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 چکيده 

  در  اختالل یادگیری، های  اختالل  به مبتال کودکان های ویژگی  ترین ای پایه از یکی: هدف و زمینه

  بهبود   بر  شناختی  افزای  توان  برنامه  بخشی  اثر  بررسی  به  حاضر  پژوهش.  است  شناختی  کارکردهای

  پایه   یادگیری  های  نارسایی  با  آموزان  دانش(  مطلب  درک  و  توجه  کاری،  حافظه)    اجرایی  کارکردهای

  پس   -آزمون  پیش  با  آزمایشی  نیمه  حاضر  پژوهش  طرح:  روش.  است  پرداخته  ابتدایی  پنجم  تا  سوم

  تا   سوم  های  پایه  پسر  آموزان  دانش  تمامی  دارنده  بر  در  پژوهشی  جامعه.  است  گواه  گروه  با  آزمون

.  بود   کرمانشاه  شهر  دولتی  عادی  مدارس  در   1397  –  1400  تحصیلی  سال  در  یادگیری  ناتوان  پنجم

 در  تصادفی  گمارش  با  و  انتخاب   هدفمند  صورت  به(  نفر  10  مدرسه  هر  از)    آموزان  دانش  از  تن  ۲0

  می  برنامه جلسه 10 طی آزمایش گروه آموزان دانش برای. شدند جایگزین آزمایش و گواه گروه دو

  عملکرد   سنجش برای.  دادند  ادامه خود معمول  های  برنامه  به  گواه   گروه  و شد اجرا  شناختی  تقویت

  سنجش   و  پیوسته  عملکرد  آزمون  از  توجه  سنجش  و   بک  آن  آزمون  از  نمونه  گروه  کاری  می  حافظه

  استفاده   با  ها   آزمون  این  از  حاصل  های  داده.  شد  استفاده  کودکان  وکسلر  هوش  مقیاس  از  مطلب  درک

 یافته .  شد  تحلیل   و   تجزیه  متغییره  چند  کووراریانس  تحلیل  استباطی،  و  توصیفی  آمار  های  روش  از

  مطلب   درک  و  توجه  کاری،  حافظه  بهبود  در  شناختی  افزای  توان  برنامه  بود  آن  از  حاکی  نتایج:  ها

 نتیجه.  بود  کارکردها  سایر  از   بیش  توجه  بر  آن  تاثیر.  بود  موثر  یادگیری  ناتوانی  به  مبتال  آموزان  دانش

  خود   این  و  شد  آموزندگان  شناختی  کارکردهای  در   تغییر  موجب  شناختی  افزای  توان  برنامه:  گیری

 . باشد  داشته  دنبال  به  نیز  را  ندگانآموز  آموزش  و  یادگیری  شرایط  در  بهبود  های  زمینه  تواند  می

 .اجرایی  کارکردهای  شناختی،  افزای  توان  برنامه  یادگیری،  ویژه  های  نارسایی  :واژگان کليدي
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 2انيام کلثوم سلطان،  1یعل  س یو  نيمه

 . ارشد فلسفه و کالم اسالمی کارشناس 1
 . الهیاتکارشناس  ۲

 
  نام نویسنده مسئول:

 یعل سیو نيمه

  یادگيري يویژه هاينارسایی با آموزاندانش در اجرایی کارکردهاي بهبود

 شناختی  افزايتوان  برنامه  یک کاربرد راه از

 06/01/1401:  تاریخ دریافت

 ۲9/03/1401:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
  توانایی   از  برخورداری  و  هوشی  های  آزمون  در  باالتر،   و  متوسط  هوشی  نمره  کسب  رغم  علی  کودکان  از  توجهی  قابل  تعداد

  یادگیری   های  ناتوانی  عنوان  تحت  که  دهند   می  نشان  جدی  و  بارز  های   نارسایی   ای  مدرسه  یادگیری  در  طبیعی،  سازشی  های

  علمی   حوزه  جدیدترین  عنوان  به   1960  دهه   در  یادگیری  های  ناتوانی (.  1376  طوسی،  از  نقل   به  ، الفلین  و   واالس )  شود  می  شناخته

  کرد  پیشنهاد  را  اصطالح  این  بار  اولین  برای  کرک  نیویورک،  شهر  در  والدین  نشست  جلسه  در  و  شد  وارد  استثنائی  کودکان  قلمرو  در

  این   که  کرد   تصریح  و  نامید   روانی-  عصبی  یادگیری  اختالالت  را  ها   ناتوانی  این(  1964)  باست   مایکل (.  13۸۸  کاکاوند،   و  احدی)

  گر )  گیرد می  بر  در   را  بدن  تصویر  و   یابی   جهت  فضایی،   درک   مانند کالمی غیر  های   توانایی   هم  و کالمی   های  توانایی  هم  اختالالت

 (. ۲00۲ شام،

  این  دارد   وجود  اینها  همه  بین  در  که  اشتراکی  وجه:  دهند  می   تشکیل  را  ناهمگونی  گروه   یادگیری  اختالل  به  مبتال   کودکان

  اما  شود،   می  منجر  تحصیلی  افت   به  همیشه  تقریبا   یادگیری  اختالالت.  دارند  مشکل  مدرسه  دروس  یادگیری  در  همگی   که  است

  دارند   نقش   تحصیلی   افت  در  متعددی  عوامل.  است  یادگیری  اختالل  دارای  تحصیلی  افت  دچار   کودک  هر  که   نیست  معنی   بدان  این

.  درسی و  رشدی: کرد بندی تقسیم بزرگ  طبقه دو به توان می  را یادگیری اختالالت. است عوامل آن از یکی  یادگیری اختالل که

  از نقل به  هاالهان) کردن حساب و  نوشتن کردن،  هجی  خواندن، های  نارسایی :  از عبارتند  رشدی یادگیری اختالالت عمده  اجزای

 (. 139۲ علیزاده،

 است  پایه  روانشناختی  فرآیند  چند  یا  یک  در  اختالل  یادگیری  ناتوانی  ،  ناتوان  افراد  پرورش  و  آموزش  قانون  تعریف  اساس  بر

  خواندن،  کردن،  صحبت  کردن،  فکر   دادن،   گوش  در  ناتوانی   صورت  به  را  خود  اختالل  این .  شود  می  آن  کاربرد  یا   زبان  درک  شامل   که

  های   معلولیت  نتیجه  اساسا  که  شود  نمی   یادگیری  مشکالت  از  دسته  آن  شامل   اما .  دهد  می   نشان  ریاضی   محاسبات   یا   امالء  نوشتن،

  کیلن،   مک)  نیست  اقتصادی  یا   فرهنگی   محیطی،  نامساعد   وضع  هیجانی،   اختالل  ذهنی،   ماندگی   عقب  حرکتی،   یا   شنیداری  دیداری،

 (. ۲011 تامپسون،  و تاکر کلمن،

  ،گرنبلت  و  تبلت  گر )  شود  می   متجلی   ریاضی   و   خواندن  نوشتاری،  بیان  زمینه  در  عمدتا  کودکان  این  تحصیلی   عمده  مشکل

  پریشی   زبان  و   نارساخوانی  مغزی،  خفیف  اختالالت  مغزی،  آسیب  ادراکی،   های  معلولیت:    مانند   هایی  ویژگی  اختالل  این(.  1997

  بینائی،   شنوائی،  بنیادی،  های  معلولیت  از  ناشی   یادگیری  مشکالت  که  را  کودکانی  تعریف  این.  گیرد  می  بر  در  را(  تحولی)  رشدی

  شود   نمی  شامل  را  دارند  اقتصادی  یا   فرهنگی   و  محیطی  های  محرومیت  یا   عاطفی  های   نابسامانی  ذهنی،   ماندگی  عقب  حرکتی،

 (13۸۸ سادوک،  و  سادوک)

 شمرد بر را زیر های  ویژگی توان می  اند داده ارائه یادگیری نارسایی با  کودکان زمینه در  متخصصان که مختلفی تعاریف از

 . هستند  باالتر  یا( متوسط) تقریبا  هوشی بهره دارای  کودکان این-1

 .هستند سالم...(   و شنوایی بینای،) مختلف حواس نظر از کودکان این-۲

 . هستند خوردار بر مناسبی نسبتا آموزشی و محیطی  امکانات از کودکان این-3

 .نیستند رفتاری شدید های نابهنجاری دارای  کودکان این-

  آن   از  که  است  آموزشی  امکانات   و   سن   هوشی،   بهره   از  کمتر  ای   مالحظه  قابل   طور  به  کودکان  این  آموزشی  پیشرفت  -۵

 (13۸۵ نادری، و  نراقی. )برخوردارند

  از  هوشی  های  توانایی  از  برخورداری  وجود  با  آموزندگان  که  است  این  عملکرد  و  توانایی  سطح  بین  فاحش  تفاوت  وجود  پیامد 

 (.13۸3 اخوان،) نیستند  مند بهره آن با  متناسب  شناختی کردهای کار

  دسته  این.  شوند   می  مشکل  دچار  درسی  مطالب  فراگیری  در  یادگیری  اختالالت  دلیل  به  آموزان  دانش  از  زیادی  تعداد  ساله  هر

  دیگر  آموزان  دانش  به  نسبت  آموزشی  یکسان  تقریبا  شرایط  در   ولی  برخوردارند  باالتر  و  متوسط  هوش  از  معموال  آموزان  دانش  از

  عدم   و  بارز  بیولوژیک  ضایعات  فقدان  نیز  و  مناسب  آموزشی  محیط  در  داشتن  قرار  وجود  با   و  دهند  می  نشان  تری  ضعیف  عملکرد

  حال   در(.  1390  لرنر، ).  باشند  نمی   خاصی   های   زمینه  در  یادگیری  به   قادر  متوسط  هوش  داشتن با  حاد  روانی  و اجتماعی  مشکالت

  یافته؛  افزایش  مختلف  دالیل  به  شوند   می   شناسایی   یادگیری  ویژه   مشکالت  داری  آموز  دانش  عنوان  به  که  افرادی   درصد  حاظر
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  این   آموزشی  می   مداخله  و  شناسایی  عدم   صورت  در  و   دهند،   می  تشکیل  را  ویژه  آموزش  ی  طبقه  بزرگترین  گروه   این  که  بطوری

 کرد خواهند تجربه را ناپذیری جبران های آسیب آموزان دانش

  اگر   دارند،  های  کاستی  تحصیلی  پیشرفت  در  خود  همساالن  با  برابر  هوشی  ضریب  وجود  با  یادگیری  ناتوانایی  به  مبتال  کودکان

 . گذارند  می  آنان ی پنداره خود و  تحصیلی کارکرد  بر نامطلوبی اثرات نشوند  درمان ها   کاستی این

  جمعیت   ،۲007  سال  در.  هستند  یادگیری  اختالل  از  درجاتی  دچار  جهان  جمعیت  درصد  ۲0  بر  بالغ  اخیر  های  بررسی  اساس  بر

 اجباری  طور  به  که  گردید   اعالم  نفر  یلیونم  7/۲معادل  یعنی   درصد   ۵/۵  آمریکا   دولتی   مدارس  در   یادگیری  اختالل  دچار  کودکان

  10  تا   ۲  حدود   که  است  شده   اشاره   دیگر   گزارشی  در(.  ۲011  والتر،  و  هاندلر  شرلی، )  بودند   گرفته  قرار  آموزشی  های   کمک  تحت

 اختالل  دارای کودکان. است دخترها  برابر سه اختالل این  در پسرها   تعداد معموال  و  هستند اختالل این  به مبتال  کودکان از درصد

  بارکلی،   و  مش)  یابد   می  استمرار  نوجوانی  دوره  تا  معموال  مشکالتشان  و   هستند  شناسایی  قابل   مدرسه  نخستین  مراحل  در  یادگیری

  دوم  و  اول  سالهای  در  ویژه  به  مدرسه  به  ورود  با  ولی  شوند  نمی  شناسایی  مدرسه  از  قبل  سنین  تا  اغلب  کودکان  این(.  ۲003

  که   است  ممکن  کودکان  این.  شود  می  مشخص  تدریج  به  کردن  هجی  و  حساب  نوشتن،  خواندن،  زمینه  در  آنها  مشکالت  دبستان،

 درس   یک  در  فقط  یا  مختلف  های  زمینه  در  تحصیلی  ضعیف  عملکرد  اما  باشند  داشته  مشکل  درس  یک  در  فقط  یا  درس  چند  در

 اثر   بر  است  ممکن  تحصیلی  ضعیف  عملکرد  زیرا  باشد  یادگیری  اختالل  به  مبتال  کودکان  شناسایی  در  موجهی  دلیل  صرفا  تواند  نمی

 (. 13۸7 یوسفی،) آید وجود به یادگیری اختالالت از غیر عواملی

  مفهوم(. ۲010 گیاری) است حافظه عملکرد در اختالل یادگیری، اختالل به  مبتال کودکان های ویژگی   ترین اساسی  از یکی

  است  کاری  حافظه  مفهوم  الگو   این  اصلی  هسته  که  است  تلفیقی  الگوی  نوعی   دیدگاه  شد  ارائه(  19۸9)  بدلی   توسط  کاری  حافظه

  شده   فعال  عناصر  این  و  کند  می  داری  نگه  را  مدت  بلند  حافظه  شده  فعال  بخش  ترین  جدید  کاری  حافظه(.  ۲000  بدلی،   از  نقل)

  موقت دستکاری  و   ذخیره  که   است  ذهنی   نظام   یک   کاری  حافظه(.  ۲000  بدلی، ) فرستد  می   حافظه  موقت  انبار   خارج  و   داخل  به  را

  بدلی، )    آورد  می  فراهم  را  یادگیری  و  17  استدالل  مطلب،  درک  مانند  شناختی  پیچیده  تکالیف  برخی  انجام  برای  الزم  اطالعات

  ی   محدوده  یک  در  تواند  می  فرد  یک  که  دارد  اشاره  اطالعات  از  کوچکی  نسبتا  حجم  به  فعال  ی  حافظه  دیگر  عبارت  به(.  ۲006

)    باشد   داشته  مناسبی   داد  برون  و  داده  انجام   خاصی   ذهنی   عملیات  آن  روی   نموده،  توجه  آن  به  ،   داشته  نگه   خود  ذهن   در  زمانی 

  جمله،   ابتدایی   های  بخش  حفظ   برای  زبان،  مکالمات   در  داریم؛  نیاز  فعال  ی  حافظه  به  مهمی  بسیار  موارد  در  ما(.  ۲00۵  کوان،

  این  پیوند   ذهن،   در  جزئی  محاسبات   نگهداری  برای  ،  دار،  معنی  بیان  و  جمله،  انسجام  حفظ  و  انتهایی   های   بخش  به  آن  اتصال

 کاری  حافظه  به  قدیم و  جدید  اطالعات  بخشیدن  وحدت  و  کردن  یکپارچه  برای  همچین نهایی؛  نتیجه  اعالم  و  یکدیگر  به  محاسبات

 (. ۲00۵ کوان،)  نیازمندیم 

  های   ناتوانی  شود،  می  تحولی  یادگیری  های  ناتوانی  به  منجر   آن  در  ناتوانی  که  مهم  شناختی  روان  فرایندهای  از  دیگر  یکی

  در  ادراک  با   نیز  یادگیری  فرایند   این   بنابر  دارد  وجود  رابطه  ادراک   و  ارادی  حرکات  تمامی   بین  همواره  که  آنجا  از.  است  ادراکی

  درک   توانایی   بودن   ضعیف  به   یادگیری،  اختالل  روی  بر  شده   انجام  مطالعات  در (.  13۸۸  تبریزی،  و   تبریزی)  است  تنگاتنگ   ارتباط

 (.13۸۸ کاکاوند، و  احدی)  است شده اشاره کودکان  سایر به نسبت ریاضی اختالل دچار  کودکان مطلب

  که   دارد  وجود  نیرومندی  شواهد  انسان،  مغز  خودترمیمی  و  پذیری  شکل  ظرفیت  زمینه  در  دانش  پیشرفت  مبنای  بر  امروزه

  ای گونه به  شده،  طراحی دقت به شناختی  های آموزش کمک با  توان می   را شناختی روان -عصب های   کنش که دهند  می  نشان

  آموزشی   و   روانشناختی  مداخالت  زمینه  در که  پژوهشهایی   جمله  از(.  ۲007  ،  ۲  روبرتسون  و   و   بلگرو  اوکانل، )  بخشید   بهبود  دوام   با 

  و   تبریزی  برجعلی،  عشایری،  استکی،   ،(13۸3)  عابدی  و  عریضی  مطالعه  به  توان  می  شده  انجام  کشور  در  یادگیری  ناتوانیهای  بر

  نریمانی   و  برهمند  امانی،  و(  1391)آزاد  اصلی  و  یارمحمدیان  و(  13۸۸)  امیری  مولوی،  پور،  ملک  عسگر،  قاضی  ،(13۸9)  دالور

 اختالالت   دارای  آموزان  دانش  تحصیلی  عملکرد  بهبود  بر  را  آموزشی  -  شناختی  مداخالت  بخشی  اثر  میزان  که  کرد  اشاره(  1391)

 (.139۲ احمدزاده صمدی،  عابدی،  شمسی،)  اند نموده گزارش بخش  رضایت یادگیری

  و   تحصیلی  وضعیت  در  اختالل  این  از  ناشی   عواقب  و  مدرسه  سنین  کودکان  در  یادگیری  اختالل  توجه  قابل  شیوع  به  توجه  با

 کاری  حافظه توجه، بر شناختی بخشی  توان و  تقویت برنامه اثربخشی بررسی جهت است کوششی پژوهش   این کودکان  این  آینده
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  کار بهبود  در افزایش  باعث  تواند می   اندازه چه تا   شناختی توانبخشی که  است پرسش  این به  پاسخگویی  صدد در و  مطلب  درک  و

 شود؟ یادگیری ناتوانی به مبتال آموزان دانش مطلب درک و توجه کاری،  حافظه کردهای

 

 مبانی نظري پژوهش 

 یادگيري   ناتوانایی 

  این  دارد   وجود  آنها   ی  همه  بین  در  که   اشتراکی  وجه  دهند،   می   تشکیل   را  ناهمگونی   گروه   یادگیری  ناتوانایی   به   مبتال  کودکان

(.  13۸۲  کاکاوند،   و  احدی)  شود   می  منجر  تحصیلی  افت  به  همیشه  تقریبا   که  دارند،   مشکل  دروس  یادگیری  در  همگی   که  است

  در   که  تعریفی  کنیم   می   اشاره  تعاریف  این  از  مورد  چند  به  ادامه  در  که  است  شده  ارائه  یادگیری  های  ناتوانی  از  متعددی  تعاریف

 تصویب  به  1991  سال  در  و  آمده   آمریکا  فدرال  قانون  در  «هستند   ناتوان  تحصیل  در  که  اشخاصی»  عنوان  تحت  عمومی  حقوق 

 و دارد وجود اختالل روانی  جریان چند یا یک در که است معنی این به  خاص یادگیری در ناتوانی: » میگویند چنین است، رسیده

 و  خواندن کردن، صحبت کردن، فکر دادن، گوش طریق از ناتوانی این است ممکن.  شود می نوشتار و گفتار  زبان از استفاده شامل

  ادراکی،  مشتقات  چون  شرایطی  شامل   یادگیری  در   ناتوانی   عبارت. شود  آشکار   ریاضی   محاسبات انجام   یا  کردن،   هجی ....   و  نوشتن،

 مشکالت   که  کودکانی  شامل  تعریف  این.  شود  می  رشدی  پریشی  کنش  و  پریشی  خوانش  خفیف،  مغزی  اختالل  مغزی،  آسیب

  مالی،   محرومیتهای  یا   عاطفی  اختالل  ،   ذهنی   ماندگی   عقب  یا  غیره  و  شنیداری  و   دیداری  مشکالت  می  نتیجه  در  آنها   یادگیری

  عقب  از  باالتر  آنها   ذهنی  توانایی  که  شود  می   آموزانی  دانش   شامل  تعریف  این  حقیقت  در.  شود  نمی   است  محیطی  یا   فرهنگی

  پور،  فیضی   و  اخوان)  کرد  توجیه  دیگر   طریق  هیچ   به  توان  نمی  را  آنها  عملکرد  و  توان  در  موجود  مغایرت  و   است  ذهنی  ماندگی 

13۸۵.) 

LDEA   منشا شود  می  فرض  که  داند  می  مزمنی   وضعیت  را  یادگیری  ناتوانایی   هم   یادگیری  های  ناتوانی  با   کودکان  انجمن  یا  

  این .  دارد  دخالت  کالمی   غیر  یا   و   کالمی   های   توانایی   بروز  یا   و دهی  تعمیم  رشد،   در  گزینشی  طور  به و   باشد   داشته  شناختی   عصب

  این   عمر،  طول  تمام  در.  است  گوناگون  و  متفاوت  آن  شدت  جه در  و  بروز  میزان  و   بوده  ذاتی  معلولیت  شرایط  نوعی   خاص   ها  ناتوانی

  نقل  به  هاالهان،)  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  روزانه  زندگی  های  فعالیت  و  شدن،   اجتماعی  شغل،  آموزش،  نفس،  عزت  تواند  می  وضعیت

 (. 139۲ ، علیزاده از

 یادگيري  هاي  ناتوانی  بندي  طبقه

 : شوند بندی طبقه گروه  دو به  توانند می یادگیری های  ناتوانی

  با   دبستانی  سنین  سطح  در  که)  تحصیلی  یادگیری  های  ناتوانی(  پایه  روانشناختی  فرایندهای)  تحولی  یادگیری  های  ناتوانی

 (هستیم مواجه آن

 تحولی یادگيري  هاي  ناتوانی

 درسی   موضوعات  یادگیری  و  کسب  برای  کودک  که  است  نیاز  پیش   های  مهارت  از  گروه  آن  شامل   تحولی  یادگیری  های  ناتوانی

 اختالل  و   شوند  می  بندی  گروه  اولیه  تحولی  های  ناتوانی  عنوان  تحت  حرکتی  -ادراکی   های  توانایی  و  حافظه  توجه،.  دارد  نیاز  آنها  به

 . باشد می  شفاهی  زبان و تفکر شامل که شوند  می ثانویه تحولی یادگیری های  ناتوانی بروز موجب موارد این از یک هر در

 تحصيلی  یادگيري  هاي  ناتوانی

  این.  شوند  می  تجربه  دبستانی  سن  کودکان  ی  وسیله  به  اصولی  طور  به  که  هستند  مشکالتی  تحصیلی  یادگیری  های  ناتوانی

  توانایی  کودکی  رسد می نظر به که هنگامی.  باشد می  ریاضی و  انشایی بیان و کردن هجی نوشتن، خواندن، ناتوانی شامل اصطالح

 توان  می  بگیرد،  یاد  تواند  نمی کافی   تعالیم دریافت  از پس  هم   باز  و  دارد  را مدرسه در  یادگیری امکان  و  موقعیت  و  یادگیری بالقوه

  نقل  به  هاالهان) گرفت نظر  در ریاضیات و انشایی  بیان با  کردن  هجی  یا نوشتن یا و خواندن در یادگیری ناتوان  فرد عنوان به را او

 (. 139۲ علیزاده، از
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 توجه   معناي

  هوا   به  سر  یا  توجه  بی  توجه،  کم  های  اصطالح  آموزشی  امور  در.  است  مطلبی  یا  موضوع  در  حواس  تمرکز  معنای  به  توجه

  کار   به  را  توجه  واژه  ما  نیز  روزمره  مکالمات  در. دهد  نمی  اهمیت  درسی  مواد به  کافی  اندازه  به  شاگرد  که هستند  واقعیت  این  بیانگر

 توجه  عمومی،   تصور  یک  بنابر. شود  می   شروع   بفرمایید،  توجه لطفا   عبارت با  ها  اطالعیه  فرودگاه،   یا   مترو   ایستگاه   در  مثال .  بریم می

.  شود  روشن  و   خاموش   مختلف،  های  موقعیت  در  و  اراده  با   تواند   می   که   شود  می   تلقی   ما   ذهن  توانایی   یا   ظرفیت  قدرت،   عنوان  به

  باید   ما.  داد  قرار  مدنظر  ذهنی  توانایی  یا  قدرت  یک  عنوان  به  را   توجه  توان  نمی  هرگز.  است  توجه  مفهوم  از  اشتباهی  درک  این  اما

 (.13۸1 پارسا،)  کنیم درک  کارکرد  یا فرایند یک عنوان به را آن بکوشیم

  عوامل  وسیله به و پذیرد می  انجام  شناختی های توانایی  طریق از که است فرآیندی توجه که گیریم  می نتیجه اساس این بر

 موجود  های محرک از خارج چیزی فرد  تا شود می  کمک  انگیزشی و  عاطفی

 دسترسی   خود  دلخواه  اهداف  به  بتواند   آن  بهتر  درک  با  تا  ببرد  خود  هوشیاری  مرکز  به  را  آن  سپس  و   کند   انتخاب  را  محیط  در

 . کند  پیدا

 توجه   با  مرتبط  هاي   سازه  

 حافظه  و  توجه

  ذخیره   رمزگردانی،   فرآیند  سه  بر   حافظه  درباره بحث  اصلی  شالوده .  شود  می  اطالق   زمان  گذر در  اطالعات   نگهداری  به  حافظه

  نگهداری کردن، ذخیره. شود می وارد حافظه به اطالعات آن طریق از که است فرآیندی رمزگردانی. است متمرکز  بازیابی و سازی

 به  مرتبط  اساسی  مفاهیم  از  یکی.  است  حافظه  خزانه  از  اطالعات  کشیدن  بیرون  معنی  به  بازیابی.  است  زمان  گذر  در  اطالعات

 بردارنده   در  توجه.  کنند  توجه  اطالعات  به  که  هستند  ناگزیر  افراد  حافظه،  رمزگردانی  فرآیند  کردن  آغاز  برای.  است  توجه  رمزگردانی

  زیرا   دارد؛  انتخابی  ماهیت  توجه.  است  کردن  عمل  انتخابی  توجه،  ایجاد   در  مهم  مهارت  یک.  است  ذهنی  منابع  بر  تأکید  و  تمرکز

 روبرو   یادگیری  حوزه  در  جدی  مشکالت  با  ندارند،  کافی  توانمندی  حافظه  در  که  کودکانی  از  بسیاری.  هستند  محدود   ذهنی  منابع

  مشکل   دچار  توجه  و  رمزگردانی  حافظه  فرآیند  و  اولیه  مراحل  در  یادگیری  های  نارسایی   دارای  کودکان  که  رسد   می  بنظر.  هستند

  LD  کودکان  مهم  های  ویژگی  از  حافظه  کارکردهای  در  اختالل.  است  یادگیری  مهم   عوامل  از  یکی  کاری  حافظه  ویژه  بطور.  هستند

 (.1390 لرنر،) است

 یادگيري   هاي  ناتوانی  و  توجه

  کند   می   تأکید   بندورا  که  بطوری  است؛  یادگیری  و  آموزش  امر  در  اصلی  عوامل  از  درس  موضوع  به  یادگیرندگان  توجه  میزان

  مهم   از  یکی  توجه.  گردد  می  دار  خدشه  فرد  یادگیری  نباشد،   کافی  توجه  اگر  و  شود  می  آغاز  توجه  با   یادگیری  هر  ابتدایی  مرحله  که

  و  حافظه  هوش،   ساختار  در  که  است  شناختی  ساختار  اصلی  های   جنبه  از  یکی   تنهایی  به  و  است  ذهنی   عالی   های  فعالیت   ترین

  اند  داده  نشان  پژوهشی  های  یافته.  است  یادگیری  های  ناتوانی  اصلی  های  هسته  از  یکی  توجه  نارسایی.  دارد  مهمی  نقش  نیز  ادراک

(  1976)  گانیه.  دارند  تری   -  ضعیف  عملکرد  پایدار  توجه  و  توجه  تغییر  انتخابی،   بصری  توجه  در  یادگیری  مشکالت  دارای  افراد  که

  دهد   می   نشان   خوبی  به  گانیه  مدل.  است  مالزم  فرآیندهایی  با  مراحل از  یک  هر   که داند  می  ای  چندگانه   مراحل شامل  را  یادگیری

  مدل  در.  گردد  یادگیری  مشکالت  بروز   به  منجر  و   کند   اختالل  دچار   اولیه  مراحل  از  را  یادگیری  تواند   می   چگونه  توجه  نقص   که

 در   را  انتخابی  ادراک  و  توجه که  است  ادراک  مرحله  فرآیند،  این  دوم  مرحله.  است  شده  تشکیل  مرحله   ۸  از  یادگیری  فرآیند  گانیه،

  و  کند  می مشکل دچار ابتدایی و پایه مراحل از را یادگیری فرآیند توجه در نقص مدل، این اساس بر(. . 13۸0 لفرانسوا،) دارد پی

 . است توجه مورد یادگیری های   ناتوانی حوزه های پژوهش  در

 شناختی   توانبخشی

 های  محرک  ارایه  و  تمرینات  توسط  که  رفته   دست  از  شناختی  های  ظرفیت  بازگرداندن  برای  است  تالشی  شناختی  توانبخشی

  است  درمانی  روش  یک  شناختی،  توانبخشی.  است  ها  فعالیت  اجرای  در  فرد  عملکرد  بهبود  آن،  هدف   و  پذیرد  می  صورت  هدفمند

  مساله حل توجه، اجتماعی،  درک اجرایی،  عملکرد حافظه،  قبیل از بیمار  شناختی عملکردهای و  نقایص  بهبود  آن، اصلی  هدف که

  مورد  آنان،   کارگیری  به  برای  شرایطی.  است  رفتاری  های   مهارت  و   حرکتی   روانی،  ادراکی،   اختالالت  بهبود  همچنین  و   قضاوت   و
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 شناختی  ظرفیت  افزایش  موجب  توجهی  سیستم  تحریک  و  مکرر  سازی  فعال  متعدد، مطالعات  اساس  بر.  گیرند  قرار  تقویت  و  ترمیم

 ( ۲001 متر، و سولبرگ)  شود می

 گسترده حوزه شناختی آموزی باز با مقایسه در که دانست یادگیری می تجربه نوعی واقع در توان می را شناختی توانبخشی

  شناختی  توانبخشی  در  ولی  شناختی،  کارکردهای  نقایص  بهبود  منظور  به  است  تالشی  شناختی  آموزی  باز.  شود  می   شامل  را  تری

  نیز   شناختی  ترمیم   که   شناختی  توانبخشی(.  ۲011  السایو،  و  کسلر)  است   روزمره  زندگی   های  فعالیت  در   کردی  کار   انطباق   هدف 

 اجرایی،  عملکرد  حافظه،  قبیل  از  بیمار  شناختی  عملکردهای  و  نقائص  بهبود  آن  اصلی  هدف  که  است  درمانی  روش  شود؛  می  نامیده

 شناخت  در  که  چرا  دارد  اساسی  تفاوت  درمانی   شناخت  با   شناختی  توانبخشی.  است  توجه)  زنگی به  گوش  و   تمرکز  اجتماعی،   درک

  ترمیم(. 13۸3 شاهی،  دولت  از نقل  به  ۲00۲ موردر؛  و  هرز) است نادرست و  غلط  باورهای  و  افکار بازسازی  و  تعدیل  هدف  درمانی 

 روش   منظر  یک  از.  شود  می  برده  کار  به  «کردن  فکر  مهارت  آموزش   مختلف  های  روش  توصیف  در  که  است  اصطالحی  شناختی

  آموزش   روی  پریش  روان  بیماران  درمان  برای  که  است  های  روش  سایر  و  رفتاری  -  شناختی  درمان   مشابه  درمانی  و  توانبخشی

  شخصی  های   دیدگاه   به  وابسته  آموزشی  محتوای  و   مواد  توانبخشی  روش  این   در  که   این   به  توجه  ولی   دارند   تمرکز   کردن  فکر   مهارت

.  گردد  می   متمایز آنها   از  ندارد،  جایی   درمان  اصلی   رویکردهای در   عاطفی   محتوای  و   است  خنثی حدودی  تا   عاطفی   نظر از  و  نیست

  و  ویژه   درمان  نوع  یک  دارد،  تمرکز  شناختی  های  توانایی  روی  عمدتا  و  صرفا  که  منظر  این  از  شناختی  توانبخشی  روش  به  درمان

  تحریک  و  مکرر سازی فعال  شناختی توانبخشی در در(. 13۸3 شاهی،  دولت  از نقل به  ؛۲001 گیگ، و  ویکز) است فرد به منحصر

 . گردد می شناختی ظرفیت تغییرات تسهیل سبب توجهی های سیستم

 

 پيشينه مطالعات 

 بازداری  اجرایی،  کارکردهای  بر  شناختی  پیشبرد  افزار  نرم  بخشی  اثر  عنوان  با   پژوهشی   در  محمودی  و   نریمانی   ،گیوی  قمری

  پژوهش  این   آماری  جامعه.  پرداختند  1390  سال   در  فعالی   بیش   /توجه  نقص  و   خوانی  نارسا   دچار  کودکان   کاری  حافظه  و  پاسخ

 در   که  بود  اردبیل  شهر  ساله  1۲  تا  9  سنین  بین  نارساخوانی  و   فعالی   بیش  توجه  نارسایی  اختالل  دچار  پسر  کودکان  کلیه  شامل

  گروه   نفر  30  و   نارساخوانی  دچار  کودک  30  شامل  پژوهش  نمونه.  نمودند   می  تحصیل  شهر  این  مدارس  در  1391  -  1390  سال

  اجرا  آزمون پس   و آزمون پیش صورت به و  آزمایشی  نوع از مطالعه  این. بودند شده  انتخاب ساده   تصادفی صورت به  که بود کنترل

 پیشبرد   ای  رایانه  افزار  نرم  خواندن،  اختالالت  تشخیص  آزمون  کونرز،  پرسشنامه  ریون،  رنگی  های   ماتریس  پژوهش  ابزار.  گردید

:  بود شده  تشکیل  زیر  بخشهای از  پژوهش  این  ای  رایانه  افزار  نرم.  بود  دیداری  جستجوی  آزمون  و ها  گل و  ها   قلب  آزمون  شناختی،

  تقویت)    مفاهیم  آموزش  ، (الفبا  حروف   و   جهات  ،   رنگها  اندازه،  مفهوم  آموزش  هندسی،   اشکال  موس،  با  کار )    اولیه  آموزشهای

  نرم  که داد نشان  پژوهش نتایج. حروف آموزش ،(جهات تقویت رنگها، بندی، ردیف تقویت اندازه، در مفاهیم،  درک اشیا،  شناسایی

  نارسا   دچار   کودکان  و   فعال  بیش  /توجه  نقص   کودکان  پاسخ  بازداری  و   کاری  حافظه  مهارت  افزایش  روی  بر  شناختی  پیشبرد  افزار

 . داشت مثبتی تاثیر خوانی

  به  که  سال   7-1۲  دبستانی  خوان  نارسا  آموزان  دانش  روی  بر  پژوهشی  در(  1393)  ارجمندنیا  رستمی،  لطفی،   یکتا،   شکوهی

  می   برنامه  های  تمرین  جلسه  30  کننده  دریافت  آزمایشی   گروه  دادند،   انجام  گواه   و   آزمایش  نفری  1۵  گروه   دو   در   تصادفی  صورت

  پیش   در   گروه  دو   هر  برای  کودکان  فعال   حافظه  های  آزمون  مجموعه.  بودند(  Brain wave safari)  شناختی   ای  رایانه  ی  مداخله

  دانش  فضایی  دیداری  فعال  حافظه  عملکرد  بر  شناختی  ای  رایانه  تمرین  مثبت  تاثیر  از  حاکی   نتایج.  شد  اجرا  آزمون  پس  -  آزمون

 بود خوان نارسا آموزان

  و  افزایش  قابل  آموزشی  و  شناختی  تمرینات  انجام   با  سیال  هوش  افزایش  داد  نشان  خودن  پژوهش  در(  ۲00۸)  استرنبرگ

 هوش   ارتقای  موجب  هوش  در  زیربنایی  مهارت  یک  عنوان  به  کاری  حافظه  که  کردند  گیری  نتیجه  خود  پژوهش  در  آنها.  است  بهبود

 شود  می
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 حافظه  بر  شناختی  آموزش  اثر  بررسی  به  که  نیز(  ۲010)  همکاران  و  دانینگ  و   پلیس   ،   کل  گدر  ،  هولمز  پژوهشی  های  یافته

  این   کاری حافظه  عملکرد  بر  مدتی   بلند   تاثیر  شناختی  آموزش  که   بود  نکته  این   موید  پرداختند،  توجه  نقص  به مبتال  کودکان  کاری

 . گذارد می کودکان

  نوجوانانی  در  را  کاری  حافظه  توجهی  روی  بر   کاری  حافظه  آموزش  های   برنامه  تاثیرات  عنوان  با   را  پژوهشی (  ۲010)  میلتون

  ای رایانه آموزش که  بود این پژوهش   این اولیه هدف . داد انجام بودند  یادگیری های   ناتوانی و  فعالی بیش /توجه  نقص به  مبتال که

  این  که  است  آن  دیگر  هدف  و   کند  کمک  هستند  یادگیری  و  توجه  مشکالت  دارای  که  آموزانی  دانش   به  تواند   می  کاری  حافظه

  نفر  1۵  و  فعالی  بیش  توجه،  نقص  به   مبتال  کودک   1۵  شامل  پژوهش   این   نمونه.  دهد  افزایش   را  تمرکز  تواند   می   ای  رایانه   برنامه

 رایانه   افزار  نرم  توسط  ماه،   6  مدت  به  را  گروه  دو  که  بود  صورت  بدین (  ۲010)  میلتون  پژوهش  روش.  است  یادگیری  ناتوانی  به  مبتال

  حافظه  و  شناختی   پذیری  انعطاف  روی  بر  آموزشی  افزار  نرم  این  که   داد  نشان  پژوهش   نتایج  دادند؛   آموزش  کاری  حافظه  آموزش  ای

 .است داشته توجهی قابل   تاثیر کاری

 

 پژوهش  روش
 مرحله   با  و  گواه  گروه  با  آزمون  پس  -آزمون  پیش  نوع  از  پژوهشی  طرح  یک  قالب  در  که  است  تجربی  شبه  پژوهش  روش

  2T  ، (مستقل  متغیر)  X  ،(آزمون  پیش )   1T  ، (تصادفی  گمارش  R  که  دهد   می   نشان  را  آن  نگاره  زیر  شکل.  است  شده  انجام  پیگیری

 .است( آزمون پس)

 طرح پژوهش   -1جدول 

 
 

 گيري   نمونه  روش و نمونه  پژوهش،  آماري جامعه

 در   تحصیل  به  مشغول  یادگیری  ناتوان  پنجم  تا  سوم  های  پایه   آموزان  دانش  تمامی  دارنده  بر   در  پژوهش   این  آماری  جامعه

  گانه   ۲۲  مناطق  میان  از  پرورش  و  آموزش  6  منطقه  ابتدا  که  بود  ترتیب  بدین   نمونه  انتخاب.  بود  کرمانشاه  شهر  دولتی   عادی   مدارس

  دولتی   عادی   دبستان  ۲  منطقه،  پرورش  و  آموزش  هماهنگی   با  بعدی  مرحله  در.  شد  انتخاب  ساده   تصادفی  صورت  به  کرمانشاه 

 رسیده  ذیصالح  مراجع  تأیید  به  آنان  یادگیری  ناتوانی  که  را  پنجم  تا  سوم  پایه  آموزان  دانش  مدارس  مدیران.  شدند  انتخاب  پسرانه

 مدرسه  هر  از)  آموزان  دانش  از  تن  ۲0  مدارس،  آن  مسئوالن  با  هماهنگی  و  نظر  مورد  مدارس  به  مراجعه  با  سپس.  نمودند  معرفی  بود،

 شدند  جایگزین آزمایش و گواه  گروه دو  در و انتخاب ساده  تصادفی صورت به( نفر 10

 

 پژوهش   هاي متغير

 پارس بخشی توان و تقویت برنامه اجرای و آموزش :مستقل  متغير 

  مطلب  درک  آزمون  و  پیوسته   عملکرد  آزمون  ،  آنیک،  آزمون  مقیاس  نمرات  پژوهش   این  در  وابسته متغیرهای  : وابسته  متغير 

 .بود

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 46 - 59 ص،  1401 تابستان، 30شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

  پژوهش   ابزارهاي 

 : بک  آن   آزمون - 1

  اطالعات   نگهداری  هم   که  دلیل  این   به  و  است  اجرایی  های  کنش   با  مرتبط  شناختی  عملکرد  سنجش  تکلیف  یک  آزمون  این

(.  ۲00۸  ،۲  اسچالنگان  و  میترا  چن، )  شده  شناخته  تر  مناسب  کاری  حافظه  سنجش  جهت  شود،  می  شامل  را  آنها  دستکاری  هم   و

 آزمودنی   و  شود  می  ارائه  آزمودنی  به  گام،  به  گام  صورت  به  دیداری  عموما)  محرکها  از  دنبالهای  که  است  قرار  این  بر  آن  کلی  روند

  با   آزمایش  این  انجام.  خیر  یا  دارد  همخوانی  آن،  از  قبل  گام  1  محرک  با  فعلی،  ی  شده  ارائه  محرک  آیا  که  کند  بررسی  بایستی

 تکلیف  در  ترتیب،  بدین.  شد  خواهد  افزوده  تکلیف  دشواری  بر  n  میزان  افزایش  با  و  پذیردمی  صورت  n  مختلف  مقادیر
(n = 1)1 − back،  تکلیف  در   یا  و  گردد  می   مقایسه  قبلی   محرک  با   شده،   ارائه  محرک  آخرین  (n = 3)3 − back،   محرک  

  روایی.  داد  نشان  را  آزمون  این  باالی  اعتبار  ۸4/0تا    ۵4/0  بین  ای  دامنه  در  اعتبار  ضرایب.  شد   خواهد  مقایسه  قبل  محرک  3  با  فعلی

 (. ۲007 کلفلش، میوراو کنوی، کین، ) است قبول قابل بسیار کاری حافظه عملکرد سنجش شاخص عنوان به نیز آزمون این

 

 (: CPT)   پيوسته  عملکرد  آزمون- 2

  طراحی  تکانشگری  سنجش  و  توجه  خطاهای   همچنین  و   صرع  دچار   بیماران  در  توجه  خطاهای  یافتن  منظور  به  آزمون  این

 نسخه .  است  شده   تهیه  پژوهشی  و   درمانی  اهداف  برای  پیوسته  عملکرد  آزمون  از  مختلفی  های  نسخه  و   فرمها   تاکنون.  است  شده

  و   هادیانفر،  پژوهش   روی  از  نسخه  این .  شود  می  انجام   رایانه  کمک  با  که  است  افزاری  نرم  آزمون  یک   پیوسته  عملکرد آزمون  فارسی

 شده   ساخته(  13۸۸)  فر  سلطانی  و  طباطبایی  زاده رسول  مشهدی،  فالح،  آزاد  توسط  و(  1379)  زاده،  مهرابی  و  کن،  شکر  نجاریان،

  در  و  کند   می  مشکل  دچار  ابتدایی  و  پایه  مراحل  از  را  یادگیری  فرآیند  توجه  در  نقص  مدل،  این  اساس  بر  (.13۸0  لفرانسوا،. )است

 . است توجه مورد یادگیری های  ناتوانی حوزه های  پژوهش

 :مطلب  درک  آزمون

 خرده  از  یکی  مطلب  درک  مقیاس  خرده.  است  شده  استفاده  کودکان  وکسلر  هوش  مقیاس  از  مطلب  درک  آزمون  سنجش  برای

  در.  شود  می   گرفته  نظر  در  نمره   ۲  تا  0  بین  سوال  هر   برای.    است  سوال  ۲0  شامل   که  اسست  وکسلر  کالمی   هوش  های  مقیاس

  نیز  حاضر پژوهش در. است شده محاسبه 93/0 کرونباخ آلفای روش با مطلب درک  مقیاس خرده درونی  همسانی   اورنگی پژوهش

 . آمد بدست ۸7/0کرونباخ  آلفای

 پژوهش   هاي   داده   تحليل  و   تجزیه  روش

  های   روش  از.  گرفتند  قرار  پردازش  و  تحلیل  مورد  SPSS  آماری  افزار  نرم  بوسیله  آزمایش   انجام   از  آمده   بدست   های   داده

 . شد استفاده  متغیره چند کوواریانس  تحلیل استنباطی آمار روش و استاندارد انحراف میانگین،  توصیفی آمار تحلیل

 

 یافته هاي پژوهش 

 پژوهش   هاي   فرضيه  آزمون  براي   استنباطی  هاي   یافته

 درک  و  توجه  افزایش  حافظه،  کردهای  کار  بهبود  بر  شناختی  توانبخشی  برنامه  اثربخشی  بررسی  حاضر  پژوهش  اصلی   هدف

.  شد  استفاده  متغیره  چند  کوواریانس   تحلیل  روش  از  پژوهش فرضیه  بررسی  برای.  بود  یادگیری  ناتوانی  دارای  آموزان  دانش  مطلب

 . گرفتند قرار بررسی مورد آن های مفروضه کوواریانس، تحلیل آزمون انجام از قبل

  باکس   آزمون  از  آن،  بررسی  برای  که  است،  کواریانس  -  واریانس   های  ماتریس  برابری  آزمون  این  اصلی   های  مفروضه  از  یکی

 ( 1 جدول) شد استفاده
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 کوواریانس  –  واریانس هاي ماتریس همگنی مفروضه   بررسی براي باکس آزمون  نتيجه  -1 جدول

 
 وجود  مفروضه  این  از  جدی  تخطی   نوع  هیچ و است،  شده رعایت  مفروضه  این   شود  می   مشاهده   باال،   جدول   در  که   گونه  همان

 (M=11/016, P>0/05, F=1/5) ندارد

 آزمون  از که است وابسته متغیرهای  در گروه  دو  های واریانس برابری کوواریانس،  آزمون اصلی های   فرض پیش  از دیگر یکی

 متغیرها  تمام  در  زیرا  است،  برابر   پژوهش  متغیرهای  تمام  در  گروه  دو  واریانس  دهد  می  نشان  لوین  آزمون  نتایج.  شد  استفاده  نوین

 (. 3-4 جدول)  است شده رعایت گروه دو در وابسته متغیرهای  واریانس برابری مفروضة بنابراین؛.  است نشده معنادار F نسبت

 آزمون  پس  و آزمون  پيش در  پژوهش متغيرهاي  واریانس برابري مفروضه   بررسی براي لوین آزمون  نتيجه  -2 جدول

 
  های   پاسخ  تعداد  متغیرهای  در  پژوهش  متغیرهای  واریانس  برابری  مفروضه  است،  مشخص  ۲  جدول  نتایج  از  که  گونه  همان

 (.P>0۵/0) است شده  رعایت آزمون پس و آزمون پیش  در مطلب  درک و توجه پاسخ،   زمان میانگین صحیح،

  در(  ها  شیب  همگنی  آزمون  رگرسیون  خط  شیب  همگنی  شود،  بررسی  کوواریانس  آزمون  از  قبل  باید  که  دیگری  مفروضه

( آزمون  پس )  آزمایشی  کاری  دست  یا   مداخله  و(  آزمون  پیش  همپراش  بین  تعاملی  نباید   که  معنا  این  به.  است  وابسته  متغیرهای

 . است شده آورده  3 جدول در رگرسیون خط شیب همگنی  بررسی نتایج. باشد داشته وجود

 وابسته متغيرهاي در رگرسيون  خط  شيب -3 جدول

 

  خط   شیب  همگنی   مفروضه  از  است،   1/0  از  بزرگتر  آمده   دست   به  معناداری  سطح  که   آنجا  از  و   3  جدول   نتایج   به  توجه  با 

  همگنی   شب  مفروضه.  است  نگرفته  صورت  تخطی   مطلب  درک  و   توجه  پاسخ،  زمان   میانگین  صحیح،  تعداد  متغیرهای  در  رگرسیون

 وابسته  متغیرهای بین  خطی  رابطه  کوواریانس   تحلیل  آزمون  دیگر  ضهمفرو  است  شده   رعایت  پژوهش  متغیرهای  در  رگرسیون  خط

 دو  هر  برای  اش  همپر  و  وابسته  متغیر  بین  خطی  رابطه  یک  باید   کوواریانس  آزمون  انجام  برای  دیگر   عبارت  به.  است  اش  همپر  و

 (1نمودار) شد استفاده پراکندگی نمودار از متغیرها بین خطی رابطه بررسی. باشد داشته وجود گروه
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 آزمون  پيش و آزمون  پس در  توجه ميزان متغير  بين  خطی رابطه  بررسی  براي پراکندگی نمودار  -1 نمودار 

  توجه   میزان)    همپراش  و(  آزمون  پس  توجه  میزان  وابسته  متغیر  بین  خطی  رابطه  دهد  می  نشان  1  نمودار  که  گونه  همان

 . ندارد منحنی حالت نمودار و دارد وجود خطی رابطه متغیر دو بین. است شده رعایت( آزمون پیش

 

 آزمون   پيش و آزمون پس در صحيح  هاي پاسخ تعداد  متغير بين  خطی  رابطه  بررسی  براي پراکندگی نمودار  -2 نمودار 

 

 آزمون   پيش و آزمون پس  در مطلب درک بين خطی  رابطه  پراکندگی نمودار-3 نمودار 

  توجه  با  بنابراین  دارد  وجود  آزمون  پیش  و  آزمون  پس  در  مطلب  درک  بین  خطی  رابطه  دهد  می  نشان  -  نمودار  که  گونه  همان

 نرمال  بررسی  برای  همچنین.  است  نگرفته  صورت  تخطی  همپراش  و  وابسته  متغیر  بین  خطی  رابطه  مفروضه  از  3تا    1  نمودارهای  به

 ( 4جدول) شد انجام اسمیرنوف کلمگروف آزمون ها  داده توزیع بودن
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 پژوهش  متغيرهاي  توزیع  بودن نرمال   بررسی  براي سميرنوف  کلمگروف  آزمون  نتایج -۴ جدول

 

  و  است  نرمال   آزمون  پس  و  آزمون  پیش   مرحله  در  پژوهش   متغیرهای  توزیع  دهد،   می   نشان  4  جدول   نتایج   که  گونه   همان

 است  شده رعایت آزمون پس   و آزمون پیش مرحله دو در وابسته متغیرهای بودن  نرمال فرض

  پژوهش  سوال  بررسی برای  و آن،  های  فرض پیش  در  جدی  تخطی  عدم   و   کوواریانس،  آزمون  اصلی  های  مفروضه  تایید  از  بعد

  کوواریانس  تحلیل  آزمون  است،  موثر  مطلب  درک  و  توجه  ،  حافظه  کردهای  کار  بهبود  بر  شناختی  توانبخشی  برنامه  اینکه  بر  مبنی

 . است شده آورده 6-  ع جدول در آن نتایج که شد؛  انجام متغیر چند

 وابسته  متغير  بر گروه متغير  اصلی اثر براي  متغيره چند کوواریانس  تحليل  معناداري آزمون  نتایج -5 جدول

 

  در  آزمایش   و   گواه   گروه  دو   تفاوت  مورد  در   ازمون  مالک  شاخص  چهار  هر   دهد،   می   نشان  ۵  جدول  نتایج  که   طور  همان

 این   به  یافته  این.  است  معنادار(  P<01/0)  مطلب  درک  و  توجه  میزان  پاسخ،  زمان  میانگین  صحیح،  های  پاسخ  تعداد  متغیرهای

  بر   مبنی  پژوهش   اصلی  های  فرضیه  این  بنابر.  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  پژوهش  متغیرهای  از  یکی  در  حداقل  گروه  دو   که  است  معنا

 آزمون  های  یافته  6  جدول  در.  شود  می  تایید  مطلب  درک  و  توجه  کاری،  حافظه  بهبود  بر  شناختی  توانبخشی  برنامه  بخشی  اثر

 .است شده آورده دارند،  تفاوت  یکدیگر با   متغیرها از یک کدام  در  گروه دو اینکه بر مبنی  کوواریانس تحلیل
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   حافظه، عملکرد افزایش  براي  شناختی توانبخشی اثربخشی براي   متغيره چند کوواریانس  تحليل نتایج -6 جدول

 مطلب   درک و توجه

 

  صحیح،  های  پاسخ   متغیر  در  گروه  دو   دهد   می   نشان   متغیره   چند   کوواریانس   تحلیل  آزمون  ، 6  جدول   نتایج   به  توجه  با 

(P<0/05,F=8/13)  توجه  میزان  (P<0/01,F=12/44)   مطلب   درک  و  (P<0/01,F=19/99)   یکدیگر   با   آزمون  پیش   در  

 . اند نداشته  یکدیگر  با معناداری آماری تفاوت (P<0/01,F=2/01) پاسخ زمان میانگین متغیرهای  در ولی اند؛ داشته تفاوت

 در  آزمایش  گروه  نمرات  در  کرد،  مشخص  آزمون،  پیش  اثر   کنترل  با  کوواریانس  تحلیل  نتایج  6  جدول  به  توجه  با  بنابراین

  (P<0/05,F=5/22)  مطلب درک  و(P<0/05,F=8/694)  صحیح  های  پاسخ  ،(P<0/01,F=94/67)  توجه  میزان  متغیرهای

 آزمون  در  ها   آزمودنی  نمرات  دیگر  عبارت  به .  است  شده   ایجاد  معناداری  آماری  تفاوت   کنترل  گروه  با   مقایسه  در  و  آزمون  پس   در

.  است  کرده  پیدا  افزایش  معناداری  طور  به  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  آزمون  پس  در  آزمایش  گروه  در  پیوسته  عملکرد  و  یک  آن

  مطلب   درک   و  توجه  کاری،  حافظه  کارکرد  بهبود  بر  شناختی  توانبخشی  برنامه  بخشی  اثر  بر  مبنی  پژوهش   های  فرضیه  بنابراین

  ضریب  .است  بوده   اثربخش  مطلب  درک  و   توجه  کاری،   حافظه  در   روش  این   و  شود  می   تایید   ابتدایی   پنجم  تا   سوم  پایه   کودکان

 ۲6/0و    ۲7/0،  ۸7/0  ترتیب  به  کاری  حافظه  و   مطلب  درک  توجه،  بهبود  بر  شناختی  توانبخشی  برنامه  تاثیر  برای  شده  محاسبه  تاثیر

  بوده موثر توجه و  مطلب  درک کاری،  حافظه  کارکرد  بر  شناختی توانبخشی برنامه   بخشی اثر گرفت نتیجه توان می   بنابراین است،

 . است داشته توجه بر را تاثیر بیشترین اما است
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 گيرينتيجه 
 با توجه به یافته های بدست آمده درمورد فرضیه ها و پرسش های پژوهش به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم:  

 .شود  می  یادگيري  ناتوانایی  به   مبتال  کودکان  کاري  حافظه  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  آموزش  - 

 آزمون   از  استفاده   با   یادگیری  ناتوانایی  به  مبتال  کودکان  کاری  حافظه  عمکلرد   بر  شناختی  آموزش  تاثیر  ،فرضیه  این  در

 ناتوان   کودکان  در  کاری  حافظه  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  آموزش  که  داد  نشان  نتایج .  گرفت  قرار  بررسی  مورد  کوواریانس

 .است دار معنی  آماری نظر از ارقام فراخنای آزمون پس  و آزمون پیش  نمرات اختالف. شود می  یادگیری

 . شود  یادگيري می  ناتوانایی  به مبتال  کودکان   توجه  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  آموزش  - 

 کوواریانس  آزمون  از  استفاده  با   یادگیری  ناتوانایی  به  مبتال  کودکان  توجه  عملکرد  بر  شناختی  آموزش  تاثیر  ،فرضیه  این  در  و

.  شود  می   یادگیری  ناتوان  کودکان  در  توجه  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  آموزش  که  داد  نشان  نتایج   گرفت  قرار  بررسی  مورد

 .  بود معنادار آماری نظر از آزمون پس  و آزمون پیش نمرات اختالف

 . شود  می  یادگيري   ناتوانایی   به  مبتال   کودکان  در  مطلب درک  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  آموزش  - 

  کوواریانس   آزمون  از  استفاده  با   یادگیری  ناتوانایی   به  مبتال  کودکان  مطلب  درک  عملکرد  بر  شناختی  آموزش  تاثیر  ،فرضیه  این  در

.  شود  می  یادگیری  ناتوان  کودکان  در  مطلب  درک  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  آموزش  که  داد  نشان  نتایج  گرفت  قرار  بررسی  مورد

 .  بود معنادار آماری نظر از آزمون پس  و آزمون پیش نمرات اختالف

 نتایج بدست آمده از پژوهش بدست آمده پيشنهادات زیر توصيه می شود:با توجه به  

  پژوهش   و  انجام  مطالعات پیگیرانه  شناختی  توانبخشی  های  برنامه  مدت  بلند  اثرات  بررسی  منظور  به  شود  می   پیشنهاد(  1

 شود انجام یادگیری های ناتوانی سایر و تحصیلی مختلف های  پایه در  مشابهی های

  و  آموزشی  کاربردهای   با  متنوع دیگری  شناخت  های  برنامه  پارس،  شناختی  توانبخشی  برنامه  مثبت  تاثیرات  به  توجه  با (  ۲

 .شود طراحی یادگیری ناتوانی  دارای کودکان ویژه تقویتی

  حافظه  اجرایی،  بهبود کارکردهای  در  نیز  شناختی  بازتوانی  افزارهای  نرم  کاربرد  آتی،  های  پژوهش  در  شود  می  پیشنهاد(  3

 .شود بررسی یادگیری ناتوانی  آموزان دانش توجه و کاری

  مورد  نیز  فعالی   بیش  مانند اوتیسم،   روانشناختی  عصب  اختالالت  سایر  بر  درمانی  روش  این  شود  می  پیشنهاد  همچنین(  4

 گیرد قرار  پژوهش
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