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  چکیده
 بر مبتنی بخشیتوان اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش

 جامان نارساخوان کودکان شناختی هاينارسایی بر اجرایی کارکردهاي
 آزمونپس و آزمونپیش آن طرح و آزمایشی پژوهش این روش گرفت.

 نارساخوان آموزاندانش کلیه را پژوهش آماري جامعه بود. کنترل گروه با
- 1397 تحصیلی سال در تهران شهر ابتدایی پنجم و چهارم هايپایه

 بود نارساخوان آموزدانش 40 شامل پژوهش نمونه دادند. تشکیل 1398
 دو در تصادفی صورتبه و انتخاب ايخوشه گیرينمونه روش به که
 اجراي از بعد شدند. جایگزین نفر) 20( کنترل و نفر) 20( آزمایش گروه
 روي بر هدفمند کنترل شده تجدیدنظر مقیاس از استفاده با آزمونپیش
 12 در اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان برنامه گروه، دو هر

 گروه براي هفته در بار دو صورتبه دقیقه 60 مدت به هجلس هر و جلسه
 سپس نکرد. دریافت ايمداخله هیچ کنترل گروه ولی شد، ارائه آزمایش

 با هاداده دادند. پاسخ آزمونپس عنوانبه فوق مقیاس به گروه دو هر
 تحلیل و تجزیه (مانکوا) چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده
 کنترل و آزمایش گروه دو بین يدارمعنا تفاوت که داد نشان نتایج .شد
 ضعیف دادن تغییر ضعیف، تمرکز پرتی،حواس شناختی هاينارسایی در

 ايرایانه ابزار که دهدمی نشان نتایج این دارد. وجود وريتکانش و توجه
 شناختی هاينارسایی بهبود به اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان

 بخشیتوان برنامه تواندمی مداخله این لذا شده منجر نارساخوان کودکان
  باشد. نارساخوان کودکان براي مفیدي شناختی

  کلیدي هايواژه
  نارساخوانی شناختی، هاينارسائی بخشی،توان اجرایی، کارکردهاي

Abstract
The aim of this study was to determine the effective-
ness of executive functions-based rehabilitation pro-
gram on cognitive deficits of children with dyslexia. 
This study was experimental with pre-test and post-
test with control group. The statistical population of 
this study consisted of all students with dyslexia in 
the fourth and fifth grades of elementary school in 
Tehran in 1397-1398 academic year. The sample 
consisted of 40 dyslexic students who were selected 
by clustering sampling method and randomly as-
signed into two experimental (n=20) and control 
(n=20) groups. After conducting the revised effortful 
Control Scale as pretest on both groups, the executive 
functions-based rehabilitation program was applied to 
the experimental group in 12 sessions and each ses-
sion for 60 minutes twice a week, but the control 
group received no intervention. Then, both groups 
responded to mentioned questionnaire as post-test. 
Data were analyzed using repeated measure AN-
COVA. The results showed that there was a signifi-
cant difference between the experimental and control 
group in cognitive deficits of distraction, poor con-
centration, poor attention shifting and impulsivity. 
These results indicate that executive functions-based 
rehabilitation program has improved the cognitive 
deficits in children with dyslexia, thus, this interven-
tion can be a useful program for dyslexic children.
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 مقدمه
ص یادگیري اختالل  اختالالت ترینشایع از یکی 1خا
 نئوهاف، کانزن، مول،( است کودکی دوران رشديعصبی
 انجمن تعریف طبق ).2014 ،2کورن اسکات و برودر
 خاص، یادگیري اختالل ،)2013( آمریکا پزشکیروان
 شودمی گرفته نظر در رشديعصبی اختالل نوعی صورتبه
 مبناي اختالل، این .دارد شناختیزیست منشأ که

 منشأ که است شناختی سطح در هاییناهنجاري
 و ژنتیکیفرا ژنتیکی، عوامل تعامل شامل آن شناختیزیست
 و درك در مغز توانایی در که است یکدیگر با محیطی
 نقش غیرکالمی و کالمی اطالعات دقیق و کارآمد پردازش
 اختالل یادگیري، اختالالت انواع از یکی .دارد بسزایی
 میزان .شودمی گفته نیز 3نارساخوانی آن به که است خواندن
 تشخیصی ابزارهاي با محققان توسط اختالل این شیوع
 انجمن( است شدهشگزار درصد 5/17 تا 3 از مختلف
 این داراي کودکان معموالً ).2013 آمریکا، پزشکیروان

 مشکالت توجه، نقص فعالی،بیش مانند مشکالتی با اختالل
 ادراك مشکالت دیداري، ادراك مشکالت حرکتی،
- هیجانی رفتاري مشکالت زبانی، مشکالت شنیداري،
 نقایص تحصیلی، مشکالت یابی،جهت مشکالت اجتماعی،

 و عباسی فرد، نجفی غالمی،( شوندمی مواجه اختیشن
).1396 یوسفی،
 در نقص نارساخوان، کودکان عمدة هايدشواري از یکی
 تمایل و آمادگی به هدفمند کنترل است. 4هدفمند کنترل
 خودتنظیمی جهت پایین-باال کنترل کارگیريبه براي فرد
 با کودکان توجهی مشکالت ).2018 ،5(نیگ دارد اشاره
 به معموالً آنها که است صورت این به یادگیري اختالل
 روي بر را خود حواس توانندنمی درسی مواد آموزش هنگام
 و شودمی پرت حواسشان راحتیبه و کنند متمرکز آن

 اختالل به مبتال کودکان .دارند کمی تمرکز توانایی
 حواس، تمرکز و انتخابی توجه در نقص دلیل به یادگیري،
 بیشتري پرتیحواس مقابل، در و داشته پایینی جهتو دامنه

1. Special Learning Disorder 
2. Moll,Kunze, Neuhoff, Bruder & Schulte, & Korne 
3. Dyslexia 
4. Effortful Control 
5. Goldstein, & Reynolds

 ،6ملتز( شودمی پرت حواسشان راحتیبه روازاین دارند،
 ؛1392 زادگان،عیسی و سلیمانی عطادخت، بشرپور، ؛2018
 اسپون،-کیم همچنین احمدیان). و زادگانعیسی بشرپور،
 نشان )2019 ،7بل و کاساس- کینگ کالکینز، دکارد، - دیتر
 مشترك مؤلفه دو توجه کنترل و بازداري کنترل هک دادند
  .هستند هدفمند کنترل و اجرایی کارکردهاي بین

 مثبت ارتباط خصوص در زیادي تجربی شواهد همچنین
 ورونا،( دارد وجود هدفمند کنترل و تحصیلی پیشرفت بین
 در )1396( فصیحی ).2014 ،8دیشن و فوسکو ریسر، هیت
 و هدفمند کنترل همقایس عنوان تحت ايمطالعه

 بدون و با آموزاندانش در تحصیل به مربوط خودکارآمدي
 کنترل که یافت دست نتیجه این به خاص، یادگیري اختالل
 داراي آموزاندانش در تحصیلی خودکارآمدي و هدفمند
 اختالالت بدون آموزاندانش از ترپایین یادگیري اختالالت
 این به )2012( رانهمکا و الندرل همچنین .است یادگیري
 دچار همزمان طوربه که کودکانی که یافتند دست نتیجه
 کودکان با مقایسه در هستند، ریاضی و خواندن ناتوانی
 .دارند بیشتري پرتیحواس میزان خواندن، ناتوانی داراي
 نتیجه این به خود مطالعات در پژوهشگران، از تعدادي
 از پیش در یريیادگ هايناتوانی با کودکان که رسیدند
 سنجش هايآزمون در عادي، کودکان با مقایسه در دبستان

 نشان خود از تريپایینی عملکرد توجه، و اجرایی کارکردهاي
  ).2018 ملتز،( دهندمی

 هايتوانایی ارتقاي هدف با شناختی بخشیتوان
 از یکی است، تحصیلی هايمهارت زیربناي که شناختی
 یکی است. نارساخوان کودکان در مداخله معمول هايروش
 نظریه از استفاده بخشیتوان هايبرنامه این نظري مبانی از

 اصطالح یک اجرایی کارکردهاي است. 9اجرایی کارکردهاي
 نظیر شناختی فرآیندهاي از بسیاري براي که است کلی
 خودتنظیمی و بازداري توجه، کاري، حافظه ریزي،برنامه
 هدایت مغز پیشانیپیش لوب توسط که شودمی کاربردهبه
 اجرایی کارکردهاي ).2014 ،10ناگلیري و گلدشتاین( شودمی

6. Meltzer 
7. Kim-Spoon, Deater-Deckard, Calkins, King-Casas, & 

Bell 
8 .Véronneau, Hiatt Racer, Fosco & Dishion 
9. Executive Functions 
10. Goldstein & Naglieri 
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 فرایندهاي براي که هستند شناختی اساسی عناصر از
 زیرا هستند؛ مهم بسیار یادگیري و خواندن نظیر آموزشی

 بازداري و مربوط اطالعات به توجه تخصیص واسطهبه آنها
 تسهیل را خواندن یندفرآ رقیب، یا نامربوط اطالعات

 و شریفی زارع، ترجمه ؛2015 فاین، و بایارد رید،( کنندمی
 هايمؤلفه در ترتیب به نارساخوان کودکان .)1397، موسوي
 و ریزيبرنامه پذیري،انعطاف دهی،سازمان کاري، حافظه
 ریتر( دهندمی نشان خود از را ضعف بیشترین پاسخ بازداري

 هايپژوهش ).2004 ،2اورات و يجفر ؛2005 ،1همکاران و
 اجرایی کارکردهاي بهبود که است داده نشان متعددي

 کودکان عملکرد بهبود سبب ذکرشده هايمؤلفه ویژهبه
 و فارینگتون آلن، هیوم، (آلن، است شده نارساخوان
 ،4ناپلی و داس -هسینگر لوگان، پورپورا، ؛2014 ،3لونیگان
 .)2017 ،5کلندمک و دانکن پورپورا، گلدوف، اشمیت، ؛2017
 هايمهارت در اجرایی کارکردهاي مهم نقش دلیل به

 ارتقاي بر مبتنی بخشیتوان هايبرنامه کودکان، تحصیلی
 هايپژوهش مهم هايحوزه از یکی اجرایی کارکردهاي

 امروزه که است یادگیري هايناتوانی در مداخالت به مربوط
 و طراحی ايرایانه رتصو به رایانه وسیع کاربرد دلیل به
 شوند.می گرفته کاربه

 دیگر انواع با مقایسه در رایانه بر مبتنی هايآموزش
 داراي سنتی هايآموزش جمله از آموزشی هايروش
 هايقضاوت از اجتناب سریع، بازخورد مانند مزایایی

 آموزش، کردن انفرادي فرآیند نمودن آسان سوگیرانه،
 یادگیري امکان یادگیرندگان، يگیزهان و توجه دامنه افزایش
 ایجاد یادگیرندگان، هايتوانمندي با آموزش تناسب متنوع،
 براي ناسالم هايرقابت از دور به و پرانگیزه محیطی

 و هابرنامه نمودن مراتبی سلسله همچنین و یادگیرندگان
 و فیضی( هستند بازبینی خود و خودتنظیمی قدرت بردن باال

 یادگیري عنوان تحت پژوهشی در .)1390همکاران،
 ویدئویی هايبازي وسیلهبه اجرایی کارکردهاي هايمهارت
 و هامر نامر، مک فایوال، مایر، پارنگ، توسط که متمرکز

1. Riter 
2. Jeffries & Everatt 
3. Allan, Hume, Allan, Farrington, & Lonigan 
4. Purpura, Logan, Hassinger-Das & Napoli 
5. Schmitt, Geldhof, Purpura, Duncan, & McClelland 

 ساعات و جلسات آموزاندانش کههنگامی ،)2017( 6پالس
 در مالحظهقابل عملکرد گرفتند، قرار آموزش تحت بیشتري
 پورعلی پژوهشی در دادند. نشان خود از شناختی هايآزمون

 مداخله که یافتند دست نتیجه این به )1396( امینی و
 بهبود سبب ايرایانه شناختی بخشیتوان افزارنرم اثربخشی
 یادگیري اختالل آموزاندانش در توجه کارکردهاي بیشتر

 مایر، شد. دستراست به نسبت دستچپ نارساخوانی
 یادگیري هدف با پژوهشی در )1920( 7بینبرج و پارونگ
 به ویدئویی هايبازي وسیلهبه جوانان در اجرایی هايمهارت
 و ویدئویی هايبازي با رابطه در امیدبخشی بسیار نتایج
 دست اجرایی کارکردهاي به مربوط هايمهارت تقویت
  یافتند.
 نقایص که دهدمی نشان مطالعات نتایج مجموع در
 تا است شناختی بیشتر یادگیري انیناتو به مبتال کودکان
 بخشیتوان هايبرنامه طراحی بنابراین هیجانی، -عاطفی
 این براي تواندمی شناختی هايتوانایی ارتقاي به معطوف
 اخیر هايسال در که آنجا از باشد. مؤثر بسیار کودکان
 در هدفمند کنترل و اجرایی کارکردهاي به مربوط نقایص
 به توجه با و است شده خصمش بیشتر کودکان این

 به نسبت یاررایانه بخشیتوان هايبرنامه بیشتر سودمندي
 برنامه طراحی حاضر پژوهش هدف سنتی، هايبرنامه
 براي اجرایی کارکردهاي بر مبتنی ايرایانه بخشیتوان

 نقایص بهبود بر آن اثربخشی تعیین و نارساخوان کودکان
  بود. کودکان این شناختی

  روش
- آزمونپیش آن طرح و آزمایشی حاضر پژوهش شرو
 هايپایه آموزدانش 270 بود کنترل گروه با آزمونپس

 با 1397-1398 تحصیلی سال در که ابتدایی پنجم و چهارم
 یادگیري اختالل مراکز توسط نارساخوانی اختالل تشخیص
 جامعه بودند، شده پذیرفته تهران شهر پرورش و آموزش
 شامل نمونه اعضاي .دادند تشکیل را ضرحا پژوهش آماري

 روش به که بود خواندن در نارسایی با آموزدانش 40
 صورت این به .شدند انتخاب ايخوشه تصادفی گیرينمونه
 تهران، شهر پرورش و آموزش اداره به مراجعه با ابتدا که

6. Parong, Mayer, Fiorella, MacNamara, Homer & Plass 
7. Mayer, Parong & Bainbridge 
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 با گرفت. قرار دسترس در یادگیري اختالل مرکز 5 لیست
 اختالل مرکز یک حداکثر براي مجوز رصدو امکان به توجه

 بود، اداره آن مصوبه که دانشجویی هايپژوهش در یادگیري
 و انتخاب مرکز پنج این بین از تصادفبه 4 شماره مرکز
 مرکز آن در شدهنامثبت آموزاندانش از نفر 40 تعداد
 گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب نمونه عنوانبه

 در تحصیل .شدند جایگزین )n=20( کنترل و آزمایش
 داشتن و نارساخوانی اختالل تشخیص داشتن دولتی، مدارس
 پرونده در موجود مستندات اساس بر بهنجار هوشی ضریب
 همبود اختالل نداشتن و دارو مصرف عدم آزمودنی،
 مشارکت بود. حاضر مطالعه به هاآزمودنی ورود هايمالك
 مطالعه، جریان در دیگر درمانی-آموزشی برنامه گونه هر در

 هايمالك نیز مداخله جلسات جلسه سه از بیش غیبت
 بود. حاضر مطالعۀ از هاآزمودنی خروج

  شد: استفاده زیر ابزارهاي از هاداده آوريجمع براي
 براي آزمون این :نما نارساخوانی و خواندن آزمون

 هزبانیک ابتدایی پنجم تا اول پایۀ پسر و دختر آموزاندانش
 و نوري کرمی توسط )یاسوجی و تبریزي( دوزبانه و )فارسی(

 این هايآزمون خرده .است شده هنجاریابی )1386( مرادي
 خواندن آزمون ها،واژه خواندن آزمون شامل مقیاس
 درك آزمون هاواژه زنجیره آزمون معنی، بدون هايواژه
 نامیدن آزمون ها،قافیه آزمون متن، درك آزمون ها،واژه

 آزمون و حروف نشانه آزمون آواها، حذف آزمون تصاویر،
 به پژوهش این در آنها کرونباخ آلفاي که است هاواژه نشانه
 ،75/0 ،88/0 ،61/0 ،65/0 ،65/0 ،85/0 ،91/0 ترتیب

 اجرا انفرادي صورتبه آزمون این بود. 75/0 و 66/0 ،78/0
 )،157( آزمون این برش نقطه به توجه با و شودمی
 آن از کمتر یا 157 نمره آزمون این در که آموزينشدا
 داده تشخیص نارساخوان آموزدانش عنوانبه گیرد،می
  ).1387 مرادي، و نوري کرمی( شودمی

 مقیاس هدفمند: کنترل نظرشده تجدید مقیاس
 طراحی )2004( آنیا توسط هدفمند کنترل شده نظر تجدید
 قرار استفاده مورد تیشناخ هاينارسایی ارزیابی براي و شده
 آن آیتم 26 که است گویه 32 شامل مقیاس این گیرد.می

 به مربوط دیگر آیتم 6 و هدفمند کنترل به مربوط
 ابزار یک نیز آزمون این .باشدمی وريتکانش

 5 مقیاس در آن گذارينمره که است دهیخودگزارشی
 مانجا )همیشه( 5 تا )هرگز( 1 نمره از که لیکرتی ايدرجه

 15 تا 11 آموزدانش نفر 222 روي بر مقیاس این .شودمی
 کل براي آزمون این کرونباخ آلفاي .گرفت قرار مطالعه مورد

 پشتکار مقیاس خرده براي و آمد دست به 87/0 هنامپرسش
 دادن تغییر توجه، ضعیف تمرکز ،)پرتیحواس( ضعیف
 56/0 ،84/0 ،85/0 ترتیب به وريتکانش و توجه ضعیف

 راد حیدري و بشرپور شفیعی، همچنین آمد. دست به 66/0
 خرده چهار پایایی و 78/0 را آزمون کل پایایی نمره )1397(

 گزارش 63/0 و 57/0 ،71/0 ،81/0 ترتیب به را آن مقیاس
  کردند.

 برنامه اجرایی: کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان
 تنگرف نظر در با اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان
 فرآیند با رابطه در اجرایی کارکردهاي انکار قابل غیر نقش

 با است شده تالش برنامه این در .است شده طراحی خواندن
 که کاري حافظه همچنین و اجرایی کارکردهاي ارتقاي
 بهبود به دارد، اجرایی کارکردهاي در غالب و مرکزي نقش

 این .شود کمک نارساخوانی به مبتال کودکان عملکرد
 به مربوط توضیحات که است بازي 4 شامل افزارنرم

 براي ساده زبان با بازي هر ابتداي در هابازي چگونگی
 از بتواند نیز تنهاییبه خود کودك تا شودمی بیان کودکان

 بازي، پایان در افزارنرم این در کند. استفاده افزارنرم این
 تمام طول در همچنین شود.می ثبت کودك عملکرد نتایج
 بازخورد صحیح پاسخ انتخاب صورت در کودك هابازي

 قرائت مجدد طوربه صحیح پاسخ و کندمی دریافت تشویقی
 را صحیح پاسخ نیز شنیداري طریق از کودك تا شودمی

 یا کند انتخاب اشتباه پاسخ کودك کهدرصورتی .کند دریافت
 در دیداري شکل به صحیح پاسخ تنهانه ندهد، پاسخی هیچ

 صورتبه صحیح پاسخ بلکه شودمی نمایان مانیتور صفحه
 صورتبه هم را پاسخ کودك تا شودمی قرائت نیز شنیداري
 همچنین .کند دریافت سمعی صورتبه هم و بصري
 هابازي طراحی در رفته کاربه کلمات تمام که است ذکرقابل
 ابتدایی پنجم و چهارم کالس خوانداري هايمهارت کتاب از

 نظري مبانی که است ذکر شایان .است شده ابانتخ
 از برنامه این ساخت و طراحی در که اجرایی کارکردهاي

 کاجی.ربه و بنیچتی مري. شناختی اعصاب علوم کتاب
 )1988( 1شالیش نظریه از خاص طوربه و )2011( کامپتون

 اصطالح است. شده اقتباس اجرایی کارکردهاي مورد در

1. Shalic
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 ولی گیرد،میبر در را زیادي هايواناییت اجرایی کارکردهاي
 حافظۀ اجرایی کارکرد چهار نظر، مورد افزارنرم طراحی در

 ترتیب به دهیترتیب و ریزيبرنامه بازداري، کنترل فعال،
 با متناسب و شده انتخاب خواندن هايمهارت در آنها اهمیت
 کاربه تکالیف و نظري مبانی اساس بر بازي آنها از یک هر
 در و طراحی کارکردها از هرکدام گیرياندازه براي تهرف

 چهارچوب تدوین از بعد .اندشده داده توضیح زیر جدول
 Java-script صورت به افزارنرم ها،بازي عملی و نظري
 طراحی افزارنرم -کامپیوتر مهندسی متخصص یک توسط

 متخصصین از نفر سه اختیار در نهایی نسخه سپس شد.
 داده قرار بودند، دانشگاه علمی هیئت عضو که یشناخت علوم
 مورد مطالعه این در افزارنرم مالکی روایی تأیید از بعد و شد

گرفت. قرار استفاده

 کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان افزارنرم به مربوط بازي .1 جدول
 کارکردهاي درباره شالیس نظریه اساس بر شده طراحی اجرایی

  )1988( اجرایی

  بازي توصیف  هازيبا
 که اجرایی کارکرد نوع
 هدف برنامه این در

  است قرارگرفته

غیرمشابه حرف انتخاب شامل  اول بازي
  مشابه حروف سایر بین از

 حافظۀ توجه، کنترل
  بازداري کنترل و فعال

  دوم بازي

 میوه انتخاب بازي: اول مرحله
  میوه شکل نه نویسه اساس بر

 وهمی انتخاب بازي: دوم مرحله
  نویسه نه میوه شکل اساس بر

 کنترل و کاري حافظه
  بازداري

  سوم بازي
 حروف کردن مرتب

 یک ساخت براي ریختههمبه
  دارمعنا کلمه

 دهیترتیب ریزي،برنامه

 بازي
  چهارم

 میان از جدید کلمه تشخیص
  کلمه 10 تا تکراري کلمات

 حافظه توجه، نترلک
  بازداري کنترل و کاري

 اجرا روش
 بود صورت این به پژوهش این هايداده آوريجمع وشر
 پرورش و آموزش سازمان به دانشگاه از مجوز اخذ از بعد که

 اختالل دولتی مرکز 5 لیست و شد مراجعه تهران استان
 مرکز ها،آن بین از سپس و گرفت قرار دسترس در یادگیري

 .شد انتخاب ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش به 4 شماره
 با نارساخوان، آموزدانش 40 تعداد مرکز، آن به مراجعه از عدب

 نمره و آموزاندانش پروندة در موجود اطالعات از استفاده
 نما نارساخوانی و خواندن آزمون در 157 از ترپایین برش
 کنترل و آزمایش نفري 20 گروه دو در و انتخاب تصادفبه

 نترلک شده نظر تجدید مقیاس سپس .شدند جایگزین
 صورتبه شناختی هاينارسایی گیرياندازه براي هدفمند
 گروه سپس و اجرا آنها روي بر مرکز محل در انفرادي
 انفرادي صورتبه ايدقیقه 60 جلسۀ 12 مدت به آزمایش
 اتاقی در را اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان برنامه
 ابلیتق که افزارينرم وسیلۀبه یادگیري اختالل مرکز در

 را رومیزي) و شخصی رایانه از اعم( رایانه روي بر نصب
 که مقاله این دوم مؤلف نظر زیر و آموزش با و داشت

 بود، استثنایی کودکان آموزش و یشناسروان ارشد کارشناس
 دریافت ايمداخله گونههیچ کنترل گروه ولی کردند، دریافت
 وانعنبه فوق مقیاس به گروه دو هر درنهایت .نکرد
 از هاداده تحلیل و تجزیه براي .دادند پاسخ آزمونپس

  شد. استفاده (مانکوا) چندمتغیري کوواریانس تحلیل

  نتایج
 و یشآزما يهاگروه در افراد شناختیجمعیت اطالعات .2 جدول

کنترل
کنترل گروه  شیآزما روهگ  شناختیجمعیت

درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  جنسیت
  40  8  35  7  دختر
  60  12  65  13  پسر
  100  20  100  20  کل

 مقطع
  تحصیلی

  40  8  25  5  چهارم
  60  12  75  15  پنجم
  100  20  100  20  کل

 آموزدانش 40 تعداد که دهدمی نشان ،2 جدول
 و میانگین که داشتند شرکت مطالعه این در نارساخوان
 ترتیب به کنترل و آزمایش گروه دو سن معیار انحراف

 جنسیت بود. سال 7/10 )±50/0( و 4/11 )74/0±(
 13 ترتیب به کنترل و آزمایش گروه دو هر در هاآزمودنی
 تحصیلی، پایه نظر از بود. دختر 8 و پسر 12 دختر، 7 و پسر
 پایه در نفر 5 ترتیب به کنترل و آزمایش گروه دو هر در
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 نفر 12 و چهارم پایه در نفر 8 پنجم، پایه در نفر 15 و چهارم
 دوخی آزمون از همچنین کردند.می تحصیل پنجم یهپا در
 فراوانی توزیع در موجود هايتفاوت يدارمعنا آزمون براي ،2

 )��=p 92/0 ;=0( جنسیت لحاظ از گروه دو در هاآزمودنی
 از و )��=p 44/0 ;=0( کنندگانشرکت تحصیلی مقطع و

 گروه دو سنی تفاوت يدارمعنا آزمون براي مستقل t آزمون
)52/0=; p62/0= t( که داد نشان نتایج این شد. استفاده 

 لحاظ از کنترل و آزمایش گروه دو بین يدارمعنا تفاوت
  ندارد. وجود سن و تحصیلی مقطع جنسیت،

 میانگین به مربوط توصیفی آمار هايشاخص .3 جدول
 و آزمایش گروه دو هايآزمودنی نمرات معیار انحراف و

 پشتکار در آزمونپس و آزمونپیش رحلهم دو در کنترل
 و توجه ضعیف دادن تغییر ضعیف، تمرکز ضعیف،

  دهد.می نشان را وريتکانش

 چندمتغیري، کوواریانس تحلیل انجام از قبل
 لوین آزمون نتایج .شدند بررسی آزمون این هايفرضپیش
 بین يدارمعنا آماري تفاوت که داد نشان 4 جدول در

  .ندارد وجود جامعه سطح در گروه دو نمرات اریانسو
 که دهدمی نشان باکس آزمون نتیجه ،5 جدول مطابق

  است. ربرقرا کوواریانس– واریانس ماتریس همگنی فرض
 کواریانس تحلیل هايآزمون ،6 جدول مطابق
 که معنی بدین ).P>001/0( باشندمی دارمعنا چندمتغیري

 شناختی نارسائی ابعاد از یکی حداقل در گروه دو بین تفاوت
 و توجه ضعیف دادن تغییر ضعیف، تمرکز پرتی،حواس
 عضویت از ناشی بلکه باشد، تصادفی تواندنمی يورتکانش
  است. گروهی

 اثر حذف از پس که دهدمی نشان ،7 جدول نتایج
 پشتکار به مربوط هايآزمون(پیش پرشهم متغیرهاي
 و توجه ضعیف دادن تغییر ضعیف، تمرکز ضعیف،
 ۀمقایس به مربوط کوواریانس تحلیل F هآمار وري)،تکانش
 در کنترل و آزمایش گروه دو آزمونپس نمرات میانگین
 ،F=149/134( پرتی)(حواس ضعیف پشتکار متغیرهاي

001/0<P،( ضعیف تمرکز )197/125=F، 001/0<P،( 
 و )F، 001/0<P=938/17( توجه ضعیف دادن تغییر

 بدین است. دارمعنا )F، 001/0<P=739/16( وريتکانش
 کارکردهاي رب مبتنی بخشیتوان برنامه از استفاده که معنی
 دادن تغییر ضعیف، تمرکز پرتی،حواس کاهش در اجرایی

 آزمونپس و آزمونپیش نمرات یارمع انحراف و یانگینم .3 جدول
 هايیرسائنا شاخص چهار در کنترل و یشآزما گروه دو هايآزمودنی

  هدفمند) (کنترل یشناخت

آزمونپس  آزمونپیش  گروه  متغیر
 معیار انحراف میانگین  معیار انحراف  میانگین

 پشتکار
  ضعیف

67/5 35/21  89/6  55/35  آزمایش
96/4 05/34  16/5  90/34  کنترل

73/3 40/27  48/4  65/34  آزمایش  ضعیف تمرکز
16/4 25/35  31/5  05/35  کنترل

 دادن رتغیی
  توجه ضعیف

25/1 00/20  66/1  55/22  آزمایش
49/1 30/21  75/1  60/22  کنترل

48/3 80/18  96/3  85/21  آزمایش  وريتکانش
30/3 55/21  23/3  95/21  کنترل

 در هایانسوار یهمگن یبررس يبرا ینلو آزمون یجنتا .4 جدول
 يهاگروه هدفمند) (کنترل یشناخت هايینارسائ شاخص چهار

کنترل و یشآزما
  F  DF1 DF2  P هامؤلفه
698/0 38 1 15/0  ضعیف پشتکار
  479/0  38  1  51/0  ضعیف تمرکز
  202/0  38  1  69/1  توجه ضعیف دادن تغییر

  572/0  38  1  33/0  وريتکانش

 همگنی ماتریس بررسی براي باکس آزمون نتایج .5 جدول
کنترل و یشآزما يهاگروه کوواریانس -واریانس

M باکس  F  P  
51/2  789/0  500/0  

 مقایسه براي یريمتغ چند کوواریانس هايآزمون نتایج .6 جدول
هدفمند کنترل در آزمودنی گروه دو نمرات میانگین

F  ارزش  اعتباري هايشاخص
 یهفرض
df  

 خطا
Df  P

  001/0  31  4  301/70  901/0  پیالیی اثر
  001/0  31  4  301/70  099/0  ویلکز المبداي
  001/0  31  4  301/70  071/9  هاتلینگ اثر
  001/0  31  4  301/70  071/9  روي ریشه ینتربزرگ
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 یادگیري اختالل با آموزاندانش وريتکانش و توجه ضعیف
است. بوده مؤثر حساب در نارسایی نوع از

  بحث و گیرينتیجه
 بخشیتوان برنامه اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 شناختی هايسایینار کاهش بر اجرایی کارکردهاي بر مبتنی
 انجام خواندن در نارسایی نوع از یادگیري اختالل با کودکان

 برنامه از استفاده که داد نشان پژوهش این نتایج .شد
 موجب اجرایی کارکردهاي بر مبتنی ايرایانه بخشیتوان
 تغییر ضعیف، تمرکز پرتی،حواس شناختی هاينارسایی بهبود
 گروه به نسبت آزمایش وهگر وريتکانش و توجه ضعیف دادن
 توانمی را پژوهش این از آمدهدست به نتایج شود.می کنترل

 دانست همسو )2009 ،2005( همکاران و آیزنبرگ مطالعۀ با
 به منجر تواندمی اجرایی کارکردهاي آموزش کردند بیان که

 متعددي هايپژوهش نتایج .گردد شناختی هايدشواري بهبود
 عادي، کودکان به نسبت نارساخوان دکانکو که دهدمی نشان
 کنندمی عمل ترضعیف اجرایی کارکردهاي تکالیف در

 مورد در ).2006 ،2سیدمن و والرا ؛2007 ،1جرمن و (سوانسون
 شناختی هاينارسائی بر اجرایی کارکردهاي بخشیتوان تأثیر
 بهبود به که 3نزدیک انتقال :است شده مطرح دیدگاه دو

 همان مشابه زیادي میزان به که دارد اشاره هاییتوانایی

1. Swanson & Jerman
2. Valera, & Seidman
3. Near Transfer 

 (نظیر هستند برنامه در داده آموزش یشناختروان هايسازه
 نظر در چهارم و اول بازي در که بازداري) توجه، کنترل

 در آموزش از بعد بهبودي 4دور انتقال در ولی اندشدهگرفته
 هايبرنامه از متفاوت اصل در که افتدمی اتفاق تکالیفی

 خواندن عملکرد در بهبودي (نظیر است شدهارائه وزشیآم
 آموزش تأثیر بر مبتنی مطالعه این نتایج ..).و محاسبه

 چارچوب در هدفمند کنترل هايمؤلفه بر اجرایی کارکردهاي
 بهبودي برنامه این در که چرا است؛ بحث قابل نزدیک انتقال
 اديزی حد تا که شد حاصل هدفمند کنترل هايتوانایی در

 بخشیتوان برنامه در شدهارائه هايبرنامه همان مشابه
 .بودند چهارم) و اول بازي در ویژهبه شد اشاره که طورهمان(

 حافظه از اطالعات بازیابی و سازيذخیره رمزگردانی، که آنجا
 که است) شدهطراحی اساس این بر بیشتر سوم و دوم بازي(

 نیازمند دارند، مشکل آن رد یادگیري اختالالت با آموزاندانش
 مستلزم خود که است یادیاري راهبردهاي از استفاده و توجه

 لذا )،2010 براندت، و 5(آریتولی است اجرایی کارکردهاي
 این تقویت به تواندمی اجرایی کارکردهاي بخشیتوان

 را شناختی هاينارسایی و شده منجر شناختی فرایندهاي
.دهد کاهش
 که است آن از حاکی مطالعات جنتای دیگر سوي از
 بیشتري شناختی نقایص یادگیري، اختالل داراي کودکان

 خود عادي همتایان با مقایسه در توجهی هايحوزه در ویژهبه

4. Far Transfer 
5. Aretouli, & Brandt

آزمونپیش نمرات کنترل از پس گروه دو آزمونپس نمرات یانگینم یسهمقا براي یريمتغتک کوواریانس یلتحل هايآزمون یجنتا .7 جدول
  آزمون توان  اتا ضریب F P  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع  متغیر
 ضعیف پشتکار

  ی)پرتحواس(
1  806/0  001/0  438/141  797/538  1  797/538  آزمونپیش
1  798/0  001/0  134/139  029/511  1  029/511  گروه
809/3  34  506/129  خطا

  یفضع تمرکز
1  719/0  001/0  037/87  726/390  1  726/390  آزمونپیش
1  798/0  001/0  197/125  035/562  1  035/562  گروه
489/4  34  626/152  خطا

  دادن ییرتغ
  توجه ضعیف

1  559/0  001/0  111/43  043/38  1  043/38  آزمونپیش
984/0  345/0  001/0  938/17  829/15  1  829/15  گروه
88/0  34  92/29  خطا

  وريتکانش
957/0  297/0  001/0  377/14  733/61  1  733/61  آزمونپیش
978/0  330/0  001/0  733/16  850/71  1  850/71  گروه
294/4  34  996/145  خطا
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 و بشرپور ؛1391 احمدیان، و زادگانعیسی بشرپور،( دارند
 بنیادي هايتوانایی از یکی توجه کنترل .)1392 همکاران،
 ،1وانگ و مین ژو،( است اجرایی ايکارکرده به مربوط
 است. درسی تکالیف تمام ۀپای توجه، دیگر، طرف از .)2012
 تکالیف تکمیل براي توجه، مشکالت داراي آموزاندانش
 هايمحرك کرده، تمرکز آنها بر کافی مدت به توانندنمی

 مقاومت نامربوط هايمحرك برابر در و غربال را اضافی
 در (که بازداري کنترل .)2001 ،2ورتس-گروس و شالف( کنند
 از که نیز است) قرارگرفته نظر مد چهارم و دوم اول، بازي
 به منجر تواندمی است، اجرایی کارکردهاي اصلی عناصر
 (میشل، شود تمرکز قدرت تقویت و پرتیحواس کاهش

 اهمیت به توجه با ).2011 ،3روئبرز و نوینچواندر روتلیبرگر،
 برنامه افزارنرم طراحی در رساخوانینا در عنصر دو این
 گرفت؛ قرار توجه مورد بیشتر عنصر این بخشیتوان
 کودك چهارم و دوم اول، هايبازي جریان در کهنحويبه
 فعال حافظه در را آن بعد و نماید توجه محرك یک به باید
 دخالت مانع باید هدف پاسخ به رسیدن تا و داشتهنگه خود

 نظریه با مطابق شود. کننده پرتحواس هايمحرك
 تواندمی هاییتمرین چنین انجام عصبی، پذیريانعطاف
 این از که شود جدیدي عصبی مدارهاي ایجاد به منجر
 اثربخشی تبیین در کنند.می پشتیبانی شناختی هايفعالیت
 این بر اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان برنامه
 نیز حاضر مطالعه ایجنت که گفت توانمی شناختی نقایص
 کنترل افزایش موجب هابازي این انجام که کرد آشکار
  شود.می نارساخوان کودکان این در توجه و بازداري
 بر اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان برنامه تأثیر
 اثربخشی بر دیگري احتمالی عامل هاآزمودنی کاري حافظه
 همسو نتیجه این .شدبا تواندمی شناختی هاينارسایی بر آن
 مغناطیسی رزنانس با تصویربرداري به مربوط مطالعات با

 مغزي مناطق دهندمی نشان که است )fMRI( 4کارکردي
 اجرایی کارکردهاي آموزش وسیلۀبه کاري حافظه در درگیر

 این که گیرندمی قرار تأثیر تحت کاري حافظه تکالیف و
 پیشانی پیش شريق مناطق بیشتر سازيفعال شامل تغییرات

1. Zhou, Main & Wang 
2. Shalev & Gross- Tsur 
3. Michel, Roethlisberger, Neuenschwander & Roebers 
4. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

 استهاي آهیان-پیشانی شبکۀ در بیشتر ارتباطات و
  .)2016 کلینگبرگ، و 5(کاناستنتینیدیس

 کارکردهاي تمام بناي سنگ عنوانبه کاري حافظۀ
 تمامی در تقریباً که بود دیگري شناختی توانایی اجرایی،
 به توجه با گرفت. قرار آماج مورد شدهطراحی هايبازي
 اجرایی کارکردهاي در کاري افظهح محوري نقش

 و بنداك آتکینسون، فرهات، فریتچی، (هاکینگ،
 این بازي چهار هر در کاري حافظه تقویت )6،2020منانتف
 در شناختی هاينارسایی کاهش به توانستمی افزارنرم

 کاویانپور، زمینه این در شود. خواندن در نارسایی با کودکان
 که یافتنددست نتیجه این به )،1391( عابدي و پور ملک

 کاهش سبب بازداري) (پاسخ اجرایی کارکردهاي آموزش
 هماهنگی اختالل داراي دبستانیپیش کودکان وريتکانش
 بازداري بهبود براي که دوم بازي اساس بر شود.می رشدي
 کودکان نمره که شودمی مشاهده است، شده طراحی پاسخ
 کنترل گروه به نسبت شآزمای گروه در وريتکانش مؤلفه در
 نتایج با نتیجه این است. یافته کاهش يدارمعنا شکل به

 و )2011( 7روبرز و نوینچواندر روتلیبرگر، میشل، پژوهش
 8همکاران و اسمیت هاي، اندرسون، نیمان، دایک، پیک،

 8 روي بر )2004( 9استر مطالعه است. همسو )2004(
 افراد این که داد شانن یادگیري هايناتوانی مبتالبه نوجوان

 تريضعیف عملکرد ،توجه تغییر و انتخابی بصري توجه در
 به توجه با دارند. اختالل این بدون کنترل گروه به نسبت
 چهارم و دوم هايبازي اجرایی، کارکرد دو این بودن ضعیف
 و توجه کنترل و انتخابی توجه بهبود براي افزارنرم این

 شد. طراحی انتخابی توجه دبهبو براي اول بازي همچنین
 اجرایی کارکرد دو که دهندمی نشان نیز مطالعات نتایج

 توجهی کنترل در مستقیم طوربه توجه تغییر و بازداري
 نمره کاهش به توجه با ).2018 ،10(لیانگ هستند اثرگذار
 توانمی مطالعه، این آزمایش گروه در توجه ضعیف تغییر
 اجرایی توجه از آموزشی نامهبر این هايبازي انجام که گفت

 اساس بر را توجه تمرکز روش تواندمی و کرده پشتیبانی

5. Constantinidis, & Klingberg 
6. Hocking, Fritsche, Farhat, Atkinson, Bendak & Me-

nant 
7. Michel, Roethlisberger, Neuenschwander & Roebers 
8. Piek, Dyck, Nieman, Anderson, Hay, Smith 
9. Sterr 
10. Liang 
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 هدفمند کنترل افزایش باعث و کند هدایت فردي اهداف
  شود.
 شناختیعصب مطالعات از زیادي تعداد که آنجا از
 واج درك در اختالل عامل دو نقش بر نارساخوانی به مربوط
 با کلمه دیداري شکل دادن ارتباط در ناتوانی و شناختی
 )،2011 کامپتون، و (بنیچ اندکرده تأکید آن شنیداري شکل
 دو هر بخشیتوان بازي، چهار تمام در نیز مطالعه این در
 مد جا یک صورتبه کلمات شنیداري و دیداري حسی وجه
 بر توانستنمی آزمودنی اگر کهطوريبه گرفت؛ قرار نظر

 در را مناسب پاسخ لمهک دیداري شکل توضیحات اساس
 به بازخورد ارائه ضمن نماید، انتخاب شدهتعیین زمان

 شدمی ارائه نیز شنیداري صورتبه درست پاسخ آزمودنی،
 در حسی وجه دو این هماهنگی به تواندمی امر این که

 کودکان مطالعات، مطابق که شود منجر نارساخوان کودکان
  دارند. ضعف آن در نارساخوان

 ابزار که داد نشان حاضر مطالعه نتایج وعمجم در
 بهبود به اجرایی کارکردهاي بر مبتنی بخشیتوان ايرایانه

 این لذا شده منجر نارساخوان کودکان شناختی هاينارسایی
 نارساخوان کودکان براي مفیدي برنامه تواندمی مداخله
 تحصیلی مقطع و نارساخوانی شدت کنترل در ناتوانی باشد.
 ترینمهم هازیرگروه حجم بودن پایین دلیل به هایآزمودن

 بر حاضر پژوهش همچنین بود. حاضر مطالعه محدودیت
 شهر ابتدایی پنجم و چهارم هايپایه آموزاندانش روي
 سایر به را نتایج تواننمی بنابراین است، گرفته انجام تهران
 مطالعات شودمی پیشنهاد لذا .داد تعمیم تحصیلی هايپایه
 تحصیلی مقطع و نارساخوانی شدت متغیرهاي کنترل با آتی
 بخشیتوان افزارنرم از استفاده مطالعه این نتایج گیرد. انجام
 را پژوهش این در شده طراحی اجرایی کارکردهاي بر مبتنی
 شناختی نقایص بهبود براي مکمل مداخله یک عنوان به

 کند.می پیشنهاد نارساخوان کودکان

  منابع
 .)1392( ع زادگان،عیسی ا. سیلمانی، ا. عطادخت، س. ور،بشرپ

 و با آموزاندانش در پرتیحواس و توجه کنترل میزان مقایسه
 )،12( 3 ،استثنایی افراد فصلنامه یادگیري. هايناتوانی بدون
184- 220.  
 هاينارسایی ).1391( ل احمدیان، ع. زادگان،عیسی س. بشرپور،

 هايناتوانی به مبتال کودکان در حسی اطالعات پردازش
  .42-25 )،1(2 ،یادگیري هايناتوانی یادگیري.

 شناختی،اعصاب علوم ).2011( کا ربه کامپتون، تی. م. بنیچ،
 زادگانعیسی علی و بشرپور سجاد ترجمه سوم. ویرایش

  .اردبیلی محقق دانشگاه انتشارات اردبیل: ).1396(
 کنترل مقایسه ).1397( ح راد،حیدري س. بشرپور، م. شفیعی،

 عادي. و ناشنوا آموزاندانش در اجتماعی اضطراب و هدفمند
.232-219 )،6(7 ،یشناسروان رویش مجله

 بخشیتوان اثربخشی مقایسه .)1396( ف امینی، ا. پور،علی
 آموزاندانش در توجه کارکردهاي بر ايرایانه شناختی
 دست.راست و دستچپ نارساخوانی یادگیري اختالل

  .73- 84 )،3(7 استثنایی، کودکان فصلنامه
 .)1396( ص یوسفی، س. عباسی، .ط فرد، نجفی .م غالمی،

 و تعلیم نشریه خواندن. اختالل به درایکورس - آدلر رویکرد
  .26-21 )،148(5 ،یاستثنای تربیت
 مربوط خودکارآمدي و هدفمند کنترل مقایسه ).1396( آ فصیحی،
 یادگیري اختالل بدون و با انآموزدانش در تحصیل به

 در جهان و ایران نوین هايپژوهش همایش خاص.
  .شیراز .اجتماعی مطالعات و تربیتی علوم ی،شناسروان
 آموزش اثربخشی ).1392( ا ،عابدي .م پورملک .ف ،پورکاویان

 يگرتکانش میزان بر پاسخ) (بازداري اجرایی کارکردهاي
 پژوهش رشد: هماهنگی اللاخت داراي دبستانیپیش کودکان
  .80-70 ،)1( 14 ،بخشیتوان مجله .موردي

 عصب بخشیتوان ).2015( ه فاین، ك. بایارد، ج. رید،
 ترجمه .عملی راهنماي و نظري مبانی :کودکان یشناختروان
 ).1397( موسوي شکوفه و شریفی اکبر علی زارع، حسین
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