با یکدیگر 3393

کلمه، به شود، شناخت یا بازشناسی تشکیل می

فهم در آوردن آن کلمه. در خصوص عصب 

توان گفت: روانشناختی بازشناسی کلمه می

رابطه نیرومندی میان پردازش شنیداری، 

های کلمه خوانی شایستگی زبان و مهارت

وجود دارد. اکثریت کودکان با مشکل 

کلمه شناختی و شبهنارساخوانی در تکالیف واج

اطالعات به دلیل پردازش سریع گفتار، 

 شنیداری، نیرومندی نسبی در پردازش 

نویسی مشکل دارند)بیکر و درست

         (. آن چه مشخص است 9،3397هیل

های ذهنی ویژگی مشترکی در طیف نظمیبی

های یادگیری ای از ناتواناییگسترده

 (.9211است)مرادی و میربد، 

  کودکان با اختالل خواندن، احتماال در

ن و رفتار در خالل تبادل کارگیری زبابه

اجتماعی مشکل دارند، چرا که این کودکان 

توانند با موقعیت یادگیری و اجتماعی نمی

  جدید انطباق یابند و احتماال به عنوان افراد 

     انگیزه، نافرمان یا دل مشغول ادراک بی

 . (3393، 3د)شاویتزشومی

یکی از مشکالت کودکان با ناتوانی 

روانشناختی که بیشتر از همه یادگیری عصب

توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده؛ 

، 2کارکردهای اجرایی و توجه است)سمرود

(. کارکردهای اجرایی و توجه از جمله 3339

                                                           
1. Baker & Hill 

2. Shaywitz 

3. Semrud 

  هایی هستند که کودکان در آینده توانایی

ها نیازمند هستند)مک، ای به آنمدرسه

(. 3331، 3کلوسکی، پرکینز و دیونر

اجرایی ساختارهای مهمی هستند  کردهاییکار

که در کنترل و هدایت رفتار نقش اساسی 

داشته، برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی 

واقعی اهمیت دارد)امینایی، موسوی نسب 

9212.) 

ای از کارکردهای اجرایی مجموعه

های عالی شامل خودگردانی، توانایی

ریزی انعطاف شناختی، خودآغازگری، برنامه

دهی، ادراک پویا از زمان، ه کاری، سازمانحافظ

 بینی آینده و حل مسئله است که در پیش

های روزانه و تکالیف یادگیری به فعالیت

(. در 9219 ،کند)علیزادهکودکان کمک می

تحلیل عوامل، کارکردهای اجرایی،چهار عامل 

 : تبرجسته معرفی شده اس

. 2حافظه کاری . 3بازداری پاسخ . 9

 کنترل تداخل . 3می خود تنظی

توجه نیز به یکسری عملیات پیچیده 

شود که شامل تمرکز کردن یا ذهنی اطالق می

درگیر شدن نسبت به هدف، نگه داشتن یا 

تحمل کردن و گوش به زنگ بودن در یک 

های محرک و زمان طوالنی، رمزگردانی ویژگی

تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است. 

ها ارتباط با سایر مهارتتوجه معموال در 

شود)بیرامی، موحدی، عبدیان و می  ارزیابی 

(. کارکردهای اجرایی و توجه 9217 اسماعیلی،

                                                           
4. McCloskey, Perkins &Divner 
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روانشناختی  -های اخیر عصبکانون نظریه

کودکان ناتوانایی در یادگیری و کودکان با 

اند) فعالی را تشکیل دادهنارسایی توجه / بیش

 (.3333، 9داوسون و گیوره

اند ات بسیاری نیز نشان دادهتحقیق

مداخالت زودهنگام آموزشی و حرکتی بر 

    بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با 

های عصب روانشناختی موثر است. ناتوانی

اند که ( نشان داده3336)3سوانسون و ژرمن

     عملکردهای شناختی کودکان عادی در 

کاری هایی مانند سرعت پردازش، حافظه مولفه

فضایی بهتر از  -کالمی و حافظه کاری دیداری

کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی و 

خواندن است. فرایندهای ادراک نمادهای 

تصویری و ارتباط آن با شکل آوایی، نگهداری 

سازی اطالعات جهت آن در ذهن و یکپارچه

معنابخشی به اطالعات، به حجم عظیمی از 

ت به صورت پردازش و نگهداری اطالعا

همزمان نیاز دارد و مدیریت تمام این 

فرایندهای هم زمان بر عهده حافظه کاری 

 (.3397، 2است)گوپتا و شارما

یکی دیگر از نقایص شناختی کودکان 

نارساخوان، مشکل در حفظ توجه یا توجه 

پیوسته است. توجه پیوسته، شامل فرایندهای 

، شودتداوم گوش به زنگی و توجه متمرکز می

   که در طول یک بازه زمانی معموال چند

یابند. توجه پایدار به عوامل ای ادامه میدقیقه

                                                           
1. Dawson &Guare 

2. Swanson &Jerman 

3. Gupta & Sharma 

شناختی بسیاری وابسته است. در آغاز،به 

های ابتدایی حسی و توجه انتخابی به پردازش

های حسی بستگی دارد. همچنین به یک محرک

ظرفیت توجهی باثبات، توانایی تمرکز کافی بر 

ها ول زمان و تمیز محرکروی محرک در ط

 (.3399، 3وابسته است)کاپالن، کروتزر و دلوکا

ظرفیت پردازشی محدود، توانایی توجه پایدار 

دهد. محدودیت در را تحت تاثیر منفی قرار می

توان به دو عامل کلیدی ظرفیت پردازشی را می

نسبت داد: سرعت پردازش و حافظه. سرعت 

دازش در پردازش، حجم اطالعات در حال پر

  هر لحظه از زمان را تحت تاثیر خود قرار 

دهد. کاهش نرخ سرعت پردازش، مستقیما می

به کفایت کمتر، تالش بیشتر و زمان مورد نیاز 

انجامد. همه این بیشتر جهت تکمیل تکلیف می

عوامل توجه پایدار را تحت تاثیر خود قرار 

(. نقص پردازش در این 3399دهد)کاپالن، می

شود به جای اینکه ، باعث میکودکان

حواسشان را بر متن معطوف کنند، بخواهند 

زودتر به تکلیف پایان دهند و همین امر به 

    عدم دقت در خواندن و بروز انواع خطا 

(. نقص در کارکردهای 9213انجامد)نظری، می

تواند در می  اجرایی کودکان نارساخوان، 

جدی در  سنین باالتر پایدار بماند و مشکالت

های روزمره زندگی و تکالیف و فعالیت

ای شغلی و همچنین در رفتارهای حرفه

                                                           
4. Caplan, Kreutzer & DeLuca 
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و  9اسپارک-اجتماعی ایجاد کند)اسمیت

 (.3396همکاران، 

اند که مداخالت ها نشان دادهپژوهش 

مختلف آموزشی و روان شناختی بر بهبود 

های شناختی و کارکردهای اجرایی مهارت

ل توان بخشی شناختی موثر هستند. به طور مثا

یا ترمیم شناختی روش درمانی است که هدف 

اصلی آن بهبود نقایص کارکردهای شناختی 

مانند حافظه و کارکردهای اجرایی 

 (. 9213است)نریمانی و سلیمانی، 

هایی که در زمینه عملکردهای پژوهش

دهد اجرایی مختلف انجام شده است، نشان می

های تمرینای عملی، های مداخلهکه روش

تواند موجب عصب روانشناختی نیز می

بهبودتوجه، حافظه کاری و کارکردهایی 

 (.9213اجرایی شود)یارمحمدیان و قمرانی، 

در مجموع نتایج موجود گویای این 

های عملی بخشی با کمک تمریناست که توان

 که کارکردهای نوروسایکولوژیک را هدف قرار 

ص شناختی اثر دهند، بر بهبود انواع نقایمی

 مثبت دارد. 

های اندک که در لذا با توجه به پژوهش

خصوص تمرینات عملی عصب روانشناختی بر 

کارکردهای اجرایی و توجه انجام شده، هدف 

های عملی عصب این پژوهش اثربخشی تمرین

روان شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و 

آموزان با اختالل افزایش دامنه توجه دانش

 گیری خواندن است.یاد

                                                           
1. Smith-Spark 

 روش

تجربی با روش پژوهش از نوع نیمه

پس آزمون با گروه کنترل  -آزمون طرح پیش

  بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه 

چهارم ابتدایی  آموزان نارساخوان پایهدانش

دهد که در مراکز شهر اصفهان تشکیل می

های یادگیری شهر اصفهان تحت درمان ناتوانی

آموز با دانش 23ند. از این تعداد قرار داشت

گیری هدفمند انتخاب و به تصادف روش نمونه

نفر( 99نفر( و کنترل)99در دو گروه آزمایش )

های ورود به پژوهش مالک   گمارده شدند. 

عبارت بودند از: داشتن هوش متوسط یا باالتر 

بر اساس مقیاس هوشی وکسلر کودکان، 

اه، داشتن نداشتن نقص جسمی یا روانی همر

نقص جدی در مهارت خواندن، عملکرد 

گونه مطلوب در سایر دروس، تحت هیچ

مداخله یا درمان دارویی نبودن و داشتن 

رضایت کامل برای شرکت در پژوهش. پس از 

ها انتخاب نمونه پژوهش و گمارش تصادفی آن

آزمون گرفته شد. در ادامه از هر دو گروه پیش

 63 مداخله جلسه 93گروه آزمایش تحت 

ای قرار گرفت. در انتها از هر دو گروه دقیقه

مجددا پس آزمون به عمل آمد. اطالعات به 

و با روش  SPSSافزار دست آمده با نرم

تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. ابزارهای 

 مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش 

مقیاس  9119در سال (: WISK-IVچهارم)

مقیاس  3332وکسلر کودکان سه و در سال 

34 



 

 

 د کارکردهای اجرایی و ...های عملی عصب روانشناختی بر بهبواثربخشی تمرین محبوبه کیانی:و  محمدرضا مرادی

  

 

سال  6-96هوشی وکسلر چهارم برای کودکان 

تهیه شد. مقیاس چهارم وکسلر کودکان فرم 

هوشی  کامالً متفاوتی دارد و از آن پنج بهره

گردد. این هوشبهرها شامل استخراج می

هوشبهر درک مطلب کالمی، هوشبهر استدالل 

شبهر حافظه فعال، هوشبهر سرعت ادراکی، هو

پردازش و هوشبهر کل است. این آزمون در 

( بر 9296ایران توسط عابدی و همکاران )

ای از کودکان ایرانی انطباق و روی نمونه

ها در هنجاریابی شده است. پایایی خرده آزمون

گزارش  19/3تا  69/3ی بازآزمایی در محدوده

 شده است.

برای  ولیج:پرسشنامه عصب شناختی ک

سنجش کارکردهای اجرایی از پرسشنامه 

( استفاده شد. این 3333)9عصب شناختی کولیج

آزمون چندین اختالل عصب شناختی و 

ساله  97تا  9رفتاری را در کودکان و نوجوانان 

      دهد. هر اختالل دارایمی  تشخیص 

مقیاس مجزا است که سه مورد از این خرده

ویه به ارزیابی گ 91ها با مقیاسخرده

پردازد)علیزاده و میکارکردهای اجرایی 

(. هشت سوال مربوط به 9292پور،زاهدی

     ریزی، هشت سوال مربوط به برنامه

دهی و سه سوال مربوط به بازداری سازمان

وسیله والدین و با مقیاس است. این آزمون به

شود. اعتبار آزمون کولیج لیکرت پاسخ داده می

ها در تشخیص آزمونبستگی خردهبا روش هم

% و پایایی آن با روش 19کارکردهای اجرایی 

                                                           
1. Coolidge 

% گزارش شده است)کولیج، 97بازآزمایی 

مقیاس (. پایایی به دست آمده برای خرده3333

   % و برای 99دهی گیری و سازمانتصمیم

% به دست آمده است. 66مقیاس بازداری خرده

جداگانه همسانی درونی به دست آمده به طور 

% و 93ریزی %، برنامه99برای سازمان دهی 

دست آمده است) علیزاده و % به93بازداری 

 (. 9292زاهدی پور، 

توسط d2آزمون  آزمون توجه و تمرکز:

ساخته شده و  3333بریکن کمپ در سال 

( هنجاریابی شده است. این 3393توسط باقری)

  سال به باال استفاده 1آزمون برای کودکان 

شود. برای اجرای این آزمون قبل از شروع، می

دستورالعمل اجرای آزمون برای آزمودنی 

طور همزمان آزمودنی هر شود. و بهخوانده می

هایی که در متن آمده است را انجام یک از گام

کند. دهد. ابتدا فرم مشخصات را تکمیل میمی

دهد و در سپس مرحله تمرینی را انجام می

انجام آن  خود آزمون و نحوه نهایت با ساختار

 شود. پس از پایان اجرای آزمون آشنا می

آوری شده و توسط شابلون پاسخ ها جمعبرگه

های نامه تجزیه و تحلیل شده و تعداد پاسخ

  درست، غلط و نزده در برگه ارزیابی ثبت

شود و در نهایت با استفاده از جدول می

ه صدکی های استاندارد و رتباستاندارد، نمره

عنوان به      93شود و رتبه صدکی محاسبه می

(. 3393گردد) باقری، نمره برش معین می

% و 13پایایی این آزمون در ایران در حدود 

% گزارش شده 96روایی آن در حدود 
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(. میزان همسانی درونی 3393است)باقری، 

   ها در خارج از کشور بر اساس مقیاس

ونیمه کردن های آلفای کرونباخ و دروش

%، میزان اعتبار سازه 13براون حدود  -اسپیرمن

 % اعالم شده است. 93% و روایی آن 11

های عملی عصب روانشناختی تمرین

های عصب روانشناختی شامل تقویت مهارت

در قالب بازی و فعالیت بود. در این برنامه 

های سعی بر آن بود که بتوان تمام مهارت

مل توجه، حافظه، اصلی عصب روانشناختی شا

ادراک دیداری، ادراک شنیداری، ادراک 

فضایی، مهارت زبان و مهارت حرکتی را بهبود 

آموزشی  جلسه93بخشید. به این منظور 

آمده  9آن در جدول  طراحی شد که خالصه

 است.

 های عملی عصب روانشناختیخالصه جلسات تمرین .1جدول

 اقدام انجام شده هدف جلسه

 گذاری حروفها. رمزگذاری اشکال. نقطهدا کردن تفاوتپی توجه اول

 های حافظه. تکرار کلمات. انجام دستورات به ترتیب. پرسیدن سوال از تصاویرکارت جافظه دوم

 تشخیص شکل از زمینه. پیدا ردن حروف شبیه به هم. ادراک دیداری سوم

 دای بلز. تشخیص صدای اشیاتشخیص تفاوت صدای حروف. تشخیص تفاوت ص ادرا شنیداری چهارم

 های فراستیک. ماز. پازلنقطه ادراک فضایی پنجم

 گویی. تکمیل جمالت ناتمام.ساخت جمله. قصه مهارت زبان ششم

 های تعادلینخ کردن مهره. کار با قیچی. کار با سوزن ته گرد. بازی مهارت حرکتی هفتم

 های توجهتکرار تمرین توجه هشتم

 های حافظهر تمرینتکرا حافظه نهم

 های ادراک دیداریتکرار تمرین ادراک دیداری دهم

 های ادراک شنیداریتکرار تمرین ادراک شنیداری یازدهم

 های ادراک فضاییتکرار تمرین ادراک فضایی دوازدهم

 های زبانیهای مهارتتکرار تمرین مهارت زبان سیزدهم

 های حرکتیهارتهای متکرار تمرین مهارت حرکتی چهاردهم
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 هایافته

در این بخش ابتدا میانگین و انحراف 

 معیار دو گروه کنترل و آزمایش در حیطه

کارکردهای اجرایی و توجه ارائه شده است. 

های مربوط به آزمون فرضیه ارائه سپس داده

 گردیده است.

 
 دهای اجرایی و توجهمیانگین وانحراف معیار دو گروه کنترل وآزمایش در حیطه کارکر .2جدول

 آزمون پس آزمون پیش تعداد گروه متغییر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 99/3 97/33 23/3 92/96 99 آزمایش برنامه ریزی

 17/9 19/99 96/9 99/96 99 کنترل

 73/3 76/91 33/3 29/97 99 آزمایش سازمان دهی

 36/2 13/96 99/2 39/97 99 کنترل

 39/3 39/99 39/3 63/93 99 آزمایش بازداری

 69/9 37/93 13/9 99/93 99 کنترل

 93/9 99/27 17/9 66/29 99 آزمایش توجه

 72/9 63/22 63/9 93/23 99 کنترل

 
     مشاهده  3طور که در جدول همان

آموزان گروه شود، میانگین نمرات دانشمی

ریزی، ههای برنامآزمون مهارتآزمایش در پس

دهی، بازداری و توجه نسبت به نمرات سازمان

آزمون افزایش یافته است. در ادامه برای پیش

معنادار بودن این تفاوت از آمار استنباطی 

های فرضقبل از آن پیش شود.استفاده می

 شود.تحلیل کواریانس بررسی می

 
 کواریانسهای تحلیل نتایج تحلیل مفروصه .3جدول

 Pسطح  آزمون لوین pسطح  گروف اسمیرنوفکلمو متغیر

 99/3 39/3 93/3 73/3 کارکردهای اجرایی

 91/3 36/3 12/3 99/3 دامنه توجه

 
 و نتایج آزمون کولموگروف 2در جدول 

های تحلیل فرضپیشلوین جهت بررسی 

 ارائه شده است. نتایج آزمون لوینکواریانس 

 آمدهدستهنشان داد که سطوح معناداری ب

کارکردهای اجرایی و های آزمونبرای پیش

، لذا نیستمعنادار  39/3در سطح  دامنه توجه

های ها در گروهفرض برابری واریانسپیش

همچنین آزمون  آزمایش و کنترل تایید گردید.
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ها را کلموگراف اسمیرنوف نرمال بودن داده

کند. بنابراین برای استفاده از آزمون تایید می

در ادامه دودیتی وجود ندارد.کواریانس مح

 3در جدول شماره  کواریانسنتایج تحلیل 

 ارائه شده است.

 
های آزمایش کنترل در ابعاد کارکردهای . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره )مانکوا( تفاوت گروه3جدول

 اجرایی

منابع 

 تغیر
 متغیر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

اداریمعن  
Eta2 توان 

 

 

 گروه

 
 

62/99 برنامه ریزی  9 62/99  93/92  339/3  39/3  13/3  

96/22 سازمان دهی  9 96/22  91/99  339/3  23/3  92/3  

29/93 بازداری  9 29/93  27/33  333/3  33/3  11/3  

 

دهد، باا در نظار   نشان می 3نتایج جدول

عناوان متغیرهاای   آزمون باه گرفتن نمرات پیش

    مکاای(: تفاااوت بااین عملکاارد   همپااراش )ک

های آزمونهای آزمایش و کنترل در خردهگروه

دار است. باه عباارت   کارکردهای اجرایی معنی

توان گفات، تفااوت باین نمارات دو     دیگر می

این مطلب اسات کاه فرضایه     کنندهگروه، بیان

های عملی عصب روانشناختی اثربخشی تمرین

           باااار بهبااااود کارکردهااااای اجرایاااای در    

دهای و  ریازی، ساازمان  های برنامهآزمونخرده

همچنین بر اسااس ضاریب   بازداری تایید شد. 

% 33% تا 39توان گفت میزان تغییرات از اتا می

متغییر بوده است. عالوه بر ایان تاوان آزماون    

 کفایت حجم نمونه است.  دهندهنشان
 

های های آزمایش کنترل در خرده آزمونوا( تفاوت گروه. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره )مانک9جدول

 های عصب روانشناختیمهارت

 متغیر منابع تغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری Eta2 توان 

93/293 توچه گروه  9 93/293  97/63  339/3  79/3  33/9  

 

دهد، با در نظر نشان می 9نتایج جدول

عنوان متغیرهای آزمون بهت پیشگرفتن نمرا

   همپراش )کمکی(: تفاوت بین عملکرد 

های آزمایش و کنترل در مهارت توجه گروه
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توان گفت، دار است. به عبارت دیگر میمعنی

این  کنندهتفاوت بین نمرات دو گروه، بیان

های اثربخشی تمرین مطلب است که فرضیه

تایید  عملی عصب روانشناختی بر بهبود توجه

توان همچنین بر اساس ضریب اتا میشد. 

% بوده است. عالوه 79گفت میزان اثرگذاری 

کفایت حجم  بر این توان آزمون نشان دهنده

 نمونه است. 

 

 بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر که با هدف اثربخشی 

های عملی عصب روانشناختی بر بهبود تمرین

آموزان کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش

با اختالل یادگیری خواندن انجام گرفت، نشان 

های عملی عصب روانشناختی بر داد تمرین

بهبود و افزایش کارکردهای اجرایی و توجه 

آموزان با اختالل یادگیری خواندن موثر دانش

حاضر با تحقیقات  بوده است. نتایج پژوهش

( 3331)9آدیفرن، تومپوروسکی و زاگردونیک

های عملی خشی حرکات و تمرینمبنی بر اثرب

ویژه بر کارکردهای اجرایی و توجه کودکان به

کودکان با ناتوانی تحولی و عصب روان 

 شناختی همسو بوده است. 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و 

    های دیگری که به آن اشاره شد پژوهش

های توان نتیجه گرفت که با آموزش مهارتمی

توان مشکالت می عملی عصب روانشناختی

کودکان با ناتوانی یادگیری را کاهش داد. این 

                                                           
1. Audiffren, Tomporowski&Zagrodnik 

( که اثربخشی 3392موضوع با پژوهش زاغیان)

های عصب آموزش حافظه فعال)یکی از مقیاس

آموزان روانشناختی( بر عملکرد خواندن دانش

دختر با ناتوانایی یادگیری خواندن معنادار بوده 

های هبوده است. از یافت71/3و میزان اثر 

گردد که پژوهش حاضر چنین استنباط می

   کارکردهای اجرایی و توجه از جمله 

هایی هستند که کودکان درآینده برای توانایی

ها نیازمند ای به آنهای مدرسهیادگیری

؛مک کلوسکی و 3337، 3هستند)ملتزر

(. به عبارت دیگر کارکردهای 3331همکاران،

تجارب  اجرایی و توجه تا حدود زیادی به

    کودک ارتباط دارد. بنابراین، اگر بتوان به 

های سازی محیط و بسترسازی برای بازیغنی

عملی، ذهنی و گروهی اقدام نمود، احتماال به 

رشدو بهبود کارکردهای اجرایی و افزایش 

دامنه توجه کودکان کمک خواهد شد. این 

     های خدامی، عابدی، نتیجه با پژوهش

( 3392( نریمانی، سلیمانی)3399پور)آتش

( همسوبوده 3393عابدی، کاظمی، شوشتری)

های پژوهش حاضر با پژوهش است. یافته

قراملکی، رنجبر، بشرپور، صبحی

   که به مقایسه اثربخشی  (3399نریمانی)

ای و تمرین عملی عصب رایانهبخشی توان

روان شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه 

ن نارساخوان انجام شده، آموزاپیوسته دانش

همسو بوده است.در این پژوهش که در دو 

گروه آزمایش و یک گروه گواه انجام گرفت، 

                                                           
2. Meltzer 
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  بخشی شناختینشان داد که هرچند توان

های صحیح در توجه ای بر میزان پاسخیارانه

های صحیح و زمان پیوسته و میزان پاسخ

واکنش در حافظه کاری اثربخشی بیشتری 

های های عملی دارد؛ اما تمرینریننسبت به تم

عملی عصب شناختی نسبت به گروه گواه هم 

 تاثیر گذارتر بوده است. 

پژوهش که با تحقیق  در تبیین این یافته 

( 9219السالمی، بخشایش، برزگر، مرادی)شیخ

توان گفت که مهارت در همسو است، می

ای های پایهخواندن نیازمند یکسری مهارت

های عصب ها، جنبهمهارتاست. این 

روانشناختی همچون توجه و کارکردهای 

ها از طریق اجرایی هستند. اکتساب این مهارت

پذیر تجربه، آموزش و یادگیری امکان

است.کودکان با اختالل یادگیری خواندن 

نیازمند آموزش در چگونگی یادگیری این 

باشند.آموزش در رابطه با حافظه فرایندها می

از دیداری، شنیداری و اجرایی به فعال اعم 

تواند موجب فعال شدن بخشی از کودکان؛ می

مغزدر رابطه با حافظه فعال شده و به دنبال آن 

عملکرد خواندن را در کودکان بهبود بخشد.اما 

های عصب باید توجه داشت که مفهوم مهارت

مفاهیم متعددی عالوه  روانشناختی از مجموعه

توجه، مهارت زبانی و  بر حافظه شامل ادراک،

مهارت حرکتی نیز تشکیل شده است. بنابراین 

آموزان نارساخوان نه تنها برای کار با دانش

تقویت توجه و حافظه الزم است، بلکه باید 

آموزشی و درمانی این کودکان شامل  برنامه

های عصب روانشناختی تقویت تمام مهارت

ها روی شود. در صورتی که اکثر پژوهش

های یت حافظه یا توجه تمرکز دارند. یافتهتقو

  پژوهش حاضر نشان داد که اگر تمام 

های عصب روانشناختی در قالب مهارت

های عملی تقویت شود، کارکردهای فعالت

آموزان بهبود دانش  توجهی  اجرایی و دامنه

یابد که با توجه به اهمیت این دو مفهوم در می

نتظار داشت که توان اکودکان نارساخوان، می

های عملکرد خواندن نیز بهبود یابد. یافته

های بتلت، هولمز پژوهش حاضر همسو با یافته

های عملی فعالیت   ( که تاثیر 3391)9و آستل

توان را نشان دادند، است. در همین راستا می

گفت که جنبه بازی و تمرینی بودن تکالیف 

ارائه شده در برنامه آموزشی عصب 

مندی تی، باعث درگیری و عالقهروانشناخ

آموزان در انجام تکالیف و هرچه بیشتر دانش

   اهمیت قائل شدن برای گرفتن نتیجه بهتر

    آموز کمکشود که این عامل به دانشمی

کند تمامی جوانب تکلیف را در نظر بگیرد می

تر به انجام تکالیف و سازمان یافته

بازی  (. کودکان از طریق3،3339بپردازد)دن

گیرند بنابراین تلفیق آموزش بهتر یاد می

عنوان یک های عصب روانشناختی بهمهارت

آموزان نارساخوان رکن اساسی در بهبود دانش

های عملی، زمینه را برای تاثیر هر با فعالیت

                                                           
1. Bathelt, Holmes &Astle 

2. Dehn 
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ها روی کودکان فراهم چه بیشتر این آموزش

 سازد.می

 با توجه به پیشینه و تحقیقات همسو  

ترین بیان داشت که از جمله مهم توانمی

آموزان نارساخوان در آن هایی که دانشمهارت

با مشکل مواجه هستند، توجه و کارکردهای 

اجرایی است. بنابراین باید به دنبال روشی بود 

که بتوان این دو مهارت را بهبود بخشید. تا 

های متفاوت و اثرگذاری ارائه شده کنون روش

های آن روش عصب تریناست که از مهم

روانشناختی است. این روش با در نظر گرفتن 

های مختلف از جمله حافظه، و تقویت مهارت

ادراک، مهارت زبانی و مهارت حرکتی سبب 

آموزان ها در دانشرشد و ارتقای این مهارت

شود که خود سبب ساز بهبود عملکرد می

 آموزان نارساخوان است. خواندن در دانش

   نتایج نشان داد که طور کلیبه 

   های عملی در بهبود و افزایش تمرین

خصوص در های کارکردهای اجرایی بهمهارت

کودکان با اختالل یادگیری موثر بوده است. 

آموزان اختالل یادگیری با تسلط بر دانش

خواندن که ناشی از تسلط بر یک سری از 

توانند های عصبروانشناختی است، میمهارت

مسلط و در نتیجه در مجموعه  برخواندن

ای پیشرفت نمایند. بنابراین های مدرسهفعالیت

توان از این روش در آموزش و درمان می

آموزان نارساخوان استفاده نمود.دانش

  

 منابع   

(.مقایسه 9212نسب، م.)امینایی، ف؛ موسوی

کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای 

 ن عادی.آموزااختالل خواندن با دانش

 های علوم شناختی.فصلنامه  تازه

96(2،)69-92. 

(. راهنمایی 3392پزشکی آمریکا.)انجمن روان

تشخیصی و آماری اختالل های روانی 

(DSM-5(.ترجمه رضاعی ف،)9212 ،)

 تهران انتشارات ارجمند.

زبان و آگاهی. تهران، (. 9297).ج ادلمن،

 انتشارات نیلوفر.

 ،اسماعیلی ؛ه ،بدیانع ؛ی ،موحدی ؛م ،بیرامی

(. تاثیر توانبخشی 9217. )س

افزار بر نوروسایکولوژیکی از طریق نرم

آموزان با دانش  عملکرد توجه مستمر در 

فصلنامه علمی  . ناتوانی یادگیری خواندن
 .993-939(، 93)3. روانشناسیعصب

(. 9219حمیدی، ف؛ فیاض بخش، م.)

ظه فعال بر بهبود و مهارت اثربخشی حاف

آموزان نارساخوان. فصلنامه دانش خواندن

 . 92-29،29، 1آموزش و ارزیابی، 

(.تاثیر آموزش 9211دهقانی، ی؛ مرادی، ن.)

پذیری ریزی و انعطافحافظه فعال بر برنامه
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آموزان با اختالل یادگیری شناختی دانش

 .933تا  939، 9خاص،

قراملکی، ن؛ رنجبر، م؛ بشرپور، س؛ صبحی

 (. مقایسه اثربخشی 9219نریمانی، م.)

های ای و تمرینبخشی شناختی رایانهتوان

ر بهبود حافظه عملی عصب روانشناختی ب

آموزان دانش کاری و توجه پیوسته

نارساخوان، فصلنامه روانشناسی افراد 

 .929تا 999، 23استثنایی، 

(. 9297رینر،کیث؛ پوالچگ، الکساندر)

 روانشناسی خواندن، مرکز نشر دانشگاهی

 تهران.

  پور، م؛ فرامرزی، س؛ نژاد، ف؛ ملکزیدآبادی

(. اثربخشی آموزش 9213پورجوان، ع.)تقی

حرکتی بر کارکردهای  -های روانیمهارت

دبستانی دارای اجرایی کودکان پیش

های اختالالت یادگیری غیرکالمی. تازه

 .21تا 23، 99علوم شناختی، 

ز، سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا؛ روئی

(. کاپالن و سادوک. خالصه 9219پدرو.)

روانپزشکی )علوم رفتاری، روانپزشکی 

بالینی(. جلد سوم. ترجمه فرزین رضاعی. 

انتشارات ارجمند. )تاریخ انتشار به زبان 

 (. 3399اصلی: 

بفروئی، االسالمی، ع؛ بخشایش، ع؛ برزگرشیخ

(.تاثیر آموزش 9219عجمی، و)ک؛ مرادی

کرد خواندن و ظرفیت حافظه فعال بر عمل

آموزان ناتوانی خواندن، حافظه در دانش

 .23تا9، 3مجله روانشناسی بالینی،

(. روانشناسی و 9296ابدی، الف؛ قوام، ع )ع

       آموزش کودکان با نقص توجه / 

 فعالی.اصفهان : نشر نوشته.بیش

(. 9296عابدی، م؛ صادقی، الف و ربیعی، م.)

رمین ویرایش رواسازی و اعتباریابی چها

 مجلهمقیاس هوش وکسلر کودکان. 
 .296-277(: 39)7 روانشناسی تحولی.

عابدی، الف؛ کاظمی، ف؛ شوشتری، 

(.اثربخشی آموزش حرکات ورزش 9213م.)

ایروبیک بر بهبود کارکردهاب اجرایی و 

هایی یادگیری توجه کودکان با ناتوانی

های عصب روانشناختی، مجله ناتوانی

 . 93تا 29، 3یادگیری، 

(. اختالل نقص توجه/ 9293علیزاده، ح .)

 فعالی.تهران: انتشارات رشد.بیش

(. 9292پور، م .)علیزاده، ح؛ زاهدی

کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون 

 ،های علوم شناختیتازههماهنگی رشدی. 

6 ،2 ،9-99. 

(. عصب روانشناسی 9219کیانی،م؛ عابدی، ا.)

های المللی افقش بینخواندن. دومین همای

نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، 

 تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری.
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های عصب روانشناختی جاگر بر مهارت
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های مجله ناتوانی .یادگیری ریاضی
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جه متمرکز در کودکان (.مقایسه تو9213ع)
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 خواندن و سرعت پردازش اطالعات 
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