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Abstract 
The purpose of this study was to compare the 
effectiveness of attention amplification and memory 
amplification on verbal fluency and information 
processing speed students with dyslexia. This semi-
experimental research was an applicable study according 
to the aim of the study. The population included all 
dyslexic students referred to the Learning Disorder 
Center of Khayami in Neyshabur City during March-
September 2019 (n=150, girl=70, and boy=80). A 
sample (n=43, girl=21, boy=22) was selected using 
available sampling method, and were randomly divided 
into three groups of attention amplification (n=14), 
memory amplification (n=14), and control (n=14) 
groups. Participants were evaluated with both standard 
reading and dyslexia questionnaires of NAMA (for 
dyslexia assessment), the letters and signs test (for verbal 
fluency assessment), and Wechsler Scale (WISC) in pre-
post and post-test phase, and also 3 months following the 
intervention. Data were analyzed using repeated 
measures ANCOVA in SPSS20 software. In verbal 
fluency, results showed significant difference in 
attention- amplification group with a mean difference of 
13.92; and in the memory-amplification group with a 
mean difference of 8.34 compared to the control group 
(P <0.05). There was a significant difference between the 
speed of information processing in attention-
amplification with a mean difference of 9.65; and 
memory-amplification with a mean difference of 11.99 
compared to the control group (P <0.05). Therefore, 
according to the findings, attention and memory 
amplification programs seem to be effective in 
improving verbal fluency and information processing 
speed in student with dyslexia. 
Keywords: Attention, Working Memory, Verbal 
Fluency, Information Processing Speed, Dyslexia 

 چکیده
بخشی تقویت توجه و هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی توان

ان وزآمو سرعت پردازش اطالعات دانش تقویت حافظه بر سیالی کالمی
برحسب هدف کاربردی و روش گرد  ینارساخوان بود. این مطالعه کمّ

آزمایشی صورت گرفت. جامعه آماری آوری میدانی بود که به روش نیمه
پسر( نارساخوان  80دختر و  70نفر؛  150آموزان )شامل کلیه دانش

 امی شهر نیشابور در نیمهکننده به مرکز اختالالت یادگیری خیمراجعه
پسر( به شیوه  22دختر و  21نفر؛  43بود. نمونه آماری ) 1398اول سال 

گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه آزمایش و کنترل جایگزین نمونه
اندارد های استکنندگان با کمک پرسشنامهنفر(. شرکت 14شدند )هر گروه 

 هایارساخوانی(، آزمون نشانهخواندن و نارساخوانی نما )جهت ارزیابی ن
های مقوله سیالی کالمی )جهت ارزیابی سیالی کالمی( و حروف و نشانه

بعد و سه ماه  -در مرحله قبل (WISC)مقیاس هوش وکسلر کودکان 
بعد مورد آزمون قرار گرفتند. سپس، متغیرهای مستقل برای دو گروه 

رر های مکگیریاندازه ها براساس تحلیل واریانس باآزمایش اجرا شد. داده
وتحلیل قرار گرفت. در پایان دوره مورد تجزیه SPSS-24افزار نرمدر 

آزمون و آزمون کنندگان مورد پسدرمان و سه ماه بعدازآن، شرکت
بخشی پیگیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد در سیالی کالمی گروه توان

و رویکرد  92/13شناختی مبتنی بر تقویت توجه با تفاوت میانگین 
بخشی شناختی مبتنی بر تقویت حافظه کاری با تفاوت میانگین توان
(. در خصوص P<05/0با گروه کنترل تفاوت معنادار نشان دادند ) 34/8

بخشی شناختی مبتنی بر تقویت سرعت پردازش اطالعات گروه توان
بخشی شناختی مبتنی بر و رویکرد توان 65/9توجه با تفاوت میانگین 

با گروه کنترل تفاوت  99/11ویت حافظه کاری با تفاوت میانگین تق
تی بخشی شناخها، توان(؛ بنابراین براساس یافتهP<05/0معنادار داشت )

مبتنی بر توجه و تقویت حافظه کاری در بهبود سیالی کالمی و سرعت 
 آموزان نارساخوان اثربخش هستند.پردازش اطالعات در دانش

وجه، حافظه کاری، سیالی کالمی، پردازش ت های کلیدی:واژه
 اطالعات، نارساخوانی
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 مقدمه
 و کمرزرین، منزه ترین اختالل یادگیری است )اهرمی، شوشتری، گلشنیشایع ،مشکل در خواندن یا نارساخوانی

عنوان ، اختالل خواندن به(DSM-5) (. در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی1390
 های آن عبارت است از: مشکالتیترین ویژگیشده که مهم یک زیرمجموعه در اختالل یادگیری خاص گنجانده

ی و توانایی هوشی افراد های تحصیلخوانی که با سن تقویمی، فرصتدر دقت، صحت، درک مطلب و روان
روزمره که  های زندگیطور معناداری با پیشرفت تحصیلی و فعالیتسازگار نیست. همچنین مشکل خواندن، به

(. این 1397پزشکی آمریکا، کند )انجمن روانهای خواندن است، تداخل ایجاد مینیازمند این مهارت
(، 2014ختی از جمله توجه پایدار )آلوی، ووتان و دین، های شناختی و فراشناآموزان در زمینه تواناییدانش

و  های کالمی )زاک( و مهارت2018(، سرعت پردازش اطالعات )آدوباسیم، 2018حافظه کاری )کیم و پارک، 
آموزان نارساخوان های کالمی دانشمهارتاز جمله  سیالی کالمی،دهند. ( مشکالتی نشان می2018، همکاران

شده توسط فرد در یک بازه زمانی  معنای تعداد کلمات تولیداست. سیالی کالمی، به ند بررسینیازم باشد کهمی
شمار نیاز خواندن بهرشد زبان پیش ،شناختیاساس نظریه نقص واج(. بر1393مشخص است )نظری و سیاحی، 

تأثیر شدت تحتبه ،(. سیالی کالمی2018)بدلی،  شودموجب نارساخوانی می ،رود و نقص در تحول زبانمی
ها دهی آنعملکردهای اجرایی و از جمله حافظه کاری و توجه قرار دارد. تنوع و گستره لغات و نحوه سازمان

  .(2010؛ لزاک، 2016با میزان حافظه کاری و توجه در ارتباط است )مولیناری و لجیو،  ،در مغز
کاری اطالعات ورودی داشتن و دستیکی از اجزای مهم کارکرد اجرایی است که با نگه ،حافظه کاری

کند و در تولید کالم و سرعت پردازش اطالعات مدت و بلندمدت عمل میعنوان یک پل بین حافظه کوتاهبه
دارای  ،(، حافظه کاری1398گرد، نقل از بیابان؛ به1986) 1طبق نظریه بدلی .(2018نقش دارد )کیم و پارک، 

 یک از اینهر و فضایی و مخزن رویدادی است -یدیدار هشناختی، صفحواج همجری مرکزی، حلق هچهار مؤلف
افرادی که حافظه کاری  ،سببهمینها در تولید، ذخیره و بازیابی اطالعات کالمی نقش اساسی دارند. بهمؤلفه

؛ ماهلر و 2018دوباسیم، آتری دارند )ضعیفی دارند در تکالیف کالمی و پردازش اطالعات عملکرد ضعیف
 .(2016ارت، شوچ

پرتی، کودکان نارساخوان بدترین در تکالیفی که مستلزم توجه است در حضور عوامل حواس ،از طرفی
موجب کاهش توانایی در بازیابی اطالعات  ،(. توجه پایین1395عملکرد را دارند )سرشکی، یادگاری و کنعانی، 
 ،در نتیجه .(2016ندرل و اسنوین،، شود )مول، گوبل، گوچ، الکالمی و کاهش سرعت پردازش اطالعات می

های شناختی، یک روش مداخله بخشی(. توان2018کند )ویسهرت و آلتمن، سیالی کالمی نیز کاهش پیدا می
مند برای ترمیم کارکردهای مشکالت شناختی مغز مانند حافظه و توجه هستند که با هدف درمان مشکالت نظام

ز، نماید )میجر، ون گیست، ایجلیرای آموزش، تکرار و تمرین استفاده میشناختی و رفتاری است که از راهبرده
از طریق تأثیرگذاری بر نشخوار  ،بخشی شناختیهای مبتنی بر توانروش (.2018گیورتز، اسچونهیم و هالست، 
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فکری، تنظیم هیجان و دسترسی به انباره اطالعات حافظه بلندمدت در تنظیم، تفسیر و سرعت پردازش 
(. در مطالعات 2016؛ واتسون، گابل و مورین، 2016 ،و همکاران گذارند )لئوهای زبانی اثر میعات و مهارتاطال
صورت آموزان نارساخوان بهنقش حافظه کاری و توجه در مشکالت کالمی و پردازش اطالعات دانش ،اخیر

بخشی رسی اثربخشی توانبه بر ،ای صورت گرفته است. اغلب تحقیقات تجربیمطالعه توصیفی و مقایسه
در ارتباط  ،طور خاصاند و بهآموزان پرداختهحافظه کاری و توجه بر توانایی خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش

با تأثیر تقویت حافظه کاری و تقویت توجه بر سیالی کالمی یا سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان 
و  بخشی تقویت حافظه کاریبا هدف مقایسه اثربخشی توان ،پژوهش حاضر پژوهشی یافت نشد؛ بنابراین

های تقویت توجه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان صورت گرفت. فرضیه
 مطالعه در زیر آمده است. 

ت پردازش بر سیالی کالمی و سرع ،بخشی تقویت حافظه کاری و تقویت توجهاثربخشی توان فرضیه اصلی:
 .اطالعات در کودکان نارساخوان متفاوت است

 های فرعی فرضیه
بخشی تقویت حافظه کاری بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان توان -1

 .ثر استؤم
 .ثر استؤبخشی تقویت توجه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان متوان -2

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،ارجامعه آم

آزمون و آزمون، پسآزمایشی )طرح پیشهای نیمهاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش
ید أیت 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور آزمون پیگیری با گروه کنترل( بود. طرح تحقیق در کمیته اخالقی

آموزان نارساخوان پایه چهارم و پنجم ابتدایی بود که در سال ششامل کلیه دان ،د. جامعه آماری پژوهشش
بخشی مشکالت ویژه یادگیری خیامی شهر نیشابور مراجعه نمودند به مرکز آموزش و توان 1397-98تحصیلی 

گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در گروه نفر به شیوه نمونه 43(. از میان این افراد تعداد 150)
 .ندشدنفر( جایگزین  14نفر( و کنترل ) 14نفر(، تقویت حافظه ) 14وجه )تقویت ت

 12تا  10آموز نارساخوان پایه چهارم و پنجم، سن های ورود شامل سکونت در شهر نیشابور، دانشمالک
 ، تمایل بهپزشکیشناختی و رواننامه کتبی توسط والدین، عدم ابتال به بیماری روانسال، امضا کردن رضایت

درمان دلیل مشکل مزمن یا حاد جسمانی یا روانی تحتشد. افرادی که بهشرکت در جلسات درمانی می
 . در انجام تکالیف همکاری نکردند یابودندتر از متوسط بهر پایینهوش ؛ دارایشناختی یا دارویی بودندروان

یند کار و آخالقی اهداف، فربیش از دو جلسه غیبت کردند از مطالعه حذف شدند. جهت رعایت مالحظات ا
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ها و کنندگان توضیح داده شد. رضایت کتبی از آزمودنیزمان الزم برای انجام برنامه درمانی به شرکتمدت
ها برای حضور در جلسات اخذ شد. اصل محرمانه بودن اطالعات، نتایج و شرکت آگاهانه و داوطلبانه والدین آن

هر  کنندگانامی از جمله دیگر معیارهای اخالقی بودند. ارزیابی شرکتگونه اجبار و الزدر پژوهش بدون هیچ
 .های زیر صورت گرفتسه گروه در مرحله قبل، بعد و سه ماه بعد از مداخله با پرسشنامه

 ابزار سنجش
ما( خواندن و نارساخوانی )ناستاندارد  پرسشنامه :(نما)استاندارد خواندن و نارساخوانی  پرسشنامه

آموزان دختر و پسر پایه اول تا (، برای دانش1387نارساخوانی، توسط کرمی نوری و مرادی )برای سنجش 
ک کلمات، مقیاس خواندن کلمات، زنجیره کلمات، قافیه، درخرده 10پنجم ابتدایی ساخته و هنجاریابی شده و از 

های مقوله و نشانه ی حروفها، حذف آواها، خواندن کلمات بدون معنا، نشانهدرک متن، نامیدن تصاویر
ف و های حروحذف آواها و نشانه ،مقیاس درک متنمقیاس از سه خردهخرده 10شده است. از میان تشکیل

 های مقاله استفاده شد.نشانه
زمون درک متن شامل دو آتن و حذف آواها استفاده شد. مآزمون درک خوانی از خردهجهت بررسی نارسا

های چهارم و پنجم و دو متن اختصاصی برای هر پایه(. این متون از ایهد )متن مشترک برای پوشبخش می
یک داستان برای دانش ها را بخواند. در این آزمونشود آنآموز خواسته میقبل تدوین شده است و از دانش

شود. مورد داستان از او پرسیده می هایی درالؤسپس س ؛بایست خوب گوش کندشود که میآموز خوانده می
شده  ای در نظر گرفتهگزینه 4سؤال  3مانند شتر کجا با خرگوش برخورد کرد؟ بار شتر چه بود؟ برای هر متن 

خواند و تک میها را با صدای رسا و بلند تکواژه است که آزمونگر آن 30است. آزمون حذف آواها که شامل 
ارخانه ک برای مثال،با صدای بلند تکرار کند.  نظرفاصله کلمه را با حذف آوای موردبال ،آموز خواسته شداز دانش

یب پایایی با رشده است. ض تأییدروایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی اکتشافی  بگوید. «نه»را با حذف آوای 
آمده است  دستبه 78/0و  95/0 ترتیبآزمون حذف آواها و درک کلمات بهباخ خردهمحاسبه آلفای کرون

 .(1395، پرهوننوری، حسنی و )حسینی، مرادی، کرمی

جهت ارزیابی سیالی کالمی از خرده :های مقوله سیالی کالمیهای حروف و نشانهآزمون نشانه

حرف از حروف  3شامل  ،های حروفآزمون نشانهخرده های مقوله استفاده شد.نشانه و یهای حروفآزمون نشانه
یک از شوند. هرمی ا فونت درشت بر روی کارت نوشتهصورت مجزا و بن( است که به و الفبای فارسی )م، آ

ی شوند. از آزمودنشوند، با صدای بلند توسط آزمونگر خوانده میکه به آزمودنی نشان داده می حالی حروف در
شوند را به یاد آورده، با صدای بلند بگوید. زمان شود که هر تعداد کلمه که با این حروف شروع میخواسته می

 ای تولید کلمات برای هر حرف یک دقیقه است. الزم بر
ها ها، رن،مقوله )نام دختر، نام پسر، نامیدن اعضای بدن، میوه شششامل  ،های مقولهآزمون نشانهخرده

اند. با نشان دادن کارت شده صورت مجزا و با فونت درشت بر روی کارت نوشتهو وسایل آشپزخانه( است که به
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واند در تشود تا هرچند کلمه که مین با صدای بلند توسط آزمونگر، از کودک خواسته میهر مقوله و خواندن آ
و برای  77/0های حروف آزمون نشانهآمده برای خرده دستباخ بهله موردنظر بیان کند. آلفای کرونزمینه مقو

 .(1393 است )نظری و سیاحی، 76/0های مقوله نشانه

آزمون رمزنویسی و خرده از ،پردازش اطالعاتسرعت ارزیابی  برای :)WISC( 1مقیاس هوش وکسلر

دو ماز توسط آزمونگر  ،کودکان استفاده شد. در این آزمون شامل هفت ماز است نمادیابی آزمون هوش وکسلر
آزمون نمادیابی در بقیه مازها باید در بازه زمانی مشخصی توسط آزمودنی تکمیل شود. خرده و شودمی تکمیل

ن، آزمودنی باید رمز هر عدد را مطابق الگوی داده شده روی برگ خاصی ثبت کند. پس از یک تمرین این آزمو
تواند رمز یا نماد مربوط به شود تا هر اندازه که میثانیه به آزمودنی فرصت داده می 90کوتاه روی چند نمونه 

عواملی مانند توانایی یادگیری  ،آزموناعداد را در فرمی که در اختیارش گذاشته شده است وارد کند. این خرده
ب پایایی کند. وکسلر ضریگیری میتکالیف ناآشنا، چابکی بینایی حرکتی، پشتکار و سرعت عمل را اندازه

و ضریب پایایی خرده آزمون نمادیابی  81/0وسیله فرمول گیلفورد همسانی درونی برای آزمون رمزنویسی را به
(، 1387، روشن و مرادی )مون در ایران نیز در مطالعه ساعدپایایی این آز گزارش کرده است. سنجش 79/0را 

 .(1395تختی و خادمی، آشتیانی، اخوانشده است )فتحی محاسبه 78/0باخ ش دونیمه کردن با آلفای کرونبه رو
 هتای دو جلسه( با استفاده از بسساعته )هفتهجلسه یک 18کنندگان در گروه تقویت حافظه، طی شرکت

اساس کتاب کار حافظه فعال مراکز اختالالت یادگیری، تحت آموزش قرار بهسازی و تقویت حافظه کاری بر
تهیه و  ،(1395پور )محمود( و با استفاده از کتاب 1986گرفتند. فنون و محتوی جلسات بر پایه الگوی بدلی )

 تدوین شد.
جلسه(، با  دوای ساعته )هفتهجلسه یک 18 زمان، طیطور همکنندگان در گروه تقویت توجه نیز بهشرکت

ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه ویژه مراکز اختالالت یادگیری آموزش دیدند. استفاده از بسته آموزش روش
پور با استفاده از کتاب محمود( 1989) 2بر پایه مدل بالینی توجه سولبرگ و متیر ،فنون و محتوی جلسات

. این کتاب در اکثر مراکز درمانی اختالالت بالینی یکی از منابع اصلی درمانی است. تهیه و تدوین شد ،(1397)
 گونه مداخله درمانی دریافت نکرد.در این بازه زمانی گروه کنترل هیچ

  

                                                 
1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 

2. Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. 
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 محتوی برنامه های درمانی تقویت حافظه کاری و تقویت توجه -1 جدول
 محتوی جلسات جلسه گروه

 تقویت
حافظه 

 کاری

 اول
 دوم

 وم س
 چهارم 
 پنجم 
 ششم 
 هفتم 

 هشتم 
 نهم 
 دهم 

 یازدهم
 دوازدهم 
 سیزدهم 
 چهاردهم
 پانزدهم

 شانزدهم 
 هفدهم 

 جدهمه

 ها با موضوع پژوهش. جلسه توجیهی با والدینبرقراری ارتباط درمانی، آشنا شدن آزمودنی
 اشکالرابطه  و بندی تصاویرحرکتی، بازی با اشکال، دسته -های فضاییانجام بازی

 .لشها، الحاق اشکال، تجزیه اشکال، جهت فمرور تمرینات قبلی. تمرین سایه
. بازی مرور تمرینات قبلی بازی با لیوان و قطعات گمشده، تمرینات چرخشی، تقارن، نمای شکل از باال

 تونل و ماشین
 بازی چوب بستنی و های آخرپاسخ معکوس، سرعت نامیدن، تکرار کلمه

 الگوسازی و حذف حرف اول، حذف حرف آخر کلمات هم آغاز،
 شدهحذف حرف خواسته و مرور تمرینات

 هاضربه زدن به مکعب و اعداد مستقیم و معکوس، تمرین اعداد زوج و فرد
 ساخت کلمه با حرف آخر و کلمات مستقیم و معکوس، ساخت کلمه با حرف اول

 هامرتب کردن مکعبو  بندی کلماتمرور تمرینات، دسته
 کلمات مخالف و وزنونه کردن کلمات، کلمات هموار

 کلمات نامربوط . تشخص کلمات مخالف، کلمات بدون نقطه
 آوری جمالتخاطربه ا ومعنمرور تمرینات، کلمات هم

 مرتب کردن تصاویر و تکمیل کلمات، بازی بیز
 هامرتب کردن کارت و بازی با اشکال

 میوه، پرش پروانه -بندی تصاویر بازی عددمرور تمرینات. دسته
 آزمونور تمرینات و سپس انجام پسمر

 تقویت
 توجه 

 اول
 دوم

 سوم 
 چهارم 
 پنجم 
 ششم 
 هفتم 

 هشتم 
 نهم 
 دهم 

 یازدهم
 دوازدهم 
 سیزدهم 
 چهاردهم
 پانزدهم

 شانزدهم 
 هفدهم 

 جدهمه

 جلسه توجیهی با والدین و درمانی، آشنا شدن افراد با موضوع پژوهشبرقراری ارتباط
 کپی کردن نمادها در جدول مشابه و رن، تصاویر بر طبق الگو

 رمزنویسی حروف و کلمات . مرور تمرینات قبل، رمزنویسی تصویری
 تکمیل نقاشی و شده طبق الگوی دادهکامل کردن تصویر بر

 الگوهای چرخشی و مرور تمرینات قبل، کپی کردن
 تمرین عدد خوانیجای حروف و رمزنویسی عدد و حرف، گذاشتن اعداد به

 تمرین رمزنویسی تفریق و مرور تمرینات قبل، تمرین رمزنویسی جمع
 تمرین رمزنویسی تفریق و تمرین رمزنویسی ضرب
 نمادیابی و مرور تمرینات قبل، ماز

 نقطه و یک نقطه از بین کلماتمشخص کردن حروف بی و نماد هدف 2نمادیابی با 
 با فقطه باال و پایین در لیست مشخص کردن کلمات و مرور تمرینات قبل

 بار تکرار شده  2بار و  3هایی که پیدا کردن و مشخص کردن شکل
 خط کشیدن زیر نمادی که سمت راست و چپ نماد هدف قرار دارد

 پیدا کردن نمادها با توجه به جهات و مرور تمرینات
 پیدا کردن کلمات طبق الگو و کلمات از متن اپیدا کردن معن

 شده پیدا کردن اعداد با توجه به توضیح داده و ن و ارائه آن بدون نقطهمطالعه مت
 مرور تمرینات، تمرینات رمزنویسی و الگوهای چرخشی

 آزمونور تمرینات و سپس انجام پسمر
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های آمار توصیفی و استنباطی استفاده از شاخص -24SPSSافزار آماری ها در نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهبه
سکوئر مون کای اآمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با استفاده از آز شد. در

 یتحلیل واریانس برای مقایسه متغیرهای کمّ  های کیفی شامل جنسیت، پایه تحصیلی،برای مقایسه داده
زمانی  هایقایسه دو گروه در بازهمکرر جهت مهای گیریتحلیل واریانس با اندازه جمعیت شناختی مانند سن و

اثر یادگیری یا  ،بارگیری بیش از یکالبته در اندازه ارزیابی قرار گرفت.پیگیری مورد آزمون وآزمون، پسپیش
 هایهای مختلفی برای کاهش این مسئله در طرحمسائلی مانند خستگی ممکن است اثر بگذارد. روش

ها )در این گیریسازی و افزایش فاصله اندازهتصادفی :از است ها عبارتد. این روشگیری مکرر وجود داراندازه
 .ماه فاصله وجود داشت( سه ،آزمون با پیگیریه هفته و بین پسنُ ،آزمونآزمون و پسمطالعه بین پیش

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

 آمده است.  ،2در جدول  نتایج مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی دو گروه آزمایش و گروه کنترل

 مقایسه فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی بین سه گروه -2جدول 
مقایسه با کای  کنترل 2آزمایش  1آزمایش   متغیر

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( اسکوئر
2ᵡ=14/0 6(8/42) 7(50) 7(7/47) پسر جنسیت  

P 84/0=  8(2/57) 7(50) 8(3/53) دختر 
2ᵡ=32/0 6(8/42) 6(8/42) 8(3/53) چهارم پایه تحصیلی  

P 57/0=  8(2/57) 8(2/57) 7(7/47) پنجم 
=F 6(8/42) 6(8/42) 8(3/53) 10 سن 43/0  

P 83/0=  11 (7/47)7 (2/57)8 (2/57)8 

موزان آسال بود و دانش 10-11 کنندگان بیندامنه سنی شرکت ،مشاهده استقابل 2همچنان که در جدول 
نفر پسر بودند.  23کنندگان دختر و نفر از شرکت 21کردند. تعداد در پایه پنجم و چهارم ابتدایی تحصیلی می

 دو گروه از نظر جنسیت، پایه تحصیلی و سن تفاوت معناداری نداشتند و همگن بودند. 

 های پژوهشب( توصیف شاخص
آزمون آزمون، پست پردازش اطالعات در مراحل پیشمیانگین و انحراف معیار متغیرهای سیالی کالمی و سرع

ه آزمون و پیگیری داشتهای مداخله نمرات افزایش بیشتری در مراحل پسو آزمون پیگیری نشان داد در گروه
(. جهت بررسی معناداری تفاوت بین نمرات سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در 3است )جدول 

(. برای انجام 4های مکرر استفاده شد )جدول گیریحلیل واریانس با اندازههای آزمایش و کنترل از تگروه
اسمیرنوف، کرویت با آزمون موچلی و  -ها با آزمون کولموگروفتحلیل واریانس ابتدا مفروضه نرمال بودن داده

تمامی  برای که سطح معناداری در آزمونبا توجه به این .دشها با آزمون لوین بررسی یانسمفروضه برابری وار
 ها برقرار شدها و برابری واریانسها، کرویت دادهفرض نرمال بودن توزیع دادهبود، پیش 05/0متغیرها بیش از 



 ...ی شناخت یبخشتوان یاثربخش سهیمقا                                                                                                    186

 د.شانجام آنالیز واریانس اقدام  و نسبت به

آزمون و آزمون پیگیری متغیر سیالی کالمی و آزمون، پسمیانگین و انحراف معیار پیش -3جدول 
 العاتسرعت پردازش اط

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر
M SD M SD M SD 

 سیالی کالمی
 

 80/12 60/52 05/12 96/51 55/10 93/51 کنترل
 02/19 07/64 62/16 07/65 53/14 57/49 1آزمایش 
 80/13 2/65 09/13 78/60 38/14 21/53 2آزمایش 

 P 01/0=*P 001/0=*P=76/0 نتایج مقایسه با آنالیز واریانس

 45/7 06/83 69/5 33/82 76/5 46/82 کنترل سرعت پردازش اطالعات
 71/12 71/92 50/12 07/95 29/8 57/79 1آزمایش 
 76/8 64/94 99/8 42/94 81/6 21/83 2آزمایش 

 P 001/0=*P 006/0=*P=13/0 نتایج مقایسه با آنالیز واریانس

05/0>P* 

آزمون تفاوت ها در مرحله پیشکالمی و سرعت پردازش اطالعات گروه سیالی، 3 های جدولاساس یافتهبر
 (.p>05/0ی تفاوت معنادار دیده شد )آزمون و پیگیرمعناداری نداشت. در مرحله پس

 هاج(آزمون فرضیه

آزمون و آزمون آزمون، پسهای مکرر برای مقایسه پیشگیریتحلیل واریانس با اندازه -4جدول 
 های آزمایش و کنترلسیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در گروهمتغیرهای  پیگیری

مجموع  منبع اثر  مقیاس
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F مجذور  معناداری
 اتا

سیالی 
 کالمی

 35/0 *001/0 934/21 679/1043 2 35/2087 مرحله گروهیدرون
مرحله 

 گروه
57/1228 4 14/307 455/6 001/0* 24/0 

    58/47 80 68/3806 خطا
 31/0 *001/0 056/9 60/346 2 21/693 گروه گروه بین

    27/38 40 88/1530 خطا
سرعت 
 پردازش

 61/0 *001/0 942/62 60/1067 2 21/2135 مرحله گروهیدرون
مرحله 

 گروه
88/1112 4 22/278 406/16 001/0* 45/0 

    962/16 80 94/1356 خطا
 44/0 *001/0 98/15 59/338 2 18/677 گروه گروه بین

    18/21 40 37/847 خطا
05/0>P* 
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خالصه نتایج مقایسه روند تغییرات نمرات سیالی کالمی در مراحل مختلف درمان با  -5جدول 

 آزمون تعقیبی
 معناداری تفاوت میانگین  گروه متغیر

 کنترل سیالی کالمی
تقویت 
 حافظه

   
 *04/0 58/3 ظهتقویت حاف

 03/0 83/3 تقویت توجه 
 87/0 28/0 تقویت توجه

سرعت 
پردازش 
 اطالعات

 کنترل
تقویت 
 حافظه

 *03/0 49/6 تقویت توجه 
 *01/0 13/8 تقویت حافظه
 59/0 64/1 تقویت توجه

   05/0>P**      

آزمون و آزمون پیگیری نمرات پس آزمون،ها بین میانگین پیشدر مراحل زمانی و در تعامل زمان و گروه
های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد متغیرهای سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در گروه

(05/0<Pبر .)شده بر سرعت پردازش اطالعات  های آموزش دادهاساس ضرایب اتا مشخص شد که برنامه
نشان داد گروه تقویت توجه و  ،نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی (.4بیش از سیالی کالمی اثر داشته است )جدول 

گروه تقویت حافظه در مقایسه با گروه کنترل در سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات با یکدیگری تفاوت 
 (.5معناداری دارند. اختالف دو گروه از نظر اثربخشی معنادار نبود )جدول 

 گیریبحث و نتیجه
خشی شناختی ببخشی شناختی مبتنی بر تقویت حافظه کاری با توانیسه اثربخشی توانمقا ،هدف این مطالعه

. ستار کودکان مبتال به نارساخوانی مبتنی بر تقویت توجه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات د
ها حلیل دادهت های چهارم و پنجم ابتدایی بودند و نتایج تجزیهکنندگان کودکان مبتال به نارساخوانی پایهشرکت

نشان داد که هر دو برنامه تقویت توجه و تقویت حافظه در مقایسه با گروه کنترل بر افزایش سیالی کالمی و 
آوتزون  ،(2011های شرین و بردویتز )اند. این نتایج با یافتهسرعت پردازش اطالعات اثر معناداری نشان داده

و  عسگری، درتاج، نادری نهروانیان، ،(1396اهری و نجاتی )، مظامانی ،(2016و جیان، ) ، زواکزو ،(2012)
 و (1398زاده )حجازی و اسد محمدی، انتصار فومنی،شاه ،(1397زاده )باعزت و نوری ،(1397) بختیارپور

 است. سوهم( 1394) ، قمرانی، سیفی و ارفعیارمحمدیان
، (2013 کارکردهای اجرایی است )دایموند، های اصلی دراساس نظریه بازداری که یکی از نظریهاین یافته بر

رگونه باشند. هتوجه و حافظه کاری دو کارکرد شناختی و اجرایی پایه می ،تبیین است. طبق این نظریهقابل
عملکرد  ،منجر به افزایش توانایی بازداری از توجه به مسائل نامربوط شده و در نهایت ،تقویت توجه و حافظه
بخشد. سرعت در پردازش اطالعات تا حد زیادی به توانایی فرد در تنظیم توجه و میرا در آن زمینه بهبود 

ها اساس این تئوری اگر فرد بتواند در پاسخ به تکانهبر ،واقع استفاده صحیح از حافظه کاری بستگی دارد. در
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ملکرد و از این طریق ع تواند توجه و تمرکز خود را بر تکلیف موردنظر حفظ کندمی ،بازداری الزم را داشته باشد
دهد. عملکرد مناسب در بازداری که در اثر تقویت توجه و تمرکز حاصل بهتری در پردازش اطالعات نشان می

تواند بر عوامل مرتبط با عملکرد کارکردهای اجرایی که سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات می ،شودمی
 ها است اثر مثبت داشته باشد.از جمله آن

 های مغزی درپذیری نورونموجب افزایش انعطاف ،بخشی شناختیهای مبتنی بر توانآموزش ،رفیاز ط
ی موجب ایجاد ارتباطات سیناپس ،ویژه در سنین پایینمعنا که تمرینات بهشود. بدینمحل کارکردهای اجرایی می

شود وزه میبود توانایی فرد آن حمنجر به به ،شود که در نهایتهای نورونی مرتبط با تکلیف میجدید بین شبکه
شود کودک موجب می ،های مرتبط با توجه و حافظه(. تقویت مهارت2015چارولز،  -)سرنی کالس و اسپرنگر

آموزش  ،اقعو دهی، بازیابی و ابراز کند. درتری کلمات بیشتری را سازمانبتواند در شرایط مختلف در زمان کوتاه
دهی مطالب به افزایش شده و سازمان وانایی در دسترسی به کلمات ذخیرهتقویت حافظه از طریق افزایش ت

تالش شد با  ،(. در پژوهش حاضر2019کند )ووت، دونل و جرولد، سرعت در پردازش مطالب نیز کمک می
تقویت  کنندگاناند، حافظه کاری و توجه شرکتشدهبندیانجام مکرر تکالیف منظم که از آسان به دشوار درجه

د. تمرینات مربوط به تقویت توجه مانند کپی کردن نمادها در جدول مشابه، رمزنویسی حروف و کلمات، شو
های های رمزنویسی ضرب، جمع، تفریق و... و تمرینرمزنویسی تصویری، کپی کردن الگوهای چرخشی، تمرین

وس، ات چرخشی، پاسخ معکها، تمرینحرکتی، تمرین سایه -های فضاییتقویت حافظه کاری مانند انجام بازی
طور مکرر بررسی و مرور شد. سرعت نامیدن و...، منجر به تقویت توجه، دقت دیداری و حافظه و ادراک به

های معنا که توانستند تمرینبدین .کنندگان شدپذیری ذهنی شرکتموجب افزایش انعطاف ،انجام این تمرینات
یره کنندگان در بازیابی و ذخباعث افزایش سرعت شرکت ،تدریجبهها زمان انجام دهند. این تمرینمختلف را هم

پرتی در عملکردهای مختلف مانند سیالی اطالعات شد و با افزایش دقت و تمرکز توانستند با حداقل حواس
 (2016، و همکاران )لئوکالمی و پردازش اطالعات سرعت بیشتر و عملکرد بهتری نشان دهند. همچنان که 

حافظه کاری و توجه، از طریق تأثیرگذاری نحوه تفکر و دسترسی به انباره اطالعات  اندنتیجه رسیده به این ،نیز
های زبانی تأثیرگذار است. در نظریه حافظه بلندمدت در تنظیم، تفسیر و سرعت پردازش اطالعات و مهارت

آن عالوه بر رسش مناطق  هایشده است که تحول در ظرفیت حافظه کاری و مؤلفهعنوان ،نیز (2018) بدلی
ا یک منبع پردازشی ب ،گیرد. حافظه کاریتأثیر آموزش و تجربه نیز قرار میمغزی درگیر در حافظه کاری تحت

بنابراین با  ؛طور منعطف تقاضاهای اندوزشی و پردازشی را انجام دهدتواند بهظرفیت محدود است که می
تر و کارآمدتر یافتههای مختلف آن رشده کاری و مؤلفهفظهای خاص و هدفمند، حاتمرینات ویژه و آموزش

 .شودعات ماهرتر میکاری اطالشوند و فرد در پردازش و دستمی
 بخشی تقویت حافظه و تقویت توجه بر سیالی کالمینتایج مطالعه حاضر اثربخشی برنامه توان ،مجموعدر 

شود اساس این یافته پیشنهاد می. برکرد تأییدرا و سرعت پردازش اطالعات در کودکان مبتال به نارساخوانی 
آگاهی نیز استفاده شناختی نظیر ذهنهای روانهای درمانی یکپارچه شده با درماناز برنامه ،در مطالعات بعدی

توصیه  ،آنبرکردند. عالوهکننده درجاتی از مشکالت سالمت روان را تجربه میشود. زیرا اغلب کودکان شرکت
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های اولیه و ساده توسط معلمان در جهت کاهش مشکل گونه مداخله مهارتل از اجرای هرقب ،شودمی
ای طراحی و بههای مداوم دورهبایست آموزشمی ،نارساخوانی صورت بگیرد. در جهت رسیدن به این هدف

هایی ا محدودیتاین مطالعه ب مقدم پیشگیری در این زمینه افزایش یابد.عنوان خطروز شوند و آگاهی معلمان به
شناختی و جمعیت ها، عدم کنترل عوامل روانها عدم امکان انتخاب تصادفی آزمودنیرو بود که از جمله آنهروب

ن ها، نداشتکارگیری آموزشهای زمانی اجرای فنون و بهشناختی اثرگذار بر اختالل نارساخوانی، محدودیت
 های این پژوهش بوده است.از جمله محدودیت ،های مستقل و عدم آگاهی دوجانبه پژوهشگرارزیاب

 تشکر و قدردانی
 کنیم.پرورش شهر نیشابور تشکر و قدردانی میوکنندگان و آموزشوسیله از تمامی شرکتبدین

 تعارض در منافع
 .گونه تعارض منافعی در مورد این مقاله وجود نداردهیچ که دارندنویسندگان اظهار می

 منابع
شگاه دان مجله بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی نوجوانان.(. اثربخشی توان1396و نجاتی، و. ) .،هری، مامانی، ا.، مظا

 .126-138 (،147)27. علوم پزشکی مازندران

ترجمه مهدی گنجی.  (.DSM-5راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )(. 1397پزشکی آمریکا )انجمن روان
 تهران: ساواالن. 

(. اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش1390) کمرزرین، ح. .، وگلشنی منزه، ف .،شوشتری، م .،راهرمی، 
 .139-155 (،3)1 .یئشناسی کودکان استثناروانآموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. 

ی ه یوتا بر ابعاد توجه پایدار، انتخابی و انتقالشناختی دانشگا -(. تأثیر بسته آموزشی1397زاده، ن. )و نوری .،باعزت، ف
 .58-68 ،(3)5. فصلنامه سالمت روان کودککودکان خردسال. 

 چاپ هشتم. تهران: ویرایش. یادگیری(. شناسی آموزش وشناسی تربیتی. )روانروان(. 1398گرد، ا. )بیابان

( بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن 1395) .ـحسینی، م.، مرادی، ع.، کرمی نوری، ر.، حسنی، ج.، و پرهون، ه
 .22-34 (،1)18. های علوم شناختیفصلنامه تازه و نارساخوانی )نما(.

نسخه سوم در  -سنجی مقیاس حافظه وکسلرهای روان(. بررسی ویژگی1387) و مرادی، ع.، ساعد، ا.، روشن، ر.
 .1-10 ،(31)15 .دانشور رفتاردانشجویان، 

آموزان (. اثربخشی آموزش توجه بر بهبود عملکرد خواندن دانش1395و کنعانی، ز. )، یادگاری، ف. .،ف .سرشکی، ا
 .42-54، (4)4. شناسی شناختیفصلنامه رواننارساخوان. 

بخشی شناختی بر هوش (. تأثیر برنامه آموزشی توان1398) اسدزاده، ح. و ،.، حجازی، م.، انتصارفومنی، غ.محمدی، مشاه
 .فصلنامه سالمت روان کودکآموزان با اختالل یادگیری ریاضی. رکالمی، توجه و تمرکز و عملکرد تحصیلی دانشغی
6(2)، 106-93. 
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(. اثربخشی آموزش شناختی سرعت پردازش و حافظه کاری 1395و خادمی، م. ) .،تفتی، مآشتیانی، م.، اخوانفتحی
 .125-141(، 41)12 .شناسی تربیتیه روانفصلنامهای یادگیری. کودکان مبتال به ناتوانی

 (. تهران: جهاد دانشگاهی.آزمون خواندن و نارساخوانی )نما(. 1387و مرادی، ع. ) .،نوری، رکرمی

های به همراه تمرین»آموزان دوره ابتدایی ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه ویژه دانشروش(. 1395محمودپور، آ. )
 نادی تربیت. تهران: م«دقت و توجه

 .. تهران: مدرسه«های حافظهبه همراه تمرین»ها و راهبردهای تقویت حافظه روش(. 1397محمودپور، آ. )

ریه نشآموزان مبتال به نارساخوانی. معنایی در دانش (. مقایسه سیالی کالمی آوایی و1393و سیاحی، ح. )، نظری، س.
 .18-24 (،2)14 .یئوتربیت استثناتعلیم

(. تأثیر آموزش شناختی بر حافظه 1397، و بختیارپور، س. ).درتاج، ف.، نادری، ف .،ف ن، پ.، عسگری، پ.نهروانیا
 .9-14 (،40)21 .های آموزشیمجله پژوهش در نظامکاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب. 

اختی بر حافظه، عملکرد (. اثربخشی آموزش راهبردهای شن1394و ارفع، م. ) .،یارمحمدیان، ا.، قمرانی، ا.، سیفی، ز
 .110-117 (،4)4 ،های یادگیریمجله ناتوانیآموزان نارساخوان. خواندن و سرعت پردازش اطالعات دانش
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