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Abstract
Objective: Learning disabilities are one of the most
common areas in any country's education system.
The aim of this study was to investigate the effect
of computer-assisted cognitive homework on
improving the executive functions and reading
performance of children with dyslexia. Method:
This research was quasi-experimental with pretestposttest and control group. The statistical
population included 8-11 years old children with
dyslexia in Mashhad who were diagnosed using
DSM-5 and reading tests. The experimental group
received computer-assisted cognitive homework
training while the control group had no
intervention. All participants were assessed by
paper-and-pencil tests (reading and dyslexia test
(NEMA) and functional tests (Hanoi tower, go/nogo, similarities subtest and digit span subtest)
before and after training. Results: Data analysis
showed that the participants in the experimental
group had significantly higher scores compared to
the control group in the post-test phase on reading
(P <0.001), direct digit span (P = 0.01), reverse
digit span (P = 0.03) and similarities (p <0.01), and
lower scores in movement (P = 0.01), time (P =
0.001), commission errors (P = 0.01), omission
error (P = 0.001) and reaction time (P = 0.001).
Conclusions: It seems that computer-aided
cognitive assignments have a positive effect on
improving the executive functioning and reading
performance of children with reading disorder.
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چکیده
 ازجمله اﺧﺘﻼلهای ﺷایع و ﺷایﺪ، ناتواناییهای یادﮔﻴﺮی:هدف
.ﭼاﻟﺶﺑﺮانﮕﻴﺰتﺮیﻦ حﻴطههای آموزشوپﺮورش هﺮ کشوری است
پژوهﺶ حاضﺮ ﺑا هﺪف ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑﺮ
ﺑهبود کنﺶهای اجﺮایی و عملکﺮد ﺧوانﺪن کودکان نارساﺧوان انجام
–  پژوهﺶ از نوع نﻴمهآزمایشی ﺑا طﺮح پﻴﺶآزمون: روش.ﺷﺪ
 ساﻟۀ مبﺘﻼﺑه9  تا7  کودکان، جامعه آماری.پسآزمون ﺑا ﮔﺮوه ﮔواه ﺑود
نارساﺧوانی ﺷهﺮ مشهﺪ ﺑودنﺪ که ﺑا اسﺘفاده از اﺑﺰارهای تشخﻴصی
 ﮔﺮوه آزمایﺶ. و آزمون ﺧوانﺪن) انﺘخاب ﺷﺪنﺪDSM-V (مﻼکهای
 درحاﻟیکه ﮔﺮوه،تحت آموزش تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی رایانهیار قﺮار ﮔﺮفﺘنﺪ
 همه آزمودنیها قبل و ﺑعﺪ از آموزش.ﮔواه مﺪاﺧلهای دریافت نکﺮدنﺪ
ﺑهوسﻴله آزمونهای مﺪاد کاغذی (آزمون ﺧوانﺪن و نارساﺧوانی (نما) و
 ﺧﺮدهآزمون تشاﺑهات و، نﺮو/ تکلﻴف ﺑﺮو،عملکﺮدی (آزمون ﺑﺮج هانوی
 نﺘایج نشان داد که: یافتهها.ﺧﺮدهآزمون فﺮاﺧنای ارقام) ارزیاﺑی ﺷﺪنﺪ
) در مﺮحلهn=10( ) در مقایسه ﺑا ﮔﺮوه ﮔواهn=10( ﮔﺮوه آزمایﺶ
)؛ فﺮاﺧنای ارقامp<0 /001( پسآزمون نمﺮات ﺑاالتﺮی در ﺧوانﺪن
 تشاﺑهات،)P=0 /03(  فﺮاﺧنای ارقام معکوس،)P=0 /01( مسﺘقﻴم
 زمان،)P=0 /01( ) و نمﺮات پایﻴﻦتﺮی در حﺮکتp<0 /01(
)P=0 /001(  ﺧطای حذف،)P=0 /001(  ﺧطای ارائه،)P=0 /001(
 تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی: نتیجهگیری.) داﺷﺘنﺪP=0 /001( و زمان واکنﺶ
رایانهیار تأثﻴﺮ مثبﺘی ﺑﺮ ﺑهبود کنﺶهای اجﺮایی و عملکﺮد ﺧوانﺪن
.کودکان دارای اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن دارنﺪ

 تکاﻟﻴف، کنﺶهای اجﺮایی، اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن:واژههای کلیدی
 یار-ﺷناﺧﺘی رایانه
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، ﮔﺮوه آموزﺷی علوم اجﺘماعی، اسﺘادیار دانشﮕاه ﺧﻴام:: نویسنده مسئول.1
 ایﺮان، مشهﺪ،روانﺷناسی و مشاوره
 ایﺮان، دانشﮕاه ﺧﻴام مشهﺪ، کارﺷناسی ارﺷﺪ روانﺷناسی عمومی.2
 ایﺮان، مشهﺪ، دانشﮕاه فﺮدوسی، کارﺷناسی ارﺷﺪ روانﺷناسی عمومی.3
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مقدمه
ناتواناییهای یادﮔﻴﺮی ،ازجمله اﺧﺘﻼالت ﺷایع و ﺷایﺪ
ﭼاﻟﺶ ﺑﺮانﮕﻴﺰتﺮیﻦ حﻴطههای آموزشوپﺮورش هﺮ
کشوری است (پوﻟﻦ ،الن ،آﺷورس و ﻟوواﻟک.)2017 ،
در مﻴان اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی ،مشکل ﺧوانﺪن یا
نارساﺧوانی یکی از ﺷایعتﺮیﻦ مشکﻼت دانﺶآموزان
است (هﺮنﺪی ،سلطانی ،منظﺮی توکلی و زیﻦ اﻟﺪینی،
 .)1397ﺧوانﺪن یکی از ضﺮوری تﺮیﻦ توانﺶهای الزم
در آموزش است .ﮔسﺘﺮش و پﻴشﺮفت علوم در قﺮن
حاضﺮ آنچنان سﺮیع است که ﺧوانﺪن از جمله وسایل
مهم فهمﻴﺪن در دنﻴای کنونی است و فﺮد میتوانﺪ
نﺘﻴجه پژوهﺶهای دیﮕﺮان را در مﺪت زمان کوتاهی
فﺮا ﮔﻴﺮد (رضایی ،حسﻴنی و مﺰینانی.)1398 ،
جامع تﺮیﻦ تعﺮیف از اﺧﺘﻼل یا ناتوانی یادﮔﻴﺮی عبارت
است از تأﺧﻴﺮ یا نارسایی در توانﺶ تحصﻴلی و زمانی
آﺷکار میﺷود که موفقﻴت فﺮد در آزمونهای
اسﺘانﺪارد ﺧﻴلی پایﻴﻦتﺮ از سطح سنی ،هوﺷی و
تحصﻴلی او میﺑاﺷﺪ (فلﺘچﺮ ،ﻟﻴون ،فاچ و ﺑارنس،
 .)2018در پنجمﻴﻦ مجموعه تشخﻴصی و آماری
انجمﻦ روانپﺰﺷکی آمﺮیکا ،)2013( DSM-V-APA
اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی ،ﺑه اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی ﺧاص
تغﻴﻴﺮ پﻴﺪا کﺮده است که تﺮکﻴب ﺑخﺶهای اﺧﺘﻼل
ﺧوانﺪن ،نوﺷﺘﻦ ،ریاضی و اﺧﺘﻼل یادﮔﻴﺮی را که
ﺑهﮔونهای دیﮕﺮ مشخص نشﺪه است ،ﺷامل میﺷود.
ﺑﺮاساس تعﺮیف انجمﻦ روانپﺰﺷکی آمﺮیکا ()2013
نارساﺧوانی ﺑه ایﻦ ﺷکل تعﺮیف میﺷود .1 :مشکﻼتی
در دقت و روانﺧوانی که ﺑا سﻦ تقویمی ،فﺮصتهای
تحصﻴلی یا توانایی هوﺷی افﺮاد سازﮔار نﻴست؛ .2
آﺷفﺘﮕی در ﺧوانﺪن ﺑهطور معناداری ﺑا پﻴشﺮفت
تحصﻴلی و فعاﻟﻴتهای زنﺪﮔی روزمﺮه که نﻴازمنﺪ ایﻦ
توانﺶهای ﺧوانﺪن است تﺪاﺧل نشان میدهﺪ .ﺑهطور
ﺧاص ،نارساﺧوانی نوعی اﺧﺘﻼل در اﺷﺘباهکﺮدن
واژههای ﺷبﻴه ﺑه هم ،حﺪسزدن واژهها ﺑا
درنظﺮﮔﺮفﺘﻦ حﺮوف اﺑﺘﺪا و انﺘهای آنها ،آینهﺧوانی یا
وارونهﺧوانی واژهها ،مشکﻼت ﺷﺪیﺪ در هجیکﺮدن
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واژهها ،ﺑیمﻴلی و انﺰجار از یادﮔﻴﺮی ﺧوانﺪن و
دﺷواری در تشخﻴص جﺰء از کل است (کوسﺘا ،ادواردز
و هوپﺮ2016 ،؛ دادسﺘان.)1395 ،
در مورد علل نارساﺧوانی عوامل مﺘعﺪدی ﺷناسایی
و ﺑﺮرسی ﺷﺪه است که میتوان از ایﻦ مﻴان ﺑه نقﺶ
کنﺶهای اجﺮایی در نارساﺧوانی اﺷاره کﺮد (ﺑارکلی،
 .)2012کنﺶهای اجﺮایی ﺑه عملکﺮد مغﺰ و
ﺑهﺧصوص عملکﺮد ﻟوب پﻴشانی واﺑسﺘه است (ﺷﻴلﺪز،
سازما و یونلﻴانﺰ .)2016 ،کنﺶهای اجﺮایی ،کنﺶهای
عاﻟی نظام عصبی هسﺘنﺪ که ﺑه مجموعهای از
تواناییهای ﺷناﺧﺘی از قبﻴل ﺧودﮔﺮدانی ،ﺑﺮنامهریﺰی،
مهار ﺑﺮانﮕﻴخﺘﮕی (انﺪرسون ،)2002 ،سازماندهی،
حافظه کاری ،حفظ و تبﺪیل ،مهار و حل مسئله
اطﻼق میﺷود (وﻟﺶ و پنﻴنﮕﺘون .)1998 ،ایﻦ
کنﺶها ﺑه فﺮد اجازه انجام هماهنﮕیهای موردنﻴاز
ﺑﺮای دسﺘﻴاﺑی ﺑه هﺪف را میدهﺪ که ﺷامل تنظﻴم
اهﺪاف ،تعﻴﻴﻦ مسﻴﺮ رسﻴﺪن ﺑه هﺪف و نظارت ﺑﺮ
عملکﺮد و ارزیاﺑی عمل میﺷود (ﺑارکلی و ﺑﻴﺪرمﻦ،
1997؛ فﺮیﺪمﻦ و مﻴاک2017 ،؛ دیامونﺪ و ﻟﻴنگ،
2016؛ هاﮔﺰ .)2011 ،کنﺶهای اجﺮایی ﺑه واسطه
تخصﻴص توجه ﺑه اطﻼعات مﺮﺑوط و ﺑازداری اطﻼعات
نامﺮﺑوط ،فﺮاینﺪ ﺧوانﺪن را تسهﻴل میکننﺪ (ﺷایویﺘﺰ و
همکاران .)2017 ،ﺑناﺑﺮایﻦ میتوان ﺑا ﺷناسایی
مؤﻟفههای کارکﺮدهای اجﺮایی که زیﺮﺑنای ﺷناﺧﺘی در
اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن هسﺘنﺪ ،اﺧﺘﻼل نارساﺧوانی را ﺑهﺘﺮ
تبﻴﻴﻦ کﺮد (امانی ،فﺪایی ،توکلی ،ﺷﻴﺮی و ﺷﻴﺮی،
.)1396
یکی از مهمتﺮیﻦ کنﺶهای اجﺮایی ،حافظه کاری
(فعال) میﺑاﺷﺪ (واروارا و همکاران .)2014 ،حافظه
کاری عبارت است از ذﺧﻴﺮه و دستکاری اطﻼعات
ﺑﺮای یک دوره زمانی معﻴﻦ و کوتاه (مک کاب،
رودریﮕﺮ ،مک دانﻴل ،ﺑاﻟوتا و همبﺮیچ2010 ،؛ ﺑﺪﻟی،
 .)2017حافظه کاری یکی از فﺮاینﺪهای ﺷناﺧﺘی مهم
است که زیﺮﺑنای تفکﺮ و یادﮔﻴﺮی است و نشان
میدهﺪ موضوعهای مخﺘلف و مﺘنوع ﭼﮕونه در حافظه
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ذﺧﻴﺮه ،ثبت و سازماندهی میﺷونﺪ و پﺮدازشهای
ذهنی مؤثﺮ در ﺑازیاﺑی و فﺮاموﺷی کﺪامانﺪ (ﺑﺪﻟی و
هﻴﺘچ .)2017 ،السونﻦ ،ویﺮسو ،اوینونﻦ ،سنﺪﺑاکا و
ساالکاری ( )2012درﺑارة حافظۀ کاری دانﺶآموزان
نارساﺧوان و عادی پایۀ سوم دﺑسﺘان پژوهشی را انجام
دادنﺪ .نﺘایج ایﻦ پژوهﺶ نشان داد که ﺑﻴﻦ آواﺷناسی
و حافظۀ کاری و تأثﻴﺮ آن ﺑﺮ نارساﺧوانی همبسﺘﮕی
وجود دارد و افﺮاد نارساﺧوان در حافظۀ کاری
ضعﻴفتﺮ از ﮔﺮوه ﺷاهﺪ عمل میکننﺪ.
سازماندهی -ﺑﺮنامهریﺰی یکی دیﮕﺮ از کنﺶهای
اجﺮایی است که در نارساﺧوانان دﭼار ضعف است
(ﻟﻴما ،آذونی و کﻴاسکا .)2011 ،توانایی ﺑﺮنامهریﺰی
ﺷامل پﻴﺶﺑﻴنی وقایع آینﺪه ،تعﻴﻴﻦ هﺪف و
ﺑﺮنامهریﺰی مﺮاحل انجام یک تکلﻴف است .ﺑﺮنامهریﺰی
ﺷامل تصور یک هﺪف یا وضعﻴت نهایی و سپس
تعﻴﻴﻦ مؤثﺮتﺮیﻦ روش دسﺘﻴاﺑی ﺑه آن هﺪف است .ایﻦ
فﺮاینﺪ اغلب ﺷامل تواﻟی و پﻴونﺪدادن مﺮاحل ﺑه
یکﺪیﮕﺮ است تا کارآمﺪتﺮیﻦ مسﻴﺮ ﺑه سمت وضعﻴت
نهایی مﻴسﺮ ﺷود (جﻴویا و ایسکویث.)2004 ،
اسﺘﺪالل و ﺑهﺧصوص اسﺘﺪالل ادراکی ،از جمله
کنﺶهای اجﺮایی است که در اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی
تأثﻴﺮ مهمی دارد .اسﺘﺪالل ادراکی در سﻴﺮ تکوینی
مفهومسازی هوش ﺑهعنوان هوش فضایی ،ادراک
زمﻴنه و مﺘﻦ ،تصویﺮسازی ذهنی و اسﺘﺪالل مهنﺪسی
تأثﻴﺮﮔذار ﺑوده است و ﺑا عنوان سازماندهی ادراکی
معﺮفی میﺷود (افﺮوز ،کامکاری ،ﺷکﺮزاده و حلت
 .)1393ﺷواهﺪ نشان میدهﺪ اﺧﺘﻼل در یادﮔﻴﺮی
میتوانﺪ تحت تأثﻴﺮ اسﺘﺪالل ادراکی ایجاد ﺷود.
ﺑازداری نﻴﺰ یکی دیﮕﺮ از مؤﻟفههای مهم کنﺶهای
اجﺮایی است .ﺑازداری ،ﺑه توانایی ﺷخص در ممانعت از
ارایه پاسخهای ﺷناﺧﺘی یا رفﺘاری ﮔفﺘه میﺷود و
ﺷامل فﺮاینﺪ جلوﮔﻴﺮی از ورود اطﻼعات نامﺮﺑوط ﺑه
تکلﻴف ،ﺑه حافظه کاری است (نﻴگ .)2000 ،ﺑارکلی و
ﺑﻴﺪرمﻦ ( )1997ﺑﺮ ایﻦ ﺑاور است که ﺑازداری رفﺘاری
ﺑاعث میﺷود پاسخدهی ﺑه یک رویﺪاد ﺑا تأﺧﻴﺮ انجام
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ﺷود و فﺮصﺘی را ایجاد میکنﺪ تا فﺮاینﺪ ﺧودکنﺘﺮﻟی
(ﺧودنظمجویی) عمل کنﺪ و اعمال ﺧود فﺮمان ﺷکل
ﺑﮕﻴﺮنﺪ.
مﻴﺰان ﺷﻴوع اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن در دانﺶ آموزان
ﺑهوسﻴله پژوهشﮕﺮان مخﺘلف ﺑا اﺑﺰارهای تشخﻴصی
مﺘفاوت محاسبه میﺷود .در پژوهﺶهای ﺧارجی
ﺷﻴوع از  5تا  80درصﺪ (ﺑﺮنﻴس ،ﻟوریﻦ ،ماریﻦ و
جﻴنت2009 ،؛ واسودوان و ایﺮ )2015 ،و در
پژوهﺶهای داﺧلی از  4تا  12درصﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه
است (ﺷﻴﺮازی و نﻴلیپور1383 ،؛ صﺪاقﺘی ،فﺮوغی،
ﺷفﻴعی و مﺮآتی1389 ،؛ قﺮﺑانی ﺑﻴﺮﮔانی.)1393 ،
پﻴامﺪهای اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن در ﺑسﻴاری موارد ﺑﺮ
ﺑهﺪاﺷت روان و عﺰتنفس دانﺶآموزان تأثﻴﺮ منفی
میﮔذارد ،ایﻦ دانﺶ آموزان نسبت ﺑه تواناییهای
درسی ﺧود ناامﻴﺪ میﺷونﺪ زیﺮا ﺑا روشهای آموزﺷی
مﺘﺪاول قادر ﺑه یادﮔﻴﺮی نمیﺑاﺷنﺪ و درنﺘﻴجه ﺑه
آموزشهای ویژه نﻴاز دارنﺪ (ﮔﺮاهام ،کوﻟﻴنﺰ و ریﮕبی-
ویلﺰ .)2017 ،مشکﻼت یادﮔﻴﺮی دانﺶآموزان ﺑهطور
معمول ﺑا افﺰایﺶ سﻦ آنان وﺧﻴمتﺮ میﺷود ،زیﺮا
مشکلی که زمانی ﺑهراحﺘی قاﺑل تشخﻴص ﺑود ،ﺑه سایﺮ
زمﻴنه تحصﻴلی آنها نﻴﺰ سﺮایت میکنﺪ (ﮔﺮاهام و هال،
.)2016
تحول کنﺶهای اجﺮایی نﻴﺰ ماننﺪ سایﺮ
توانمنﺪیها در طول دوره کودکی ﮔسﺘﺮش پﻴﺪا
میکنﺪ و درنﺘﻴجه ضﺮوری است که ضعف در
کنﺶهای اجﺮایی ﺑه موقع ﺷناسایی و ارتقا داده ﺷود
(زالزو ،کﺮیک و ﺑوث2004 ،؛ ﺑﻴﺮامی ،موحﺪی،
اسماعﻴلی و ذواﻟﺮحﻴم1395 ،؛ ﺑﻴﺮامی.)1392 ،
توانﺑخشی کنﺶهای اجﺮایی ﺑه کمک رایانه از
جمله مﺪاﺧﻼت جﺪیﺪ و امﻴﺪﺑخشی است که ماهﻴﺘی
مﻴانرﺷﺘهای دارد که ﺑﺮ مبنای پﻴشﺮفت دانﺶ در
زمﻴنه ظﺮفﻴت انعطافپذیﺮی مغﺰ انسان و ﺑا کمک
آموزشهای ﺷناﺧﺘی ﺑه دقت طﺮاحیﺷﺪه است و
ﺑهبودهای ﺑادوامی را فﺮاهم میآورد .تحول آموزﺷی در
کارﺑﺮد ﺑهﻴنه فناوری آموزﺷی ،اسﺘفاده از اﻟﮕوهای
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تﺪریس فعال و مشارکت دانﺶآموزان در امﺮ یادﮔﻴﺮی
اهمﻴت پﻴﺪا میکنﺪ (ﺑهﺮنﮕی و اسﺪی.)1388 ،
آموزش رایانهیار میتوانﺪ حواس ﮔوناﮔون را همﺰمان
در فﺮاینﺪ تجﺮﺑه ﭼنﺪ حسی ﺑه کار ﮔﻴﺮد و ﺑﺮای افﺮاد
ﺑا ویژﮔیهای مﺘفاوت محﻴط یادﮔﻴﺮی مناسب ایجاد
کنﺪ (فﻴضی ،مهﺪیزاده و اسﻼمپناه .)1393 ،از
دانﺶآموزان مبﺘﻼﺑه اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی ﺑهﺧصوص
کودکان نارساﺧوان اغلب ﺑهعنوان یادﮔﻴﺮنﺪﮔان منفعل
یاد می ﺷود ،زیﺮا در موقعﻴت یادﮔﻴﺮی ،فعاالنه درﮔﻴﺮ
نمیﺷونﺪ و همچنﻴﻦ ﺑه فعاﻟﻴتهای پﺮدازش ﺷناﺧﺘی
که ﺑاعث تسهﻴل عملکﺮد آنها در تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی
میﺷود آﮔاهی نﺪارنﺪ (یارمحمﺪیان ،قمﺮانی ،سﻴفی و
ارفع .)1394 ،کوﻟمﻦ -مارتﻴﻦ ،هلﺮ ،کﻴهاک و اِرویﻦ
( )2005در پژوهﺶ ﺧود عنوان کﺮدنﺪ که اسﺘفاده از
سﻴسﺘم رایانهیار در جﺮیان پژوهﺶ آزمودنیها را
ﺑسﻴار هﻴجانزده کﺮده است.
ﺑا وجود آنچه درﺑاره مﻴﺰان ﺷﻴوع اﺧﺘﻼل
نارساﺧوانی در کشور ،اهمﻴت ﺑهبود نارساﺧوانی در
دانﺶآموزان و مﺰایای آموزش رایانهیار ﮔفﺘه ﺷﺪ،
تاکنون در ایﺮان مطاﻟعه انﺪکی ﺑا ﺑهکارﮔﻴﺮی ایﻦ نوع
آموزش انجام ﺷﺪه است که در ایﻦ مطاﻟعهها نﻴﺰ
اغلب ،آموزش معطوف ﺑه یک کنﺶ اجﺮایی ﺑوده
است ،ﺑﺮای مثال حسﻴﻦ ﺧانﺰاده ،ﻟطﻴف زنجانی و
طاهﺮ ( )1395در پژوهﺶ ﺧود ﺑه اثﺮﺑخشی آموزش
ﺷناﺧﺘی رایانهیار مﺘمﺮکﺰ ﺑﺮ حافظه کاری پﺮداﺧﺘنﺪ.
ازایﻦرو پژوهﺶ حاضﺮ ﺑا ﺑهکارﮔﻴﺮی ﺑازیهای
ﺷناﺧﺘی رایانهیار که همﺰمان مجموعهای از کنﺶهای
اجﺮایی را هﺪف قﺮار میداد ،درصﺪد ﺑهبود کنﺶهای
اجﺮایی و عملکﺮد ﺧوانﺪن دانﺶ آموزان مبﺘﻼﺑه
نارساﺧوانی ﺑود.
روش
پژوهﺶ حاضﺮ ازنظﺮ هﺪف کارﺑﺮدی و ازنظﺮ روش،
جﺰء پژوهﺶهای نﻴمهآزمایشی ﺑا طﺮح پﻴﺶآزمون -
پسآزمون ﺑا ﮔﺮوه ﮔواه ﺑود .جامعه آماری پژوهﺶ
حاضﺮ را کودکان  7تا  9سال مبﺘﻼﺑه نارساﺧوانی (پایه
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اول تا سوم اﺑﺘﺪایی) ﺷهﺮ مشهﺪ در سال تحصﻴلی
 1398-99تشکﻴل داد ( 103نفﺮ) که از طﺮف
آموزشوپﺮورش ﺑه مﺮاکﺰ مشاوره ایﻦ سازمان و مﺮاکﺰ
اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی مشهﺪ مﺮاجعه کﺮده ﺑودنﺪ.
ﺑا توجه ﺑه ماهﻴت آزمایشی و ﺷﺮایط پژوهﺶ ،از
ﺑﻴﻦ ایﻦ کودکان ،ﺑه ﺷﻴوه دردسﺘﺮس و ﺑا
درنظﺮﮔﺮفﺘﻦ مﻼکهای ورود تعﺪاد  20نفﺮ ﺑهعنوان
نمونه انﺘخاب ﺷﺪنﺪ و در مﺮحله ﺑعﺪ ﺑه صورت
تصادفی در دو ﮔﺮوه آزمایﺶ ( 10نفﺮ) و ﮔﺮوه ﮔواه
( 10نفﺮ) جایدهی ﺷﺪنﺪ .مﻼکهای ورود ﺑه پژوهﺶ
عبارت ﺑودنﺪ از -1 :تشخﻴص اﺑﺘﻼ ﺑه نارساﺧوانی
ﺑﺮاساس مﻼکهای  5-DSMو آزمون ﺧوانﺪن و
نارساﺧوانی (نما) کﺮمینوری و مﺮادی ()1387؛ -2
رضایت آﮔاهانه و داوطلبانه واﻟﺪیﻦ و اﺷﺘﻴاق کودک
ﺑﺮای ﺷﺮکت در پژوهﺶ؛  -3داﺷﺘﻦ هوش ﺑاالی 85
ﺑﺮاساس آزمون وکسلﺮ؛  -4نﺪاﺷﺘﻦ مﻼکهای کامل
سایﺮ اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی نظﻴﺮ نوﺷﺘﻦ و ریاضﻴات؛
 -5نﺪاﺷﺘﻦ مشکﻼت روانی و جسمانی حاد؛ -6
نﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل همبود از قبﻴل  ADHDو -7 ،ODD
مصﺮفنکﺮدن داروهای روانپﺰﺷکی؛  -8قﺮارنﺪاﺷﺘﻦ
تحت درمان دیﮕﺮ ﺑﺮای درمان اﺧﺘﻼل نارساﺧوانی.
در مﺮحله اول پژوهﺶ ،پژوهشﮕﺮ یک روز قبل از
آموزش از همه آزمودنیهای ﮔﺮوه آزمایﺶ و ﮔﺮوه
ﮔواه پﻴﺶ آزمون ﺑه عمل آورد ،ایﻦ پﻴﺶآزمون ﺷامل
تکاﻟﻴف پژوهﺶ (آزمون رایانهای ﺑﺮج هانوی ،تکلﻴف
رایانهای ﺑﺮو /نﺮو ،ﺧﺮدهآزمون فﺮاﺧنای ارقام و
ﺧﺮدهآزمون تشاﺑهات) ﺑود .در مﺮحله ﺑعﺪ پژوهشﮕﺮ در
یک جلسه توجﻴهی ،ﺧﻼصهای از ﺷﺮایط آموزش،
نحوه آموزش و قوانﻴﻦ و ضواﺑط آن را ﺑﺮای
دانﺶآموزان ﮔﺮوه آزمایﺶ ﺑﻴان کﺮد .پس از ﺑﻴان
ﺷﺮایط و ضواﺑط آموزش ﺑﺮای آزمودنیهای ﮔﺮوه
آزمایﺶ ،ایﻦ آزمودنیها در ده جلسه  45دقﻴقهای ،ده
ﺑازی ﺷناﺧﺘی رایانهیار را دریافت کﺮدنﺪ ،درحاﻟیکه
در ایﻦ زمان افﺮاد ﮔﺮوه ﮔواه هﻴچﮔونه آموزش یا
مﺪاﺧلهای دریافت نکﺮدنﺪ .پس از پایان جلسههای
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آموزﺷی و در مﺮحله پسآزمون ،همه آزمودنیهای
ﮔﺮوه آزمایﺶ و ﮔﺮوه ﮔواه ،تمام تکاﻟﻴفی را که در
مﺮحله پﻴﺶآزمون (قبل از آموزش ﮔﺮوه آزمایشی)
اجﺮا ﺷﺪه ﺑود ،دوﺑاره تکمﻴل کﺮدنﺪ.
ابزار
آزمون ﺧوانﺪن و نارساﺧوانی (نما) :ایﻦ آزمون ﺑهوسله
کﺮمی نوری و مﺮادی ( )1384ساﺧﺘه و هنجاریاﺑی
ﺷﺪ .آزمون ﺧوانﺪن و نارساﺧوانی ﺷامل ده
ﺧﺮدهآزمون است که هﺪف آن ﺑﺮرسی مﻴﺰان توانایی
ﺧوانﺪن دانﺶآموزان عادی دﺧﺘﺮ و پسﺮ در دوره
دﺑسﺘان و تشخﻴص کودکان ﺑا مشکﻼت ﺧوانﺪن و
نارساﺧوانی است .ایﻦ آزمون روی  1614دانﺶآموز در
پنج پایه تحصﻴلی اﺑﺘﺪایی هنجاریاﺑی ﺷﺪه است.
قاﺑلﻴت اعﺘماد آزمون ﺧوانﺪن و نارساﺧوانی ﺑا اسﺘفاده
از روش آﻟفای کﺮونباخ محاسبه ﺷﺪه است که مقادیﺮ
آن ﺑﺮای ﺧﺮدهآزمونهای مخﺘلف ﺑﻴﻦ  0/43تا 0/98
ﺑه دست آمﺪ .ﺧﺮدهآزمونهای ایﻦ مقﻴاس ﺷامل
آزمون ﺧوانﺪن واژهها ،آزمون ﺧوانﺪن واژههای ﺑﺪون
معنی ،آزمون زنجﻴﺮه واژهها ،آزمون درک واژهها،
آزمون درک مﺘﻦ ،آزمون قافﻴهها ،آزمون نامﻴﺪن
تصاویﺮ ،آزمون حذف آواها ،آزمون نشانه حﺮوف و
آزمون نشانه واژهها است که آﻟفای کﺮونباخ آنها در
ایﻦ پژوهﺶ ﺑهتﺮتﻴب ،0/65 ،0/65 ،0/85 ،0/91
 0/66 ،0/78 ،0/75 ،0/88 ،0/61و  0/75ﺑود .ایﻦ
آزمون ﺑه صورت انفﺮادی اجﺮا ﺷﺪ و ﺑا توجه ﺑه نقطه
ﺑﺮش ایﻦ آزمون ( ،)157دانﺶآموزی که در ایﻦ
آزمون نمﺮه او  157یا کمﺘﺮ از  114(157ﺧطا یا
ﺑﻴشﺘﺮ) ﺷود ،ﺑهعنوان دانﺶآموز نارساﺧوان تشخﻴص
داده میﺷود .آﻟفای کﺮونباخ ایﻦ آزمون  0/71ﺑود
(حﻴﺪری ،امﻴﺮی و موﻟوی.)1391 ،
آزمون هوش وکسلﺮ :ﺑا توجه ﺑه معﻴار هوﺷی ﺑاالی
 85ﺑهعنوان معﻴار ورود ﺑه پژوهﺶ ،ﺑﺮای سنجﺶ
هوش دانﺶآموزان از آزمون هوﺷی وکسلﺮ کودکان
اسﺘفاده ﺷﺪ .ایﻦ مقﻴاس ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑار ﺑهوسﻴله
وکسلﺮ تهﻴه و منﺘشﺮ ﺷﺪ و در ایﺮان ﺑهوسﻴله ﺷهﻴم
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هنجاریاﺑی ﮔﺮدیﺪ .ایﻦ آزمون ﺑﺮای دامنه سنی 16-6
سال اسﺘفاده میﺷود .از 15ﺧﺮدهمقﻴاس تشکﻴل ﺷﺪه
است 10 ،مقﻴاس اصلی و  5مقﻴاس مکمل ،هﺮ مقﻴاس
دارای مﻴانﮕﻴﻦ  50و انحﺮاف اسﺘانﺪارد  3هست .ایﻦ
آزمون دارای یک نمﺮه هوشﺑهﺮ کلی ﺑﺮای کل مقﻴاس
و ﭼهار ﺷاﺧص نمﺮهﮔذاری :درک کﻼمی ،اسﺘﺪالل
مفهومی ،حافظه فعال ،سﺮعت پﺮدازش هست.
مﻴانﮕﻴﻦ نمﺮه کل ﺑﺮاﺑﺮ  100و انحﺮاف اسﺘانﺪارد آن
 15هست.
آزمون رایانهای ﺑﺮج هانوی :معﺮوفتﺮیﻦ آزمون
مفهومسازی سازماندهی _ ﺑﺮنامهریﺰی ،تکلﻴف ﺑﺮج
هانوی است که نسخه رایانهای آن ﺑهوسﻴله ﻟنون -
کﺮیون و همکاران در سال  1991طﺮاحی ﺷﺪ .ﺷکل
اسﺘانﺪارد معمای ﺑﺮج هانوی ﺷامل سه مﻴله C, B, A
است .تعﺪادی (مﺘغﻴﺮ) حلقه نﻴﺰ روی ایﻦ مﻴلهها قﺮار
میﮔﻴﺮنﺪ که از پایﻴﻦ ﺑه ﺑاال هﺮ حلقه از حلقه پایﻴﻦتﺮ
کوﭼکتﺮ است فﺮد ﺑایﺪ در حﺪاقل حﺮکات ممکﻦ
تمام حلقهها را از مﻴله اول ﺑه مﻴله آﺧﺮ حﺮکت دهﺪ
ﺑهﮔونهای که تﺮتﻴب اوﻟﻴه حلقهها روی مﻴله هﺪف نﻴﺰ
حفظ ﺷود .در هﺮ زمان ﺑایﺪ فقط یک حلقه را حﺮکت
داده ﺷود و هﺮﮔﺰ حلقه کوﭼکتﺮ زیﺮ حلقه ﺑﺰرگتﺮ
قﺮار نﮕﻴﺮد .تعﺪاد حﺮکات الزم ﺑﺮای حل ایﻦ معما
ﺑسﺘﮕی ﺑه تعﺪاد حلقهها دارد و از فﺮمول n2 -1
محاسبه میﺷود که در ایﻦ فﺮمول  1ﺑﺮاﺑﺮ تعﺪاد
حلقهها است .مﺘغﻴﺮ واﺑسﺘه (حل مسئله) در ایﻦ
آزمون عبارت است از نسبت دسﺘﻴاﺑی ﺑه حﺪاقل
حﺮکات که از تفﺮیق کل حﺮکات انجام ﺷﺪه آزمودنی
از حﺪاقل حﺮکات الزم در انجام تکلﻴف ﺑه دست
میآیﺪ .رقمی که ﺑه ایﻦ ﺷﻴوه ﺑه دست میآیﺪ،
نشاندهنﺪه تعﺪاد ﺧطاهای آزمودنی در انجام تکلﻴف
است .در ایﻦ پژوهﺶ از نسخه رایانهای ایﻦ آزمون
اسﺘفاده ﺷﺪ .ﺑﺮای نمﺮهﮔذاری ،تعﺪاد حﺮکات و مﺪت
زمانی که آزمودنی صﺮف کﺮده است ،محاسبه میﺷود.
ایﻦ آزمون از قاﺑلﻴت اعﺘماد ﺑاالیی ﺑﺮﺧوردار است.
مﻴﺰان درسﺘیآزمایی ایﻦ آزمون از راه همبسﺘﮕی آن ﺑا
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آزمون ﺑﺮج ﻟنﺪن  0/78و مﻴﺰان قاﺑلﻴت اعﺘماد آن از
راه آﻟفای کﺮونباخ  0/90ﮔﺰارش ﺷﺪه است (هﻴومﺰ،
وﻟﺶ ،رزالف و کوکسون .)1997 ،در ایﺮان نﻴﺰ مﻴﺰان
قاﺑلﻴت اعﺘماد ایﻦ آزمون ﺑه ﺷﻴوه ﺑازآزمایی  0/72و
مﻴﺰان درسﺘیآزمایی ایﻦ آزمون ﺑا آزمون راهبﺮدهای
فﺮاﺷناﺧﺘی  0/57ﮔﺰارش ﺷﺪه است (قاسمی.)1381 ،
تکلﻴف رایانهای ﺑﺮو /نﺮو:ایﻦ آزمون که نسخه اصلی
و اوﻟﻴه آن در سال  1984ﺑهوسﻴله هافمﻦ طﺮاحی
ﺷﺪه است ،ﺑﺮای انﺪازهﮔﻴﺮی ﺑازداری رفﺘاری اسﺘفاده
میﺷود (ودکا و همکاران .)2007 ،ایﻦ آزمون ﺷامل
دو دسﺘه محﺮک است .آزمودنیها ﺑایﺪ ﺑه دسﺘهای از
محﺮکها پاسخ دهنﺪ (ﺑﺮو) و از پاسخدهی ﺑه دسﺘه
دیﮕﺮ ﺧودداری کننﺪ (نﺮو) .از آنجاییکه تعﺪاد
محﺮکهای ﺑﺮو ﺑهطور معمول ﺑﻴشﺘﺮ از محﺮکهای نﺮو
است ،آمادﮔی ﺑﺮای ارائه پاسخ در فﺮد ﺑﻴشﺘﺮ است
(ورﺑﺮوﮔﻦ و ﻟوﮔان .)2008 ،از ایﻦ آزمون ،سه نمﺮه
جﺪاﮔانه ﺑه دست میآیﺪ :درصﺪ ﺧطای ارائه ،ﺧطای
حذف و زمان واکنﺶ .در ایﻦ پژوهﺶ ،نسخه رایانهای
ایﻦ آزمون از مؤسسه تحقﻴقات علوم رفﺘاری-
ﺷناﺧﺘی سﻴنا ﺧﺮیﺪاری و اسﺘفاده ﺷﺪ .در ایﻦ آزمون،
تعﺪادی جفت مسﺘطﻴل ﺑا رنگ «سفﻴﺪ و قﺮمﺰ» رو
«سفﻴﺪ و زرد» ﺑهطور تصادفی روی صفحه ﺑﺮای مﺪت
کوتاهی ظاهﺮ میﺷود و آزمودنی ﺑایﺪ ﺑه دقت ﺑه ایﻦ
جفت مسﺘطﻴلها توجه کنﺪ .اﮔﺮ یکی از جفت
مسﺘطﻴل ،ﺑه رنگ زرد ﺑود ،هﻴچ پاسخی نﺪهﺪ ،اما اﮔﺮ
یکی از جفت مسﺘطﻴل ﺑه رنگ قﺮمﺰ ﺑود ،ﺑﺮحسب
ﭼپ یا راستﺑودن مسﺘطﻴل قﺮمﺰ ،یکی از ایﻦ دو را
پاسخ دهﺪ؛ اﮔﺮ قﺮمﺰ در سمت راست و سفﻴﺪ در
سمت ﭼپ ﺑود ،ﺑا حﺪاکثﺮ سﺮعت دکمه؟ را فشار دهﺪ
و ﭼنانﭼه سفﻴﺪ در سمت راست و قﺮمﺰ در سمت
جپ ﺑود ،ﺑا حﺪاکثﺮ سﺮعت دکمه  Zرا فشار دهﺪ .تمام
پاسخها و زمان واکنﺶ آزمودنیها ثبت ﺧواهﺪ ﺷﺪ .در
مطاﻟعه قﺪیﺮی ،جﺰایﺮی ،عشایﺮی و قاضی طباطبایی
( )1385اعﺘبار ایﻦ آزمون  0/87ﮔﺰارش ﺷﺪه است.
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ﺧﺮدهآزمون تشاﺑهات:ﺑﺮای سنجﺶ اسﺘﺪالل در
آزمودنیها از ﺧﺮدهمقﻴاس تشاﺑهات آزمون هوش
وکسلﺮ (نسخه ﭼهارم) اسﺘفاده ﺷﺪ .در زمان اجﺮای
ﺧﺮدهآزمون تشاﺑهات از آزمودنیها ﺧواسﺘه میﺷود تا
ﺑﮕویﺪ ﺑﺮای مثال توپ و ﭼﺮخ از ﭼه نظﺮ ﺷبﻴه هم
هسﺘنﺪ و در صورت سه ﺑار ﺷکست مﺘواﻟی آزمون
قطع میﺷود.
ﺧﺮده آزمون فﺮاﺧنای ارقام :ایﻦ آزمون ،یک
ﺧﺮدهآزمون از مقﻴاس هوش وکسلﺮ است که در دو
قسمت فﺮاﺧنای ارقام مسﺘقﻴم و معکوس طﺮاحی ﺷﺪه
است و ﺑﺮای سنجﺶ حافظه کاری اسﺘفاده میﺷود
(آپﺮل ،ملﺮز ،اسﺘﻴﻦ و پاوﻟس .)2012 ،در فﺮاﺧنای
ارقام مسﺘقﻴم ،آزمایشﮕﺮ یک سﺮی اعﺪاد تکرقمی
تصادفی را میﺧوانﺪ و آزمودنی ﺑایﺪ اعﺪاد را ﺑه همان
تﺮتﻴب ﮔفﺘه ﺷﺪه تکﺮار کنﺪ .آزمون زمانی قطع
میﺷود که آزمودنی دو ﺑار مﺘواﻟی ،یک سﺮی اعﺪاد را
نادرست تکﺮار کنﺪ .هﻴچ ﺑازﺧوردی در طول آزمون ﺑه
آزمودنی داده نمیﺷود .عملکﺮد ﺑهعنوان تعﺪاد کل
سﺮیهایی که ﺑهدرسﺘی یادآوری ﺷﺪهانﺪ ،نمﺮهﮔذاری
میﺷود.
توانﺑخشی ﺷناﺧﺘی رایانهیار:تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی
رایانهیار حاصل مﺪتها کار مطاﻟعاتی و ﺑﺮرسیهای
علمی در موضوع توانبخشی ﺷناﺧﺘی و ﺑازیهای
رایانهای مﺮتبط ﺑا آن است .ایﻦ ﺑازیها ﺑا هﺪف
پﺮورش و تقویت ذهﻦ طﺮاحی و ساﺧﺘه ﺷﺪه است.
ایﻦ مجموعه  10ﺑازی مخﺘلف داﺷت که هﺮ کﺪام
ﺑﺮای تقویت یک یا ﭼنﺪ کنﺶ مغﺰ مؤثﺮ و مفﻴﺪ ﺑودنﺪ.
ﺑا اجﺮای ﺑﺮنامهریﺰی ﺷﺪه ایﻦ ﺑازیها ،توانمنﺪیهای
ﺷناﺧﺘی ﺑﺮای یادﮔﻴﺮی ﺑﻴشﺘﺮ ﺑهطور ﭼشمﮕﻴﺮی
افﺰایﺶ پﻴﺪا ﺧواهﺪ کﺮد .اسﺘفاده از ایﻦ ﺑازیها
همچنﻴﻦ آمادﮔی مغﺰ را در حل مسئله و رفﺘارهای
هوﺷمنﺪانهتﺮ ،ﺑﻴشﺘﺮ میکنﺪ .ایﻦ مجموعه ﺑازیها،
محصول همکاری مؤسسۀ تحقﻴقات علوم رفﺘاری-
ﺷناﺧﺘی سﻴنا و روانﺷناسان دانشﮕاه عﻼمه
طباطبایی ﺑود .ایﻦ مجموعه  10ﺑازی ﺑه نامهای توجه،
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ﺑازداری ،حافظه ،سازماندهی و ﺑﺮنامهریﺰی داﺷت .ایﻦ
ﺑازیها دو سطح ﺑازی آسان و سخت دارد و آزمودنی
پس از موفقﻴت در ﺑازی آسان ﺑه ﺑازی سخت منﺘقل
میﺷود (عﺰیﺰیان و همکاران.)1394 ،

یافتهها
در ایﻦ پژوهﺶ تعﺪاد  20دانﺶآموزان ﺷﺮکت کﺮدنﺪ
که در جﺪول  1اطﻼعات جمعﻴتﺷناﺧﺘی آنها ارائه
ﺷﺪه است.

ﮔﺮوه آزمایﺶ

مﺘغﻴﺮ

سﻦ

تحصﻴﻼت

کل

ﮔﺮوه ﮔواه

فﺮاوانی

درصﺪ

فﺮاوانی

درصﺪ

فﺮاوانی

درصﺪ

7

4

40%

3

30%

7

35%

8

3

30%

4

40%

7

35%

9

3

30%

3

30%

6

30%

کل

10

%100

10

%100

20

%100

اول دﺑسﺘان

4

40%

3

30%

7

35%

دوم دﺑسﺘان

3

30%

4

40%

7

35%

سوم دﺑسﺘان

3

30%

3

30%

6

30%

کل

10

%100

10

%100

20

%100

و معکوس) ،ﺑﺮج هانوی (حﺮکت و زمان) ،تشاﺑهات و
آزمون ﺑﺮو /نﺮو (ﺧطای حذف ،ﺧطای ارائه و زمان
واکنﺶ) را نشان میدهﺪ.

دادههای جﺪول  2ﺷاﺧصهای آمار توصﻴفی
(مﻴانﮕﻴﻦ و انحﺮاف معﻴار) نمﺮات آزمودنیها در مﺘغﻴﺮ
عملکﺮد ﺧوانﺪن ،حافظه کاری (فﺮاﺧنای ارقام مسﺘقﻴم

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی
ﮔﺮوه آزمایﺶ ()n=10

ﮔﺮوه
مﺘغﻴﺮ
ﺧوانﺪن
فﺮاﺧنای ارقام مسﺘقﻴم
فﺮاﺧنای ارقام معکوس
حﺮکت (آزمون ﺑﺮج هانوی)
زمان (آزمون ﺑﺮج هانوی)
تشاﺑهات
ﺧطای ارائه (آزمون ﺑﺮو /نﺮو)
ﺧطای حذف (آزمون ﺑﺮو /نﺮو)
زمان واکنﺶ (آزمون ﺑﺮو /نﺮو)

ﮔﺮوه ﮔواه ()n=10

مﺮحله

مﻴانﮕﻴﻦ

انحﺮاف معﻴار

مﻴانﮕﻴﻦ

انحﺮاف معﻴار

پﻴﺶ آزمون

61/10

6/17

60/60

7/51

پس آزمون

73/60

7/12

59

4/94

پﻴﺶ آزمون

4 /30

0 /82

4/10

0/73

پس آزمون

5/70

0/94

4/50

1/08

پﻴﺶ آزمون

3/30

2/26

3

2/35

پس آزمون

5/20

1/82

3/10

2/18

پﻴﺶ آزمون

15 /80

3 /25

15/90

3/78

پس آزمون

10/70

3/91

15/10

3/51

پﻴﺶ آزمون

117/01

16/09

118/20

18/33

پس آزمون

87/20

14/82

118/70

17/59

پﻴﺶ آزمون

8/60

2/91

8/90

2/02

پس آزمون

10/90

1/52

8/30

2/62

پﻴﺶ آزمون

11/10

10/80

10/80

1/98

پس آزمون

5/50

1/43

11/50

1/08

پﻴﺶ آزمون

12/50

2/67

13/70

1/33

پس آزمون

7

2/40

12/70

2/21

پﻴﺶ آزمون

311/10

32/07

313/20

46/01

پس آزمون

178/50

43/49

306/20

49/69
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ﺑه منظور آزمون فﺮضﻴههای پژوهﺶ از آزمون
تحلﻴل کوواریانس ﭼنﺪمﺘغﻴﺮی و تکمﺘغﻴﺮی اسﺘفاده
ﺷﺪ؛ اما پﻴﺶ از انجام ایﻦ تحلﻴل پﻴﺶفﺮضهای آن
ﺑﺮرسی ﺷﺪ .اوﻟﻴﻦ پﻴﺶفﺮض نﺮمالﺑودن دادههای
مﺘغﻴﺮهای واﺑسﺘه ﺑود .ﺑﺮای ﺑﺮرسی نﺮمالﺑودن دادهها
در ایﻦ پژوهﺶ از آزمون کاﻟموﮔﺮوف اسمﻴﺮنف
اسﺘفاده ﺷﺪ .مقادیﺮ ایﻦ آزمون ﺑﺮای نمﺮات هﻴچکﺪام
از مﺘغﻴﺮهای پژوهﺶ در مﺮحله پﻴﺶآزمون و
پسآزمون ( )0/17-0/24معنادار نبود ( )p>0/05و
ایﻦ ﺑه معنای ﺑﺮقﺮاری پﻴﺶفﺮض نﺮمالﺑودن است.
دومﻴﻦ پﻴﺶفﺮض ﺑﺮرسﻴشﺪه همﮕنی واریانسهای
مﺘغﻴﺮهای پژوهﺶ میﺑاﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرسی ایﻦ
پﻴﺶفﺮض از آزمون ﻟون اسﺘفاده ﺷﺪ .نﺘایج غﻴﺮمعنادار
ایﻦ آزمون نشانﮕﺮ رعایت ایﻦ پﻴﺶفﺮض میﺑاﺷﺪ.
نﺘایج ایﻦ آزمون نﻴﺰ ﺑﺮای تمامی مﺘغﻴﺮهای واﺑسﺘه

جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری مربوط به نمرات خواندن و استدالل
میانگین

معناداری

اتا
0/02
0/61

مجذورات

مقدار
F
0 /41

0 /53

27/13

0 /001

متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ﺧوانﺪن

پﻴﺶآزمون

15/91

1

15/91

ﮔﺮوه

1054/29

1

1054/29

ﺧطا
کل
پﻴﺶآزمون

660/48
89656
0/69

27/13

اسﺘﺪالل

سطح

مجذور

17
20
1

0/69

0 /14

0 /71

0/08

ﮔﺮوه

34/27

1

34/27

7/08

0 /01

0/29

ﺧطا

82/30

17

4/84

کل

1960

20

معناداری وجود دارد .ﺑا توجه ﺑه ﺷاﺧصهای توصﻴفی
در جﺪول  ،2ایﻦ تفاوتها ﺑه ﮔونهای است که نمﺮات
پسآزمون ﺧوانﺪن و اسﺘﺪالل ﺑﺮای آزمودنیهای ﮔﺮوه
آزمایﺶ ﺑهتﺮتﻴب ( )79/60و ( )10/90ﺑوده است که
ﺑهطور معناداری ﺑﻴشﺘﺮ از نمﺮات آزمودنیهای ﮔﺮوه
ﮔواه ( )59و ( )8/06میﺑاﺷﺪ ،ﺑه عبارتی ایﻦ نﺘایج
نشان میدهﺪ که آموزش تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی رایانهیار
منجﺮ ﺑه ﺑهبود عملکﺮد ﺧوانﺪن و اسﺘﺪالل در
آزمودنیهای ﮔﺮوه آزمایﺶ ﺷﺪه است.

در جﺪول  ،3نﺘایج تحلﻴل نشان میدهﺪ که اثﺮ
نمﺮات پﻴﺶآزمون ﺧوانﺪن ( )F =0 /41 ،p>0 /05و
اسﺘﺪالل ( )F =0 /14 ،p>0 /05معنادار نبود ،ﺑه ایﻦ
معنا که ﺑﻴﻦ نمﺮات پﻴﺶآزمون و پسآزمون راﺑطه
معناداری وجود نﺪارد و پس از کنﺘﺮل نمﺮات
پﻴﺶآزمون ،اثﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ نمﺮات پسآزمون ﺧوانﺪن
( )F =27 /13،p<0 /001و اسﺘﺪالل (،p<0 /01
 )F =7 /08معنادار میﺑاﺷﺪ .ﺑه عبارت دیﮕﺮ ،ﺑﻴﻦ
آزمودنیهای دو ﮔﺮوه آزمایﺶ و ﮔﺮوه ﮔواه در مﻴانﮕﻴﻦ
نمﺮات ﺧوانﺪن و اسﺘﺪالل در مﺮحله پسآزمون تفاوت
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غﻴﺮمعنادار ﺑود ( .)p>0/05درنﺘﻴجه پﻴﺶفﺮض
همﮕنی واریانس مﺘغﻴﺮهای پژوهﺶ نﻴﺰ ﺑﺮقﺮار ﺑود.
آﺧﺮیﻦ پﻴﺶفﺮض ﺑﺮرسیﺷﺪه ،پﻴﺶفﺮض همﮕنی
ماتﺮیس واریانس کوواریانس ﺑود که ﺑا اسﺘفاده از
آزمون ﺑاکس ﺑﺮرسی ﺷﺪ .نﺘایج آن نﻴﺰ نشان از غﻴﺮ
معناداری ایﻦ آزمون و رعایت آن میﺑاﺷﺪ (.)p>0/05
در ادامه ،ﺑه منظور ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی آموزش
تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی رایانهیار در مورد دو مﺘغﻴﺮ عملکﺮد
ﺧوانﺪن و اسﺘﺪالل از تحلﻴل کوواریانس تکمﺘغﻴﺮی و
درﺑاره سه مﺘغﻴﺮ حافظه کاری ،ﺑﺮنامهریﺰی و ﺑازداری
از تحلﻴل کواریانس ﭼنﺪ مﺘغﻴﺮی اسﺘفاده ﺷﺪ .نﺘایج
تحلﻴل کواریانس تکمﺘغﻴﺮی ﺑﺮای دو مﺘغﻴﺮ عملکﺮد
ﺧوانﺪن و اسﺘﺪالل در جﺪول  3ارائه ﺷﺪه است.
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ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑﺮ ﺑهبود حافظه کاری ،سازماندهی-
ﺑﺮنامهریﺰی و ﺑازداری آورده ﺷﺪه است.

در جﺪول  4اطﻼعات مﺮﺑوط ﺑه تحلﻴل کواریانس
ﭼنﺪمﺘغﻴﺮی و ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی آموزش تکاﻟﻴف

جدول 4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه حافظه کاری ،برنامهریزی و بازداری در آزمودنیهای دو گروه
نام آزمون

متغیر

مقدار ارزش

 dfفرضیه

 dfخطا

مقدار F

مقدار

اندازه اثر

معناداری

المبﺪای ویکلﺰ

سازماندهی -ﺑﺮنامهریﺰی

0 /41

2

15

10 /66

0 /001

0/58

المبﺪای ویکلﺰ

ﺑازداری

0 /06

3

13

58 /26

0 /001

0/93

(=0 /41المبﺪای ویکلﺰ=10 /66, p<0 /001 ،
( )F)15،2و آزمون ﺑﺮو /نﺮو (=0 /06المبﺪای ویکلﺰ،
 )F )13،3( =58 /26, p<0 /001تفاوت معناداری
وجود دارد.

ﺑﺮاساس نﺘایج منﺪرج در جﺪول  ،4ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه
آزمایﺶ و ﮔواه در مﺘغﻴﺮ جﺪیﺪی که از تﺮکﻴب ﺧطی
مﺘغﻴﺮهای واﺑسﺘه حاصل ﺷﺪه است ،ﺑﺮای آزمون
ویکلﺰ،
(=0 /43المبﺪای
ارقام
فﺮاﺧنای
 ،)F)15،2( =9 /64, p<0 /001آزمون ﺑﺮج هانوی

جدول  5آزمون اثرهای بین گروهی برای دو گروه آزمایش و گواه در حافظه کاری ،برنامهریزی و بازداری
متغیر

حافظه کاری

ﺑﺮنامهریﺰی

ﺑازداری

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

شاخص آماری متغیر

فﺮاﺧنای ارقام مسﺘقﻴم

7/43

1

7/43

فﺮاﺧنای ارقام معکوس

18/05

1

18/05

5 /70

حﺮکت

92/41

1

92/41

8 /38

0 /01

زمان

4901/63

1

4901/63

17 /31

0 /001

0/52

ﺧطای ارائه

139/93

1

139/93

101 /50

0 /001

0/87

ﺧطای حذف

133/78

1

133/78

21/22

0/001

0/58

زمان واکنﺶ

66950/59

1

66950/59

37 /26

0 /001

0/63

ﭼنانﭼه در جﺪول  5مشاهﺪه میﺷود ،ﺑﻴﻦ دو
ﮔﺮوه آزمایﺶ و ﮔﺮوه ﮔواه در مؤﻟفههای آزمون
فﺮاﺧنای ارقام ،یعنی فﺮاﺧنای ارقام مسﺘقﻴم
( )P=0 /01 ،F=7 /07و فﺮاﺧنای ارقام معکوس
( ،)P=0 /03 ،F=5 /7مؤﻟفههای آزمون ﺑﺮج هانوی،
یعنی حﺮکت ( )P=0 /01 ،F=8 /38و زمان
( ،)P=0 /001 ،F=17 /31مؤﻟفههای آزمون ﺑﺮو /نﺮو،
یعنی ﺧطای ارائه ( ،)P=0 /001 ،F=101 /50ﺧطای
حذف ( )P=0 /001 ،=21 /22و زمان واکنﺶ
( )P=0 /001 ،F=37 /26در مﺮحله پسآزمـون تفاوت

میانگین مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

7 /07

0 /01

0/30

0 /03

0/26
0/34

معناداری از نظﺮ آماری وجود دارد.
در اینجا میتوان نﺘﻴجه ﮔﺮفت که آموزش تکاﻟﻴف
ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑاعث ﺑهبود عملکﺮد آزمودنیهای
ﮔﺮوه آزمایﺶ در مؤﻟفههای سه آزمونی که ﺑهتﺮتﻴب
حافطه کاری ،ﺑﺮنامهریﺰی و ﺑازداری را میسنجﻴﺪ،
ﺷﺪه است.
بحث و نتیجه گیری
ﺑا توجه ﺑه مﻴﺰان ﺷﻴوع اﺧﺘﻼل نارساﺧوانی و اینکه
مشکﻼت دانﺶآموزان نارساﺧوان فقط ﺑا افت تحصﻴلی
و اتﻼف ﺑودجه و امکانات پایان نمیپذیﺮد ،ﺑلکه ﺑه
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المبﺪای ویکلﺰ

حافظه کاری

0 /43

2

15

9 /64

0 /001

0/56

فصلنامه کودکان استثنایی ،سال بیستم ،شماره 51-66 ،1399 ،4
_____________________________________ _____________________________________________________

سﺮزنﺶ و تحقﻴﺮ دانﺶآموزان و تشکﻴل ﺧودپنﺪارة
ضعﻴف و کاهﺶ حﺮمت ﺧود آنان منﺘهی میﺷود
(مورا ،سﻴموز و پﺮیﺮا ،)2015 ،ایﻦ پژوهﺶ ﺑه دنبال
یافﺘﻦ ﺷﻴوهای مؤثﺮ در راسﺘای ﺑهبود اﺧﺘﻼل
نارساﺧوانی ﺑود .نقص در کنﺶهای اجﺮایی ﺑهعنوان
عاملی مهم و تعﻴﻴﻦکننﺪه در ﺧوانﺪن ﺑﺮای کودکان
نارساﺧوان مطﺮح است .درنﺘﻴجه ،ایﻦ کودکان در
توجه ﺑه جنبههای مهم تکلﻴف ،ﺑازداری و کنﺘﺮل
پاسخهای نامﺮتبط ﺑه تکلﻴف و نﮕهﺪاری اطﻼعات
دریافﺘی از محﻴط مشکل دارنﺪ و نمیتواننﺪ ﺑه
ﺷﻴوههای تکلﻴفمﺪار ﺑه انجامدادن تکاﻟﻴف درسی و
فعاﻟﻴتهای روزمﺮه ﺑپﺮدازنﺪ (ﻟوکاو و همکاران،
 .)2015ﺑﺮ همﻴﻦ اساس پژوهﺶ حاضﺮ ﺑه منظور
ﺑﺮرسی تأثﻴﺮ تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑﺮ ﺑهبود
کنﺶهای اجﺮایی و عملکﺮد ﺧوانﺪن کودکان
نارساﺧوان انجام ﺷﺪ.
همسو ﺑا نﺘایج ایﻦ پژوهﺶ و ﺑهبود اﺧﺘﻼل
ﺧوانﺪن پس از آموزش ﺷناﺧﺘی رایانهیار ،دهقان،
فﺮامﺮزی ،نادی و عارفی ( ،)1396ﻟﺪنیفﺮد ،ﺷجاعی و
همﺘی علمﺪارﻟو ( ،)1396رحﻴمیپور ،غضنفﺮی و
قﺪمپور ( ،)1396حسﻴﻦ ﺧانﺰاده و همکاران (،)1395
کﺮمی ،مؤمنی و عباسی ( ،)1395ﺑاﺑاپور ،پورﺷﺮیفی و
حامﺪی ( ،)1393ﻟو و همکاران ( )2013توانسﺘنﺪ در
پژوهﺶهای ﺧود اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن را در آزمودنیهای
ﮔﺮوه آزمایﺶ ﺑهبود ﺑخشنﺪ .یارمحمﺪیان و همکاران
( )1394در پژوهﺶ ﺧود نشان دادنﺪ که آموزش
راهبﺮدهای ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ عملکﺮد ﺧوانﺪن ،سﺮعت
پﺮدازش ،حافظه ﺑصﺮی و حافظه کﻼمی کودکان
نارساﺧوان مؤثﺮ است .رسوﻟی ،ﭼوﺑﺪاری ،کارﮔﺮ و
رسﺘمی ( )1392توانسﺘنﺪ در پژوهﺶ ﺧود ﺑا اسﺘفاده
از آموزش راهبﺮدهای ﺷناﺧﺘی فﺮاﺷناﺧﺘی ﺑاعث
ﺑهبود عملکﺮد ﺧوانﺪن در آزمودنیها ﺷونﺪ .در
پژوهﺶ حمﻴﺪی و فﻴاضﺑخﺶ ( )1395که ﺑا هﺪف
اثﺮﺑخشی آموزش حافظه فعال ﺑﺮ ﺑهبود توانﺶ ﺧوانﺪن
دانﺶآموزان نارساﺧوان انجام ﺷﺪ ،نﺘایج ﺑﻴانﮕﺮ آن ﺑود
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که آموزش حافظه فعال سبب ﺑهبود توانﺶ ﺧوانﺪن
دانﺶآموزان نارساﺧوان ﮔﺮدیﺪ .نﺘایچ پژوهﺶ کﺮمی و
همکاران ( )1395نﻴﺰ در همﻴﻦ راسﺘا ﺑا هﺪف ﺑﺮرسی
اثﺮﺑخشی آموزش راهبﺮدهای فﺮاﺷناﺧﺘی و حافظه
فعال ﺑﺮ عملکﺮد ﺧوانﺪن (دقت ،سﺮعت و درک مطلب)
دانﺶآموزان نارساﺧوان انجام ﺷﺪ و نشان داد که
آموزش راهبﺮدهای فﺮاﺷناﺧﺘی و حافظه فعال تأثﻴﺮ
معنادار در ﺑهبود عملکﺮد ﺧوانﺪن داﺷﺘنﺪ .نﺘایج
پژوهﺶ ﺑهاری و سﻴفنﺮاقی ( )1387که ﺑا هﺪف
ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی وسﻴله آموزﺷی سﻴنا در کاهﺶ
ﺧطاهای ﺧوانﺪن کودکان نارساﺧوان انجام ﺷﺪ ،ﺑﻴانﮕﺮ
آن ﺑود که ﺑا ثاﺑت نﮕهداﺷﺘﻦ مﺘغﻴﺮ هوش ،ﺑهکارﮔﻴﺮی
وسﻴله آموزﺷی سﻴنا  48درصﺪ از ﺧطاهای ﺧوانﺪن را
کاهﺶ میدهﺪ .در پژوهشی که ﺑهوسﻴله ﺷﻴﺮان و
ﺑﺮزنﻴﺘﺰ ( )2011در مورد اثﺮﺑخشی آموزش ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ
دامنه یادآوری و سﺮعت پﺮدازش اطﻼعات در حافظه
کاری کودکان نارساﺧوان و عادی انجام ﺷﺪ ،ایﻦ
نﺘﻴجه ﺑه دست آمﺪ که ایﻦ آموزش ﺑﺮ سﺮعت و درک
ﺧوانﺪن مؤثﺮ ﺑوده است.
در تبﻴﻴﻦ نﺘایج ایﻦ پژوهﺶ که همسو ﺑا نﺘایج
پژوهﺶهای پﻴشﻴﻦ است و ﺑﻴانﮕﺮ کارآمﺪی ﺑازیهای
رایانهای در ﺑهبود عملکﺮد ﺧوانﺪن دانﺶآموزان دارای
نارسایی در توانﺶهای ﺧوانﺪن ﺑود ،میتوان ﮔفت
آموزش ﺑه کمک رایانه ﺑا قاﺑلﻴت ﭼنﺪرسانهای ،فضایی
فﺮاهم میکنﺪ که محﺘوای آموزﺷی ﺑه ﺷکلی جذابتﺮ
ﺑﺮای دانﺶآموزان دارای اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن ارائه میﺷود
و ﺑا درﮔﻴﺮکﺮدن حواس ﮔوناﮔون ﺑهطور همﺰمان در
فﺮاینﺪ آموزش ﺑه آنها در افﺰایﺶ سطح یادﮔﻴﺮی کمک
میکنﺪ (کﺮسپو ﮔارسﻴا ،دﻟﮕادو کلوس و کاسﺘﺮوﮔﻴل،
2008؛ یانگ2012 ،؛ ملکﻴان و آﺧونﺪی.)1389 ،
همچنﻴﻦ از دیﮕﺮ مﺰیتهای ایﻦ روش آن است که
رایانهیار نﺘﻴجه کار را در اﺧﺘﻴار دانﺶآموزان قﺮار
میدهﺪ؛ تعامل طوالنیمﺪت ﺑا تعﺪاد زیادی از
دانﺶآموزان را فﺮاهم کﺮده و تغﻴﻴﺮات مثبﺘی را در
زنـﺪﮔی آنان ایجاد میکنﺪ (داهلﻴﻦ2011 ،؛ موسﺘاو و
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همکاران.)2005 ،
پژوهﺶها نشان دادهانﺪ که هﺮﮔونه کمبودی در
تحول کنﺶهای اجﺮایی میتوانﺪ ﺑه اﺧﺘﻼل در
ﺑﺮنامهریﺰی ﺑﺮای ﺷﺮوع و اتمام تکلﻴف (ﻟوکاو و
همکاران ،)2015 ،ﺑهیادسپاری تکاﻟﻴف ،اﺧﺘﻼل حافظه
و اﺧﺘﻼل یادﮔﻴﺮی منﺘهی ﺷود (ﺑﺮوکی ،انﻴنﮕﺮ ،ثﺮل و
ﺑوهلﻴﻦ .)2010 ،مطاﻟعههای پﻴشﻴﻦ نشان دادهانﺪ که
کنﺶهای اجﺮایی ﺑا عملکﺮد تحصﻴلی دانﺶآموزان
ارتباط دارد (روسوﻟی ،مﺘﻴوت ،پﻴنﺘو و آردیﻼ2006 ،؛
سوانسون و جﺮمﻦ .)2007 ،ﺑا اسﺘناد ﺑه نقﺶ
کنﺶهای اجﺮایی در توانایی ﺧوانﺪن ،در ایﻦ پژوهﺶ
ﺑا اسﺘفاده از آموزش ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﭼنﺪ کنﺶ
اجﺮایی (حافظه کاری ،ﺑﺮنامهریﺰی ،اسﺘﺪالل و
ﺑازداری) نﻴﺰ در کودکان نارساﺧوان مورد تغﻴﻴﺮ و
ﺑهبود قﺮار ﮔﺮفﺘنﺪ.
ﺧوانﺪن یکی از مﺘغﻴﺮهای مهم و مﺮتبط ﺑا نظام
حافظه است (ﮔثﺮکول و آﻟووی .)2008 ،نﺘایج پژوهﺶ
حاضﺮ در زمﻴنه ﺑهبود حافظه کاری در دانﺶآموزان
نارساﺧوان ،همسو ﺑا نﺘایج پژوهﺶهای قبلی است.
نﺘایج پژوهﺶ کاکوجویباری ،امﻴنی و علیاکبﺮی
دهکﺮدی ( )1397که ﺑا هﺪف ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی
آموزش حافظه کاری ﺑﺮ عملکﺮدهای توجه
دانﺶآموزان دارای اﺧﺘﻼلهای یادﮔﻴﺮی نارساﺧوانی
انجام ﺷﺪ ،ﺑﻴانﮕﺮ آن ﺑود که پس از اجﺮای نﺮمافﺰار
آموزش حافظهکاری در ﮔﺮوه آزمایﺶ ،ﺑهبودهای قاﺑل
توجهای در کارکﺮد توجه مشاهﺪه ﺷﺪ .ﺷکوهی یکﺘا و
همکاران ( )1393در پژوهشی که ﺑا هﺪف ﺑﺮرسی
اثﺮﺑخشی ﺑﺮنامه تمﺮیﻦ رایانهای ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ عملکﺮد
حافظه فعال دانﺶ آموزان نارساﺧوان انجام ﺷﺪ ،نشان
دادنﺪ که تفاوت ﮔﺮوهها در حافظه فعال معنادار ﺑود .ﻟو
و همکاران ( )2013در پژوهﺶ ﺧود نشان دادنﺪ که
آموزش حافظه کاری ﺑاعث افﺰایﺶ ﭼشمﮕﻴﺮ عملکﺮد
در کارهای حافظه از جمله دیﺪ ﺑﻴنایی ،دامنههای
کﻼمی و وظایف اجﺮایی مﺮکﺰی در کودکان مبﺘﻼﺑه
نارساﺧوانی ﺷﺪه است و اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن ایﻦ دانﺶ
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آموزان نﻴﺰ ﺑه صورت ﭼشمﮕﻴﺮی ﺑهبود پﻴﺪا کﺮده
است .داهلﻴﻦ ( )2011در پژوهشی که روی 57
کودک  9تا  11ساﻟه ﺑا نﻴازهای ویژه انجام داد ،نشان
داد که عﻼوه ﺑﺮ ﺑهبود معنادار در تکاﻟﻴف حافظۀ فعال
دیﺪاری -فضایی و تکاﻟﻴف توجه ،ﺑهبودی معناداری در
عملکﺮد ﺧوانﺪن کلمات و درک ﺧوانﺪن نﻴﺰ رخ داده
است .در نقطه مقاﺑل ایﻦ نﺘایج که تأیﻴﺪکننﺪه نﺘﻴجه
پژوهﺶ حاضﺮ هسﺘنﺪ ،نﺘایج پژوهﺶ ماهلﺮ ،جورنﺰ و
ﭼوﭼارد ( )2019که ﺑا هﺪف ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی آموزش
حافظه کاری ﺑﺮ کودکان عادی و نارساﺧوان انجام ﺷﺪ،
نشان داد که آموزش هﻴچ تأثﻴﺮ طوالنیمﺪت در ﺑهبود
عملکﺮد ،حﺘی ﺑﺮای یک زیﺮﮔﺮوه از کودکان مبﺘﻼﺑه
نارساﺧوانی و عملکﺮد حافظه کاری نشان نﺪاد .حسﻴﻦ
ﺧانﺰاده و همکاران ( )1395در پژوهﺶ ﺧود که ﺑا
هﺪف ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی توانﺑخشی ﺷناﺧﺘی رایانهیار
ﺑﺮ ﺑهبود حافظه کاری و عملکﺮد ﺧوانﺪن دانﺶآموزان
نارساﺧوان انجام ﺷﺪ ،نشان دادنﺪ که روش توانﺑخشی
ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑاعث ﺑهبود حافظه کاری و عملکﺮد
ﺧوانﺪن ﺷﺪه است .
نﺘایج پژوهﺶ حاضﺮ در زمﻴنه اثﺮﺑخشی آموزش
ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑﺮ ﺑهبود سازماندهی و ﺑﺮنامه ریﺰی
در دانﺶآموزان ﺑا نﺘایج پژوهﺶهای قبلی همسو ﺑود.
توانایی ﺑﺮنامهریﺰی و سازماندهی ﺑهعنوان یکی از
مهمتﺮیﻦ کنﺶهای اجﺮایی و فعاﻟﻴتهای عاﻟی مغﺰ در
انجام فعاﻟﻴتهای روزمﺮه زنﺪﮔی و همچنﻴﻦ
هماهنگساﺧﺘﻦ دیﮕﺮ کنﺶهای اجﺮایی ﺑﺮای رسﻴﺪن
ﺑه هﺪف ،مورد توجه پژوهشﮕﺮان مخﺘلف ﺑوده است
(ﭼاپمﻦ و کﻴنگ2013 ،؛ ﻟﺰاک ،هویسﻦ و ﻟورینگ
 .)2004سسما و همکاران ( )2009در پژوهﺶ ﺧود
ﺑه ﺑﺮرسی کنﺶهای اجﺮایی (حافظۀ کاری و ﺑﺮنامه
ریﺰی) در راﺑطه ﺑا توجه ،رمﺰﮔشایی ،روانﺧوانی
کلمات و درک ﺧوانﺪن پﺮداﺧﺘنﺪ .نﺘایج پژوهﺶ آنها
نشان داد که کنﺶ اجﺮایی ماننﺪ تصمﻴمﮔﻴﺮی-
ﺑﺮنامهریﺰی و سازماندهی کمک مهمی ﺑه درک
ﺧوانﺪن میکنﺪ .افشاری و رضایی ( )1398و
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زیﺪآﺑادی نژاد ،ملکپور ،فﺮامﺮزی ،ﭼوپانزیﺪه و
تقیپور جوان ( )1392نﻴﺰ در پژوهﺶ ﺧود توانسﺘنﺪ
توانﺶ ﺑﺮنامهریﺰی را ارتقا و ﺑهبود ﺑخشنﺪ .کودکان
نارساﺧوان ﺑه دﻟﻴل نارسایی در سازماندهی و
ﺑﺮنامهریﺰی قادر ﺑه ﺑﺮنامهریﺰی ﺑﺮای ﺧوانﺪن در یک
زمان معﻴﻦ نخواهنﺪ ﺑود .در ایﻦ ﺑﻴﻦ تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی
رایانهیار نقﺶ مهمی در ﺑهبود توانمنﺪی ﺑﺮنامهریﺰی و
سازماندهی ایفا میکنﺪ .درواقع جنبه ﺑازی و
تمﺮینیﺑودن تکاﻟﻴف ارائهﺷﺪه در ایﻦ نﺮمافﺰارها ﺑاعث
درﮔﻴﺮی و عﻼقهمنﺪی هﺮﭼه ﺑﻴشﺘﺮ دانﺶآموزان در
انجام تکاﻟﻴف و اهمﻴت قائلﺷﺪن ﺑﺮای ﮔﺮفﺘﻦ نﺘﻴجه
ﺑهﺘﺮ میﺷود .ایﻦ عامل ﺑه دانﺶآموزان کمک میکنﺪ
تمامی جوانب تکلﻴف را در نظﺮ ﮔﺮفﺘه و ﺑه صورت
هﺪفمنﺪتﺮ و سازمانیافﺘهتﺮ ﺑه انجام تکاﻟﻴف ارائهﺷﺪه
ﺑپﺮدازد (افشاری و رضایی .)1398 ،عﻼوه ﺑﺮ ایﻦ
سادهﺑودن ﺑازیها و حل موفقﻴتآمﻴﺰ آنها هم موجب
تقویت ایﻦ فﺮاینﺪ و درنهایت کمک ﺑه ﺑهبود ایﻦ
توانایی میﺷود.
اسﺘﺪاللکﺮدن نوعی راهبﺮد حل مسـئله در مﺮحله
عملﻴات صوری است که طی آن کـودک ﺑـا یـک
نظﺮیه جامع ﺷامل تمامی عوامل احﺘماﻟی که میتوانﺪ
ﺑﺮ نﺘﻴجـه یک مسئله اثﺮﮔذار ﺑاﺷﺪ ،آغاز کﺮده و
فﺮضﻴه ذهنی ﺧود را ﺑهطور مﺮتب آزمایﺶ مـیکنـﺪ
(ﺑﺮک .)1385 ،در زمﻴنه کارکﺮد اجﺮایی اسﺘﺪالل تا
کنون پژوهﺶهای کمی انجام ﺷﺪه است .نﺘایج
پژوهﺶ حاضﺮ نشان داد که ﺑا اسﺘفاده از آموزش
ﺷناﺧﺘی رایانهیار میتوان توانﺶ اسﺘﺪالل را در
دانﺶآموزان نارساﺧوان ﺑهبود ﺑخشﻴﺪ .حسﻴﻦ ﺧانﺰاده
و همکاران ( )1395در پژوهﺶ ﺧود ﺑا آموزش حافظه
کاری هﻴجانی توانسﺘنﺪ مﺘغﻴﺮ اسﺘﺪالل را در آزمودنی
ﺑهبود ﺑخشنﺪ.
نﺘایج حاصل از اثﺮﺑخشی آموزش ﺷناﺧﺘی رایانهیار
ﺑﺮ ﺑهبود ﺑازداری در دانﺶآموزان در پژوهﺶ حاضﺮ نﻴﺰ
ﺑا نﺘایج پژوهﺶهای قبلی همسو ﺑود .دانﺶآموزان
مبﺘﻼﺑه اﺧﺘﻼل یادﮔﻴﺮی ﺧاص (نارساﺧوانی) در
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کارکﺮد اجﺮایی انعطافپذیﺮی ﺷناﺧﺘی ،توانایی
ﺑﺮنامهریﺰی و توجه انﺘخاﺑی از همساالن ﺧود ضعﻴفتﺮ
عمل میکننﺪ (امانی و همکاران .)1396 ،مشکل در
ﺑازداری پاسخ ،منجﺮ ﺑه ایﻦ مسئله میﺷود که کودک
نﺘوانﺪ از فکﺮ یا رفﺘار ایجادﺷﺪه در زمان و مکان
نامناسب جلوﮔﻴﺮی کنﺪ (ﺑاری و راﺑﻴنﺰ )2013 ،و ﺑه
همﻴﻦ دﻟﻴل در مواقع نامناسب ﺑه سؤالها پاسخ
میدهﺪ ،مکاﻟمات دیﮕﺮان را قطع میکنﺪ (ویل ،فﻴﺪﻟﺮ،
دانهایﺮ و ﮔﺮالچ-مک دوناﻟﺪ )2017 ،و یا در ارتباط ﺑا
دیﮕﺮان رفﺘارهای پﺮﺧاﺷﮕﺮانه ﺑسﻴاری نشان میدهنﺪ
(کلوسون .)2010 ،ﺑازداری پاسخ ،نﻴازمنﺪ مﻴﺰان
ﺑهنسبت زیادی مهارﮔﺮی ﺷناﺧﺘی میﺑاﺷﺪ (ﻟوارنس و
همکاران .)2015 ،ﺑه همﻴﻦ دﻟﻴل در ایﻦ پژوهﺶ از
آموزش ﺷناﺧﺘی ﺑﺮای ﺑهبود ﺑازداری اسﺘفاده ﺷﺪ.
تاکنون پژوهﺶهای مﺘعﺪدی ﺑه ﺑﺮرسی ﺑازداری پاسخ
اقﺪام کﺮدهانﺪ و نشان دادهانﺪ که آموزش میتوانﺪ ﺑه
ﺑهبود آنها منجﺮ ﺷود .در ادامه ﺑه پژوهﺶهایی اﺷاره
میﺷود که ﺑه آموزش ﺑازداری پاسخ از راه فعاﻟﻴتهای
مخﺘلف توجه کﺮدهانﺪ :آموزش ﺧودنظمجویی ،آموزش
تنﺶزدایی و آموزش توانﺶهای اجﺘماعی (مﻴپﻴﻦ،
یامسویسﻴت و سوتﻴوان)2010 ،؛ آموزش ﺧودنظارتی
(ریﺪ ،تﺮات و ﺷاتﺰ :)2005 ،آموزش ﺑا صﺪای ﺑلنﺪ
فکﺮکﺮدن (کﻴمبﺮﻟی)2009 ،؛ آموزش توانﺶ سهﮔانه
توقف کﻦ ،فکﺮ کﻦ و آرام ﺑاش (ﭼاپمﻦ ،فﺮانس و
ﺷﺪالک)2004 ،؛ آموزش از راه اﻟﮕوی ﺑﺮو نﺮو ،اﻟﮕوی
توقف – عﻼمت ،آموزش از راه هﺪف  -ﮔﻴﺮی ،ﺑازی
ﺑنشﻴﻦ /پاﺷو و اجﺮای دسﺘورها ﺑه صورت مسﺘقﻴم و
معکوس ،حﺮکت از ﺑﻴﻦ موانع ،ﺑازیهای تعادﻟی و
آموزش ﺑازداری ﭼشم در ﭼشم و آموزش ﺑا اسﺘفاده از
آزمون عملکﺮد پﻴوسﺘه و نﻴﺰ آموزش ﭼﮕونﮕی مﺪیﺮیت
رفﺘارهای کودک نسبت ﺑه مادر (ثورل ،ﻟﻴنﺪ کویست،
نﺘایج پژوهﺶ
ﺑوهلﻴﻦ و کﻴنﮕبﺮگ.)2009 ،
قمﺮیﮔﻴوی ،نﺮیمانی و محمودی ( )1391و عﻴوضی،
یﺰدانﺑخﺶ و مﺮادی ( )1397نشان داد توانﺑخشی
ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ افﺰایﺶ توانﺶ حافظه کاری و ﺑازداری
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سﻴنا در کاهﺶ ﺧطاهای ﺧوانﺪن کودکان نارساﺧوان»،
روانﺷناسی تحوﻟی :روانﺷناسان ایﺮانی.353-343 :)16(4 ،

پاسخ کودکان مبﺘﻼﺑه نارسایی توجه /فﺰونکنشی و
دانﺶآموزان نارساﺧوان تأثﻴﺮ مثبﺘی دارد .نﺘایج
پژوهﺶ ﺧاکسار ﺑلﺪاجی ،عبﺪاﻟهی ،کﺪیور ،حسﻦآﺑادی
و ارجمنﺪنﻴا ( )1397که ﺑا هﺪف ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی
مﺪاﺧﻼت آموزﺷی ﺷناﺧﺘی ،رایانهای حافظه فعال ﺑﺮ
توجه ،مهار پاسخ در دانﺶآموزان ﺑا اﺧﺘﻼل یادﮔﻴﺮی
ﺧاص انجام ﺷﺪ ،نشان داد که در حوزههای توجه و
ﺑازداری پاسخ آموزش ﺷناﺧﺘی ،رایانهای حافظه فعال
مؤثﺮ ﺑوده است.
هﺪف از ایﻦ پژوهﺶ ﺑﺮرسی اثﺮﺑخشی آزمون
ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑﺮ ﺑهبود کنﺶهای اجﺮایی و ﺧوانﺪن
ﺑود که نﺘایج پژوهﺶ تأیﻴﺪکنﺪه ایﻦ اثﺮﺑخشی ﺑوده
است .ﭼون نمونه ایﻦ پژوهﺶ کودکان  7اﻟی  9ساﻟه
مبﺘﻼﺑه نارساﺧوانی ﺑوده است ،پﻴشنهاد میﺷود در
پژوهﺶهای آینﺪه ،پژوهشﮕﺮان ﮔسﺘﺮه سنی
آزمودنیها را افﺰایﺶ دهنﺪ و سایﺮ اﺧﺘﻼلهای
یادﮔﻴﺮی اثﺮﺑخشی تکاﻟﻴف ﺷناﺧﺘی رایانهیار را ﺑﺮرسی
کننﺪ  .ﺷایسﺘه است ﺑا توجه ﺑه اثﺮﺑخشی نﺘایج ،از
یافﺘههای ایﻦ پژوهﺶ در مؤسسههای آموزﺷی،
توانبخشی و پژوهشی اسﺘفاده ﺷود.

ﺑﻴﺮامی م« )1392( .اثﺮﺑخشی آموزش ﺧودتنظﻴمی ﺑﺮ کارکﺮدهای
اجﺮایی و عملکﺮد ﺧوانﺪن دانﺶ آموزان نارساﺧوان» ،فصلنامه
پژوهﺶهای نویﻦ روانﺷناﺧﺘی.66-43 :)29(8 ،
ﺑﻴﺮامی م ،.موحﺪی ی ،.اسماعﻴلی س ،.ذواﻟﺮحﻴم ر (« )1395اثﺮﺑخشی

پﺮسﺘاری.77-69 :)3( 2 ،
حسﻴﻦﺧانﺰاده ،ع ،.ﻟطﻴفزنجانی م ،.طاهﺮ م« )1395( .تأثﻴﺮ
توانﺑخشی ﺷناﺧﺘی رایانهیار ﺑﺮ ﺑهبود کنﺶهای اجﺮایی و

عملکﺮد ﺧوانﺪن دانﺶآموزان مبﺘﻼﺑه نارساﺧوانی» ،فصلنامه علمی
ـ پژوهشی عصب روانﺷناسی.46-27 :)7(2 ،
حمﻴﺪی ف ،.فﻴاضﺑخﺶ م« )1395( .اثﺮﺑخشی آموزش حافظه فعال
ﺑﺮ ﺑهبود مهارت ﺧوانﺪن دانﺶآموزان نارساﺧوان» ،نشﺮیه علمی
آموزش و ارزﺷﻴاﺑی (فصلنامه).35-13 :)35(9 ،
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نارساﺧوانی دیویس ﺑﺮ عملکﺮد ﺧوانﺪن کودکان نارساﺧوان»،
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ﺧاکسار ﺑلﺪاجی م ،.عبﺪاﻟهی م ،.کﺪیور پ ،.حسﻦآﺑادی ح ،.ارجمنﺪنﻴا
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63

Downloaded from joec.ir at 11:45 +0430 on Sunday September 19th 2021

درمان نوروسایکوﻟوژیکی ﺑﺮ سﺮعت ،صحت و درک ﺧوانﺪن در
دانﺶآموزان مبﺘﻼﺑه نارساﺧوانی» ،نشﺮیه پژوهﺶ توانﺑخشی در

فصلنامه کودکان استثنایی ،سال بیستم ،شماره 51-66 ،1399 ،4
_____________________________________ _____________________________________________________

ﺷکوهییکﺘا م ،.ﻟطفی ص ،.رسﺘمی ر ،.ارجمنﺪنﻴا ع ،.معﺘمﺪیﮕانه ن،.
ﺷﺮیفی ع« )1393( .اثﺮﺑخشی تمﺮیﻦ رایانهای ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ
عملکﺮد حافظه فعال کودکان نارساﺧوان» ،نشﺮیه ﺷنواییﺷناسی،
.46-56 :)3(23
ﺷﻴﺮازی ط ،.نﻴلیپور ر« )1383( .طﺮاحی و معﻴاریاﺑی آزمون
تشخﻴصی ﺧوانﺪن» ،مجله توانﺑخشی 1( 5 ،و .11-7 :)2
صﺪاقﺘی ل ،.فﺮوغی ر.؛ ﺷفﻴعی ب ،.مﺮاثی م« )1389( .ﺑﺮرسی مﻴﺰان
ﺷﻴوع نارساﺧوانی در دانﺶآموزان طبﻴعی پایه اول تا پنجم
دﺑسﺘانهای اصفهان» ،مجله ﺷنواییﺷناسی.61-44 :)1(91 ،
عﺰیﺰیان م ،.ﺧﺪادادی م ،.علﻴﺰاده ح ،.اسﺪزاده ح ،.سعﺪیپور ا ،.درتاج
ف )1394( .ﺑﺮنامه ده ﺑازی ﺷناﺧﺘی ،تهﺮان :مؤسسه تحقﻴقات
علوم رفﺘاری ﺷناﺧﺘی سﻴنا.
عﻴوضی س ،.یﺰدانبخﺶ ک ،.مﺮادی آ« )1397( .اثﺮﺑخشی توانبخشی
ﺷناﺧﺘی رایانه یار ﺑﺮ ﺑهبود کارکﺮداجﺮایی ﺑازداری پاسخ در
کودکان مبﺘﻼﺑه اﺧﺘﻼل نارسایی توجه /ﺑﻴﺶفعاﻟی» ،مجله عصب
روانﺷناسی.22-9 :)14(3 ،
فﻴضی ف ،.مهﺪیزاده ح ،.اسﻼمپناه م« )1390( .آموزش ﺑه ﺷﻴوه
«حﺮف  -هجا  -کلمه» ﺑا کمک ﭼنﺪرسانهایهای دیجﻴﺘال و تاثﻴﺮ
آن در پﻴشﺮفت ﺧوانﺪن دانﺶآموزان پایه اول اﺑﺘﺪایی» ،فصلنامه
فناوری اطﻼعات و ارتباط در علوم رفﺘاری.164-145 :)3(1 ،
قاسمی ن )1381( .ﺑﺮرسی رونﺪ رﺷﺪ مهارتهای حل مسئله و

ﻟﺪنیفﺮد ن ،.ﺷجاعی س ،.همﺘی علمﺪارﻟو ق« )1396( .اثﺮﺑخشی
ﺑﺮنامه ﺑازیهای زﺑانﺷناﺧﺘی ﺑﺮ عملکﺮد ﺧوانﺪن دانﺶآموزان پسﺮ
ﺑا نارساﺧوانی» ،روانﺷناسی افﺮاد اسﺘثنایی.52-35 :)25(7 ،
ملکﻴان ف ،.آﺧونﺪی آ« )1389( .تأثﻴﺮ ﭼنﺪرسانهای آموزﺷی در
درمان اﺧﺘﻼل امـﻼ دانـﺶآمـوزان دارای مشـکﻼت ویـژه
یـادﮔﻴﺮی ﺷـهﺮ کﺮمانشاه در سال تحصﻴلی  ،»87-86فصلنامه
انﺪیشههای تازه در علوم تﺮﺑﻴﺘی.45-23 :)1(6 ،
هﺮنﺪی و ،.سلطانی ا ،.منظﺮی توکلی ع ،.زیﻦاﻟﺪینی ز« )1397( .نقﺶ
سبک فﺮزنﺪپﺮوری و رضایت زناﺷویی در پﻴﺶﺑﻴنی عملکﺮد
ﺧوانﺪن کودکان ﺑا اﺧﺘﻼل یادﮔﻴﺮی ویژه از نوع ﺧوانﺪن» ،مجله
مطاﻟعات ناتوانی.62 ،8 ،
یارمحمﺪیان ا ،.قمﺮانی ا ،.سﻴفی ز ،.ارفع م« )1394( .اثﺮﺑخشی
آموزش راهبﺮدهای ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ حافظه ،عملکﺮد ﺧوانﺪن و سﺮعت
پﺮدازش اطﻼعات دانﺶآموزان نارساﺧوان» ،مجله ناتوانیهای
یادﮔﻴﺮی.117-101 :)4(4 ،
American
Psychiatric
Association.
(2013). Diagnostic and statistical manual of
mental
disorders
(DSM-5).
American
Psychiatric Pub.
Anderson, P. (2002). Assessment and development
of
executive
function
)(EF
during
childhood. Child Neuropsychology, 8(2), 71-82.
& Aupperle, R. L., Melrose, A. J., Stein, M. B.,
Paulus, M. P. (2012). Executive function and
PTSD:
Disengaging
from
trauma.
Neuropharmacology, 62(2), 686-694.
Baddeley, A. D. (2017). Short-term memory for
word sequences as a function of acoustic,
semantic and formal similarity. In Exploring
Working Memory (pp. 9-14). Routledge.
Baddeley, A. D., & Hitch, G. (2017). Working
memory. In Exploring Working Memory (pp.
43-79). Routledge.
Bari, A., & Robbins, T. W. (2013). Inhibition and
impulsivity: behavioral and neural basis of
response
control. Progress
in
Neurobiology, 108, 44-79.
Barkley, R. A. (2012). Barkley deficits in executive
functioning scale--children and adolescents
(BDEFS-CA). Guilford Press.
Barkley, R. A., Biederman, J. (1997). Toward a
broader definition of the age-of- onset criterion
for attention-deficit hyperactivity disorder.
& Journal of the American Academy of Child
Adolescent Psychiatry, 36(9): 1204–10.
Bernice, W. Lorraine, G. Maureen, H. Jeanett, B.
(2009). The ABCS of learning. Learning
Disabilities. Press Kleas.

راهبﺮدهای فﺮاﺷناﺧﺘی در کودکان  3تا  11ساﻟه در سال
تحصﻴلی  ،81-80پایاننامه دکﺘﺮی ،دانشکﺪه روانﺷناسی و علوم
تﺮﺑﻴﺘی ،دانشﮕاه آزاد اسﻼمی واحﺪ علوم و تحقﻴقات تهﺮان.
قﺪیﺮی ف ،.جﺰایﺮی ع ،.عشایﺮی ح ،.قاضیطباطبایی م)1385( .
«نقﺶ توانﺑخشی ﺷناﺧﺘی در کاهﺶ نقایص کارکﺮدهای اجﺮایی
و نشانههای وسواسی– اجباری ﺑﻴماران اسکﻴﺰو– وسواسی»،
توانﺑخشی.24-15 :)4(7 ،
قﺮﺑانی ﺑﻴﺮﮔانی ع« )1393( .ﺑﺮرسی اپﻴﺪمﻴوﻟوژیکی اﺧﺘﻼل ﺧوانﺪن در
ﺑﻴﻦ دانﺶآموزان پسﺮ مﺪارس اﺑﺘﺪایی ﺷهﺮسﺘان اهواز در سال
 ،»1392مجله پﺮسﺘاری کودکان.35-27 :)1(1 ،
قمﺮیﮔﻴوی ح ،.نﺮیمانی م ،.محمودی ه« )1391( .اثﺮﺑخشی نﺮمافﺰار
پﻴشبﺮد ﺷناﺧﺘی ﺑﺮ کارکﺮدهای اجﺮایی ،ﺑازداری پاسخ و حافظه
کاری کودکان دﭼار نارساﺧوانی و نقص توجه /ﺑﻴﺶفعاﻟی»،
ناتواناییهای یادﮔﻴﺮی.115-98 :)2(1 ،
کاکو جویباری ع ،.امﻴنی ف ،.علیاکبﺮی دهکﺮدی م)1397( .
«اثﺮﺑخشی آموزش حافظه کاری ﺑﺮ عملکﺮدهای توجه
دانﺶآموزان دارای اﺧﺘﻼالت یادﮔﻴﺮی نارساﺧوانی» ،دوفصلنامه
علمی -پژوهشی ﺷناﺧت اجﺘماعی.88-73 :)1(7 ،
کﺮمینوری ر ،.مﺮادی ع )1387( .آزمون ﺧوانﺪن و نارساﺧوانی (نما)،
تهﺮان :انﺘشارات جهاد دانشﮕاهی.
کﺮمی ج ،.مؤمنی خ ،.عباسی ز« )1395( .اثﺮﺑخشی آموزش
راهبﺮدهای فﺮاﺷناﺧﺘی و حافظه فعال ﺑﺮ عملکﺮد ﺧوانﺪن (دقت،

64

Downloaded from joec.ir at 11:45 +0430 on Sunday September 19th 2021

یادﮔﻴﺮی غﻴﺮکﻼمی» ،فصلنامه تازههای علوم ﺷناﺧﺘی:)3(15 ،
.32-39

سﺮعت و درک مطلب) ،دانﺶآموزان نارساﺧوان» ،مجله
دسﺘاوردهای روانﺷناﺧﺘی.68-51 :)2(23 ،

... بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان در بستر:فاطمه علیدوستی و همکاران

Downloaded from joec.ir at 11:45 +0430 on Sunday September 19th 2021

________________________________________________________________________________________ _
Brocki, K. C., Eninger, L., Thorell, L. B., & Bohlin,
G. (2010). Interrelations between executive
function
and
symptoms
of
hyperactivity/impulsivity and inattention in
preschoolers:
A
two-year
longitudinal
study. Journal
of
Abnormal
Child
Psychology, 38(2), 163-171.
Chapman, C., & King, R. (2013). Planning and
organizing
standards-based
differentiated
instruction. Corwin Press.
Chapman, R., France, J., & Shedlack, K. (2004).
Stop-think-relax: Practical applications of a
self-control technique in individuals with
developmental disability and co-existing
psychiatric illness. Proceedings of the National
Association for Dual Diagnosis International
Congress V: Boston, MA.
Closson, M. S. (2010). Investigating the role of
executive function in social decision making in
children with ADHD. A thesis submitted in
partial fulfillment of the requirements for the
degree of Doctor of Philosophy, Hofstra
University.
Coleman-Martin, M. B., Heller, K. W., Cihak, D.
F., & Irvine, K. L. (2005). Using computerassisted instruction and the nonverbal reading
approach to teach word identification. Focus on
Autism and Other Developmental Disabilities,
20(2), 80-90.
Costa, L. J. C., Edwards, C. N., & Hooper, S. R.
(2016). Writing disabilities and reading
disabilities in elementary school students: Rates
of
co-occurrence
and
cognitive
burden. Learning Disability Quarterly, 39(1),
17-30.
Crespo Garcia, R. M., Delgado Kloos, C., & Castro
Gil, M. (2008). Game based spelling learning.
Paper presented at the 38th ASSEE/IEEE
Frontiers in Education Conference. Saratoga
Springs, NY
Dahlin, K. E. (2011). Effects of working memory
training on reading in children with special
needs. Read Writ, 24(3), 479–491.
Diamond, A., & Ling, D. S. (2016). Conclusions
about interventions, programs, and approaches
for improving executive functions that appear
justified and those that, despite much hype, do
not. Developmental Cognitive Neuroscience, 18,
34-48.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., &
Barnes, M. A. (2018). Learning disabilities:
From identification to intervention. Guilford
Publications.
Friedman, N. P., & Miyake, A. (2017). Unity and
diversity of executive functions: Individual
differences as a window on cognitive
structure. Cortex, 86, 186-204.

Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008).
Working memory and learning: A practical
guide.Thousand Oaks, CA: Sage.
Gioia, G. A. & Isquith, P. K. (2004). Ecological
assessment of executive function in traumatic
brain injury. Developmental Neuropsychology,
23, 135-158.
Graham, S., & Hall, T. E. (2016). Writing and
Writing Difficulties from Primary Grades to
College:
Introduction
to
the
Special
Issue. Learning Disability Quarterly, 39(1), 3-4.
Graham, S., Collins, A. A., & Rigby-Wills, H.
(2017). Writing characteristics of students with
learning disabilities and typically achieving
peers:
A
meta-analysis. Exceptional
Children, 83(2), 199-218.
Hughes, C. (2011). Changes and challenges in 20
years of research into development of executive
functions. Infant and Child Development 20(3),
251-271.
Humes, G. E., Welsh, M. C., Retzlaff, P., &
Cookson, N. (1997). Towers of Hanoi and
London: Reliability and validity of two
executive function tasks. Assessment, 4(3), 249257.
Kimberlee, Z. J. (2009). Applied behavioral selfcontrol intervention for impulsive preschoolers.
A dissertation submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of Doctor of
Philosophy, Graduate Faculty at University of
Grand Forks North Dakota.
Laasonen, M., Virsu, V., Oinonen, S., Sandbacka,
M., & Salakari, A. (2012). Phonological and
sensory short-term memories are correlated and
both
are
affected
in
developmental
dyslexia. Reading and Writing, 25(9), 22472273.
Lawrence, N. S., O'Sullivan, J., Parslow, D., Javaid,
M., Adams, R. C., Chambers, C. D., ... &
Verbruggen, F. (2015). Training response
inhibition to food is associated with weight loss
and reduced energy intake. Appetite, 95, 17-28.
Lezak, M., Howieson, M., & Loring, D. (2004).
Neuropsychological assessment (4th ed) New
York: Oxford University Press.
Lima, R. F. D., Azoni, C. A. S., & Ciasca, S. M.
(2011). Attentional performance and executive
functions
in
children
with
learning
difficulties. Psicologia:
Reflexão
e
Crítica, 24(4), 685-691.
Lukov, L., Friedmann, N., Shalev, L., KhentovKraus, L., Shalev, N., Lorber, R., &
Guggenheim, R. (2015). Dissociations between
developmental
dyslexias
and
attention
deficits. Frontiers in Psychology, 5, 1501.
Luo, Y., Wang, J., Wu, H., Zhu, D., & Zhang, Y.
(2013). Working-memory training improves

65

51-66 ،1399 ،4  شماره، سال بیستم،فصلنامه کودکان استثنایی

Downloaded from joec.ir at 11:45 +0430 on Sunday September 19th 2021

_____________________________________________________ _____________________________________
developmental
dyslexia
in
Chinese
children. Neural Regeneration Research, 8(5),
452-460.
Maehler, C., Joerns, C., & Schuchardt, K. (2019).
Training Working Memory of Children with
and without Dyslexia. Children, 6(3), 47.
McCabe, D. P., Roediger III, H. L., McDaniel, M.
A., Balota, D. A., & Hambrick, D. Z. (2010).
The relationship between working memory
capacity and executive functioning: evidence for
a common executive attention construct.
Neuropsychology, 24(2), 222-243.
Meepien, D., Iamsupasit, S., & Suttiwan, P. (2010).
Effect of self-control training to reduce
aggressive behaviors of female adolescent
offenders in Ban Prance Juvenile vocational
training Center. Journal of Health Research,
24(1): 35-38.
Mostow, J., Beck, J., Cen, H., Cuneo, A., Gouvea,
E., & Heiner, C. (2005). An educational data
mining tool to browse tutor-student interactions:
Time will tell. In Proceedings of the Workshop
on Educational Data Mining, National
Conference on Artificial Intelligence (pp. 1522). AAAI Press.
Moura, O., Simões, M. R., & Pereira, M. (2015).
Executive functioning in children with
developmental
dyslexia. The
Clinical
Neuropsychologist, 28(sup1), 20-41.
Nigg, J. T. (2000). On inhibition/disinhibition in
developmental psychopathology: views from
cognitive and personality psychology and a
working inhibition taxonomy. Psychological
Bulletin, 126(2), 220-246.
Pullen, P. C., Lane, H. B., Ashworth, K. E., &
Lovelace, S. P. (2017). Specific learning
disabilities. Handbook
of
Special
Education, 286.
Reid, R., Trout, A. L., & Schartz, M. (2005). Selfregulation interventions for children with
ADHD. Exceptional Children, 71: 361-377.
Rosselli, M., Matute, E., Pinto, N., & Ardila, A.
(2006). Memory abilities in children with
subtypes
of
dyscalculia. Developmental
Neuropsychology, 30(3), 801-818.
Sesma, H. W., Mahone, E. M., Levine, T., Eason,
S. H., & Cutting, L. E. (2009). The contribution
of
executive
skills
to
reading
comprehension. Child Neuropsychology, 15(3),
232-246.
Shields, G. S., Sazma, M. A., & Yonelinas, A. P.
(2016). The effects of acute stress on core
executive functions: A meta-analysis and
comparison with cortisol. Neuroscience &
Biobehavioral Reviews, 68, 651-668.
Shaywitz, S., Shaywitz, B., Wietecha, L., Wigal, S.,
McBurnett, K., Williams, D., ... & Hooper, S. R.
(2017). Effect of atomoxetine treatment on

reading and phonological skills in children with
dyslexia
or
attention-deficit/hyperactivity
disorder and comorbid dyslexia in a
randomized, placebo-controlled trial. Journal of
Child and Adolescent Psychopharmacology,
27(1), 19-28.
Shiran, A., & Breznitz, Z. (2011). The effect of
cognitive training on recall range and speed of
information processing in the working memory
of dyslexic and skilled readers. Journal of
Neurolinguistics, 24(5), 524-537.
Swanson, H. L., & Jerman, O. (2007). The
influence of working memory on reading
growth in subgroups of children with reading
disabilities. Journal of Experimental child
Psychology, 96(4), 249-283.
Thorell, L. B., Lindqvist, S. B., Bohlin, G., &
Klingberg, T. (2009). Training and transfer
effects
of executive functions in preschool children.
Developmental Science, 12(1): 106-113.
Varvara, P., Varuzza, C., Padovano Sorrentino, A.
C., Vicari, S., & Menghini, D. (2014).
Executive
functions
in
developmental
dyslexia. Frontiers in Human Neuroscience, 8,
120.
Vasudevan, N., & Iyer, A. (2015). Developmental
dyslexia—Its prevalence and treatment in India.
In 2nd Int. Multidisciplinary Scientific Conf. on
Social Sciences and Arts (pp. 425-430).
Verbruggen, F., & Logan, G. D. (2008). Automatic
and controlled response inhibition: associative
learning in the go/no-go and stop-signal
paradigms.
Journal
of
Experimental
Psychology: General, 137(4), 649-572.
Welsh, M.C. & Pennington, B.Y. (1988). Assessing
frontal
lobe
functioning
in
children:
View
from
developmental
psychology.
Developmental Neuropsychology, 4, 199-230.
Will, E., Fidler, D. J., Daunhauer, L., &
Gerlach‐McDonald, B. (2017). Executive
function and academic achievement in primary–
grade students with Down syndrome. Journal of
Intellectual Disability Research, 61(2), 181-195.
Wodka, E. L., Mark Mahone, E., Blankner, J. G.,
Gidley Larson, J. C., Fotedar, S., Denckla, M.
B., & Mostofsky, S. H. (2007). Evidence that
response inhibition is a primary deficit in
ADHD. Journal of Clinical and Experimental
Neuropsychology, 29(4), 345-356.
Yang, Y. T. C. (2012). Building virtual cities,
inspiring intelligent citizens: Digital games for
developing students’ problem solving and
learning
motivation. Computers
&
Education, 59(2), 365-377.
Zelazo, P. D., Craik, F. I., & Booth, L. (2004).
Executive function across the life span. Acta
Psychologica, 115(2-3), 167-183.

66

