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 چکیده 
های  يادگیری به كاركرد  هایو درمان اختالل  شناسي در آسیب  :هدف

ويژ توجه  اثر  هاجرايي  بررسي  حاضر  پژوهش  هدف  است.  شده  ای 

رايانه شناختي  بر توانبخشي  كاری  حافظه  كاركردهبب  ای    های ود 

از  برنامه يادگیری خاص  اختالل  به  مبتال  و سازماندهي كودكان  ريزی 

است. خواندن  ش  روش: نوع  آماری  دانشجامعه  ابتدايي  امل  آموزان 

شهر خواندن  نوع  از  خاص  يادگیری  اختالل  به  و  مبتال  آمل  های 

تحصیلي   سال  يادگیری    بود  98-97محمودآباد  اختالل  مراكز  به  كه 

بین  جا ار از  شدند.  تعداد  ع  آماری  جامعه  روش    30اين  به  نفر 

طور  و به  شدههای ورود انتخابگیری در دسترس، با توجه مالکنمونه

به  آزمايش  گروه  كنترل جايگزين شدند.  و  آزمايش  گروه  در    تصادفي 

رايانه  14مدت   توانبخشي  كاریجلسه  حافظه  باشگاه  )نرم  ای  افزار 

های خواندن  عات از آزموناطال  آوریی جمع. براندرد دريافت ك  حافظه(

آزمون هوشي ريون و آزمون برج لندن استفاده شد.  ،  و نارساخواني نما

از  داده چندراه  ها  كوواريانس  تحلیل  شدندآزمون  تحلیل  .  متغیری 

رايانه  ها:يافته  شناختي  توانبخشي  گروه  داد  نشان  حافظه  نتايج  ای 

( واكنش  زمان  در  پاسخ   = 01/0p<  ،42Fكاری   ،)( ،  >01/0pخطا 

97/29F = ( آزمون  امتیاز  و   )01 /0p<  ،91/36F =  )  طور  به

دادامعن نشان  بهتری  عملکرد  توانبخشي    گیري:نتیجهند.  داری 

يندهای مربوط  ا در ريزفر  سازیآسانبا    شناختي مبتني بر حافظه كاری

 .  شودسازماندهي موجب بهبود آن مي  -ريزیبه كاركرد برنامه

 

کلیديه واژ كاری،    :هاي  حافظه  شناختي،  توانبخشي 
 . سازماندهي، اختالل خواندن  -ريزیبرنامه 
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Abstract 
Objective: In pathology and treatment of learning 
disorders, special attention has been paid to 
executive functions. The aim of this study was to 
investigate the effect of computerized cognitive 
rehabilitation of working memory on improving the 
planning and organizing functions of children with 
special learning disorders of the reading type . 
Methods: The statistical population included 
elementary students with special learning disorders 
of the reading type in Amol and Mahmoudabad in 
the academic year 1397-98 who were referred to 
learning disability centers. From this statistical 
population, 30 people were selected by available 
sampling method according to the inclusion criteria, 
and were randomly assigned to the experimental 
and control groups. The experimental group 
received 14 sessions of computerized working 
memory rehabilitation (Memory Gym software). 
For data collection, NAMA dyslexia tests, Raven 
IQ test and the Tower of London test was applied. 
Data were analyzed by multivariate analysis of 
covariance. Results: results showed that the 

computerized working memory rehabilitation group 
Showed significantly better performance in reaction 
time (p <0.01, F = 42), error response (p <0.01, F = 
29.97) and test score (p <0.01, F / 91/36). 
Conclusion: Working memory-based cognitive 
rehabilitation improves it by facilitating 
subprocesses related to the planning-organizing 
function. 
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 مقدمه 

پايه،  خواندن در  مهارتي  زندگي  برای  ضروری  و  ای 

به خواندن  مهارت  است.  امروزی  پیشرفته  طور دنیای 

و   ديگران  با  ارتباط  اشتغال،  فرايند  خودكار 

فن پیشرفت و  اجتماعي  مياهای  تسهیل  را  كند.  ورانه 

مهارت خواندن در اواسط دهه اول زندگي با يادگیری  

)مت گفتار  تصويری  آن  نمادهای  معنای  تداعي  و  ن( 

درصد    15  تا  5گیرد، اين در حالي است كه  شکل مي

اين مهارت اساسي دچار مشکل   كودكان در يادگیری 

بونت و  جانسن  )رومانوسکا،  انجمن (.  2021،  هستند 

به،  (2008)  نارساخوانيجهاني   را  عنوان  نارساخواني 

عصب شناختي دارد    أاختالل يادگیری خاص كه منش

با مشکالتي  ن  یاتعريف و ب نارساخواني  كرده است كه 

كردن و  ، فقر هجيهاهدر بازشناسي درست و روان كلم

است.   شده  توصیف  رمزگشايي  توانايي  در  در  مشکل 

نارساخوانيسبب ذكر شده  علت  شناسي  های مختلفي 

مشکالت  ،  است اين  اغلب  ماما  در  نقص  لفه  ؤاز 

نشواج زبان  ميأ شناختي  با  ت  اغلب  كه  گیرد 

ميايانتو آموزش  ارائه  يا  شناختي  كالس  ؤهای  در  ثر 

درک   در  مشکل  نقص  اين  پیامد  است.  مرتبط  درس 

و كاهش تجرب تواند خواندن است كه مي  هایهمطلب 

زمینه دانش  و  واژگان  دايره  رشد  در  شود.  ای  مانع 

خواندن   اختالل  دچار  بهره  بهكودكان  وجود  رغم 

فرصت و  بهنجار، شرايط  آموزشي  نام  هایهوشي  سب 

اختالل  نداشتن و   فرايند    های وجود  يادگیری  رواني، 

است اختالل  ؛  خواندن دشوار  اصلي  ويژگي  عبارتي  به 

خاص از    1يادگیری  است  عبارت  خواندن  نوع  از 

كلم نادرست  و  كند  دشوار،  در    ،ها هروخواني  اشکال 

مي خوانده  آنچه  معني  مشکالت  درک  و  شود 

تق كردن.  هجي خواندن  در  درصد    75در    باًرينقص 

اختالل به  مبتال  اختصاصي    های كودكان  يادگیری 

مي روانپزشکي  شود  مشاهده  ؛  2013مريکا،  آ)انجمن 

 ترجمه رضاعي و همکاران(. 

برنامه اجرايي  نقش    -ريزیكاركرد  سازماندهي 

( دارد  خواندن  يادگیری  در  و  كلیدی  رومانوسکا 

كودكان  2021همکاران،   كه  است  حالي  در  اين   .)

در    تالمب خواندن  نوع  از  خاص  يادگیری  اختالل  به 

برنامه وكاركرد  ضعیف  ريزی  ساير  سازماندهي  از  تر 

  (.2015،  كنند )وكیل، لو و گلدفاسكودكان عمل مي

برنامه اصطالح  روزمره  زندگي  مسئله  در  حل  و  ريزی 

استفاده مي اعمالي  مقابله  برای توصیف  برای  شود كه 

موقعیت و  با  دشوار  به  ناديا  های  نیاز  و  بوده  ر 

رويکرد  راهبرد با  روانشناسان  اما  دارد،  ويژه  های 

اين اصطالحات را در يک مفهوم    -عصب روانشناختي 

های  گیرند كه در بسیاری از فعالیتتر به كار ميوسیع

تعريف  يک  در  دارد.  نقش  زندگي  معمولي  و  روزمره 

برنامه راه    2ريزیساده،  نقشه  تدوين  ی  براتوانايي 

يار هدف  به  شامل    سیدن  همچنین  و  تکلیف  تکمیل 

های رسیدن  گیری در مورد اولويت گامتوانايي تصمیم

گواير و  )داوسون  است  هدف  برنامه 2018،  به  ريزی  (. 

است كه ما را برای انجام يک عمل    يک راهبرد ذهني 

مي بهبود  آماده  را  هدف  به  معطوف  عملکرد  و  سازد 

بهمي همچنین  ك  بخشد.  ميما  وجود  مک  با  كه  كند 

محرک و  تکلیف  پرتدشواری  به  های  حواس،  كننده 

رفتاری   مراحل  روی  و  بمانیم  ريل  روی  اصطالح 

گلويتزر و  بلیک  )كلر،  كنیم  تمركز  عمل  به  ،  رسیدن 

  منظم،   اجرای  توانايي  اجرايي  كاركرد   اين  (.2019

  است   نگرآينده  هدف  با  هایفعالیت  متوالي  و  هدفمند

  روزمره   هدفمند  هایفعالیت  تمامي  مجاان  رایب  و

ورهوون-نوپ)  است   ضروری و  سگر  كمپن،  ،  ون 

2020 .) 

راموس و  لوپز  روزالس،  يک  2017)  سروانتس،   )

شناختي  الگوی اطالعات  پردازش  از    3مفهومي 

ميبرنامه  ارائه  و سازماندهي  اين  ريزی  در  ،  الگودهند. 

بیفرايند يا  )دروني  محرک  يک  ادراک  با  روني(  ها 

ميراه محرک شوند.  اندازی  به  مربوط   اطالعات 

تصمیم  وسیلهبه يک  دستگاه  تا  شده  استفاده  گیری 

گزينه از  موجود  ارزيابي  شده های  در  انجام  نهايت  و 

گزينه از  فرايند  يکي  آن،  از  بعد  شود.  انتخاب  ها 

اولیه  برنامه  تجرب  4ريزی  و  اطالعات  از  استفاده  ه  با 
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دن به گزينه منتخب يا به  ای رسیراه برقبلي، بهترين  

مي انتخاب  را  هدف  فرايند  اصطالح  سپس  كند. 

اجراييبرنامه  بازبیني    5ريزی  و  هماهنگي  مسئول 

شده به  عملکرد صحیح و مديريت اجرای نقشه انتخاب

رفتاری است تظاهرات  تغییر محیط  .  شکل  در صورت 

  به   ارهدوبريزی اجرايي، كنترل را  بیروني، فرايند برنامه

برنامهفر اولیهايند  را  مي  ريزی  اطالعات  تا  سپارد 

سپس فرايند  .  رساني كرده و نقشه را تغییر دهدروزبه

ه  ادامه عمل ب برای كنترل را  دوباره ريزی اجرايي  برنامه 

مي است    گیرد. دست    های علتبه  هدف  ممکن 

هیجاني و  انگیزشي  داليل  مانند  كند.    مختلفي  تغییر 

فرايند  ريزی ارنامهدر اين شرايط ب جرايي كنترل را به 

دهد تا هدف و گزينه ديگری انتخاب  گیری ميتصمیم

 شود. 

  شده ذكر  سازماندهي -ريزیبرنامه  الگوی  در

همکاران،  ) و    و   شناختي  عوامل  ،(2017سروانتس 

توسط    6كاركرد توجه حسي  :هستندمؤثر    زير  هیجاني

فیلتر  مسئول  كه  حسي  مرتبط  قشر  اطالعات  كردن 

می ا  د ز  كنترل  رونداد ان  است،  محیط  حسي  های 

مسئول ارسال اطالعات  كه    7كاركرد انگیزشي؛  شود مي 

نیاز به  كاركرد  مربوط  با  همراه  و  است  دروني  های 

راه در  مهمي  نقش  رفتارهیجاني    دروني های  اندازی 

حافظه؛  دارد اطالعات  كه    8كاركرد  دريافت  مسئول 

هیجاني  اطال   ، محیطي،  و  به  مرب   عات انگیزشي  وط 

فرايند  به  ارسال  جهت  آنها  پردازش  و  های  محرک 

برنامه تصمیم  و  است گیری  ديداری ؛  ريزی    -كاركرد 

از  كه    9فضايي  فضايي  ديداری  نقشه  تهیه  مسئول 

ويژگي  هدف  تمامي  به  مربوط  بیروني  محیط  های 

كاری   حافظه  همکاری  به  نیاز  كاركرد  اين  است. 

ن تهیه    برای فضايي    -ديداری  كاركرد  ؛  دارد قشه  يک 

برنامه كه    10ريزیبرنامه  فاز  دو  و  به  اولیه  ريزی 

شده  برنامه  تقسیم  اجرايي  ) ريزی  آنها  است  توضیح 

است  آمده  باال  تصمیم ؛  ( در  كه   11گیری كاركرد 

سامانه  از  اطالعات  هماهنگي  مختلف  مسئول  های 

است   برای شناختي   تصمیم  نظارت ؛  اخذ    12كاركرد 

اط كه   بررسي  گام ال مسئول  ارزيابي  و  در  عات  ها 

صورت تغییر محیط و شرايط تکلیف است. اطالعات  

  كه برای   ريزی ارسالي از اين سامانه به سامانه برنامه 

دارد روز به  اهمیت  ابتدايي  نقشه  تغییر  و  ؛  رساني 

حركتي  تبديل    13كاركرد  آن  اصلي  وظیفه  شیوه  كه 

برنامه  ینامه سامانه  از  بهآمده  حركت    صورتريزی 

؛  ويژه معطوف به هدف انجام شود  هایتركست تا حا

هیجاني تبديل  كه    14كاركرد  آن  اصلي  شیوه  وظیفه 

برنامه  ینامه سامانه  از  حركت  آمده  صورت  به  ريزی 

  ؛ ويژه معطوف به هدف انجام شود  هایتحركاست تا  

مسئول محاسبه اين    15كاركرد پاداش دروني نهايت  در

يا   محرک  هر  كه  چقدر است  گام  دهنده  پاداش   هر 

شامل   كه  است  دروني  خودكار  كاركرد  يک  است. 

 اطالعات هیجاني و انگیزشي است. 

( همکاران  و  هر2017سروانتس  برای  از  (  يک 

ويژهباالهای  كاركرد مغزی  مدار  مطرح  ،  نیز  را  ای 

توان گفت كه قسمت اعظمي  طور كلي مياند. بهكرده

پیش قشر  مانند  مغز  اوربی،  پیشانياز    ، توفرونتالقشر 

ای، بادامه و لیمبیک، آمیگدال، سینگولیت  قشر آهیانه

آهیانه قشر  و  قدامي،  حسي  مختلف  نواحي  و  ای 

تصمیم فرايند  در  و  برنامه  ،گیریحركتي  ريزی 

حافظه    مؤثرسازماندهي   پژوهشگران  اين  هستند. 

ای  ثر و پايهؤم  شدهذكرهای  كاری را در تمامي كاركرد

 ند.  دانمي

ريکسولیوا كاستلون،  و  برنامه2009)  و  و  (  ريزی 

كاركرد از  را  پیچیده  سازماندهي  و  باال  سطح  های 

مي عقیدهشناختي  اين  بر  و  برج  دانند  تکالیف  كه  اند 

به هانوی(  برج  يا  لندن  تکلیف)برج  يک  ،  عنوان 

برنامهنشان كاركرد  است،  دهنده  سازماندهي  و  ريزی 

ب طوری  بايد  فرد  ك رنامهزيرا  كمتريزی  با  كه  رين  ند 

نظر مرتب كند.  ها را به شکل موردتعداد حركت، مهره

آموزان  ( نشان دادند كه دانش2015وكیل و همکاران )

نارساخوان عملکرد ضعیف و زمان بیشتری در آزمون  

دهند. ذهن انسان به  ريزی برج هانوی نشان ميبرنامه 

م مانند  پردازشي  منابع  در  محدوديت  حدوديت  دلیل 
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ظر كا در  حافظه  مانند  فیت  نیست  قادر  ری 

رايانهپردازنده گامهای  تمام  رياضي،  لحاظ  از  های  ای، 

را   هدف  به  رسیدن  برای  كند.    پیداموجود  ارزيابي  و 

  برای اند كه  ( بر اين عقیده2009و همکاران ) سولیوان

های  ريزی و سازماندهي حجم عظیمي از سامانهبرنامه 

مثال    برای،  شئند ميی استفاده  و حافظه كار  پردازشي 

لندن برج  تکلیف  حركت  در  تعداد  شکل    ،هابايد 

همچنین  مهره و  انتخاب  های  پردازشها  جهت  الزم 

راهبرد مناسب برای هر حركت در حافظه كاری انجام  

مي كاری  حافظه  آموزش  رو  همین  از  بر  شود.  تواند 

برنامه  به  اثر مثبت  ريزی و حل مسئله  تکالیف مربوط 

 ذارد.بگ

حافظه   در  دسترس  در  ساختار  يک  كاری  حافظه 

فراخنای   يا  هشیاری  در  را  خاصي  اطالعات  كه  است 

مي نگه  پردازشتوجه  در  تا  اطالعات  دارد  جاری  های 

تسهیلشوداستفاده   اولیه حافظه كاری  كاركرد  گری  . 

بازيابي   و  ذخیره  كدگذاری،  ظرفیت  افزايش  و 

های سطح  پردازش  ی يادگیری واطالعاتي است كه برا

(.  2017،  باالتر اطالعات ضروری است )گوپتا و شارما

تفاوت و اختالف چشمگیر حافظه كاری بین كودكان  

مبتال به اختالل خواندن و كودكان عادی به طرز قابل  

اين    شده توجهي پژوهش   و نشان داده شده است كه 

و ضعف  نقص  عادی دچار  به كودكان  نسبت    كودكان 

ح  در  هس بیشتری  كاری  و  افظه  جورن  )ماهلر،  تند 

شوچارت،    ؛2019،  شوچارت و  رويد،  2016ماهلر  ؛ 

 (.   2011، تیپیش، پاملین و مستر

دچار   كودكان  در  كاری  حافظه  نقص  به  توجه  با 

  الگوی يادگیری و اهمیت حافظه كاری در    هایاختالل

همکاران  برنامه  و  سروانتس  مسئله  حل  و  ريزی 

به2017) مي  (،  ت نظر  شناخت رسد  با  وانبخشي  ي 

ريزی و  تواند در بهبود برنامهمحوريت حافظه كاری مي

  ( 2019)  ريس   حل مسئله اين كودكان اثربخش باشد.

داند كه از  توانبخشي يا پیشبرد شناختي را روشي مي

ف  و  شناختي  اعصاب  علوم  رايانهناادغام  به  وری  ای 

مغز توانمندسازی  برای  و  است  آمده  در    وجود 

شناخهيندافر و  ای  حافظه  توجه،  مانند  باال  سطح  تي 

ميكاركرد گرفته  كار  به  اجرايي  و  .  شودهای  تغییر 

شناختي   توانبخشي  زمینه  در  مغز  كاركرد  بهبود 

انعطافبر  اصل  يا  اساس  عصبي  پذيری 

كه    16نوروپالستیسیته  قديمي  ادعای  برخالف  است. 

مي تغییر  عنوان  غیرقابل  عضوی  مغز  است،  كند 

ا كه  نعطافاصطالح  است  اين  بیانگر  عصبي  پذيری 

های مغز بر اثر يادگیری،  های عصبي و سیناپسمسیر

كنند، به عبارتي  تغییر رفتار يا آسیب مغزی تغییر مي

هم   و  مغز  )آناتومي(  ساختار  هم  تجربه  اثر  در 

ممکن   مغز  )نوروفیزيولوژی(  عملکردی  سازماندهي 

كند تغییر  پاراسورام)گرينوو  است  و    (. 2010،  اند 

  شناختي   توانبخشي   كه   است  داده   نشان  شواهد

  ساير   بهبود  در  تواندمي  كاری   حافظه  بر  متمركز

  يادگیری   در   همچنین   و   اجرايي   كاركردهای 

وون  )  باشد   ثرؤم  جديد  هایمهارت دريباخ،  میران، 

نوريس2019،باستین و  هلمز  دانینگ،  گدركول،  ،  ؛ 

2019 .) 

  يت و همکاران گنسي، روزنبام، و، گلدين،سیسرون

پژوهش2019) بر  مروری  پژوهش  يک  در  های  ( 

سال   از  شناختي    نشان   2014تا    2009توانبخشي 

از   حمايت  برای  توجهي  قابل  شواهد  كه  دادند 

كاركرد بهبود  در  شناختي  اجرايي  توانبخشي  های 

توانبخشي  وجود دارد. پژوهش زمینه  بسیاری در  های 

ماندهي  ريزی و سازبرنامهای در كاركرد  انهشناختي راي 

است شده  برایانجام  اكبری  ،  سلطاني  مثال   ،

خسروی عنوان  2019)  كوهبناني،  با  پژوهشي  در   )

های  ثیر توانبخشي حافظه كاری رايانه يار بر كاركردأت

دانش خواندن  پیشرفت  و  ناتواني  اجرايي  با  آموزان 

نرم از  استفاده  با  فزار حافظه كاری  ايادگیری خواندن، 

ان   -يداری د كه  بک    -فضايي  رسیدند  نتیجه  اين  به 

رايانه كاركردآموزش  و  خواندن  عملکرد  بر  های  يار 

ريزی اثر مثبت داشته  اجرايي حافظه، بازداری و برنامه

  فر   شجاعي   و   خالصظفر    طاليي   دوستي،   علي است.  

  تکالیف   كه   دادند   نشان  خود  پژوهش  در (  1399)
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  درگیر   با   ای  رسانه  دچن  قابلیت  با  يار   رايانه  شناختي

  بر   همزمان،  طور  به  گوناگون  حواس  حواس  كردن

  تکلیف   در   عملکرد   جمله  از )  اجرايي   كاركردهای   بهبود

  . است  اثربخش  نارساخوان  كودكان(  هانوی  برج

  در (  1400)  محمدی   و   هاشمي  زاده،   مشهدی 

  به   مبتال  دبستاني   پیش  نوآموزان  روی  بر   پژوهشي

  يادگیری   كه   دادند   اننش   يادگیری  ويژه  های   نارسايي 

  در   عملکرد  بهبود  موجب  مغز  آموزش  بر  مبتني

  مي   فضايي  ديداری  حافطه  آزمون  و  لندن   برج  تکالیف

  نشان   پژوهشي   در   (2020)  مرادی   و  دهقاني   .شود

  بهبود   بر  فعال   حافظه   پايه   بر  آموزش  كه   دادند

  پذيری انعطاف  و   سازماندهي-ريزی برنامه  كاركردهای

 نوع  از   خاص   يادگیری   اختالل   با   آموزاندانش  شناختي

  های پژوهش  بیشتر  در .  است  ثرؤم  خوانينارسا

  اغلب   و  كاركردها  ساير  كنار  در  كاركرد  اين،  شدهانجام

  خاص   كه  شناختي  مفهومي  الگوی  گرفتننظردر  بدون

  به  توجه  با  روايناز.  است  شده   انجام  باشد،  كاركرد  اين

  در   ری كا  حافظه   كاركرد  اهمیت   و   باال   مطالب 

  بررسي   حاضر  پژوهش  هدف   ازماندهي، س  و  ريزیبرنامه 

  با   كاری  حافظه  بر  متمركز  شناختي  توانبخشي  اثر

  ( 2017) همکاران  و سروانتس مفهومي  یالگو بر كیدأت

  كودكان   سازماندهي  و  ريزیبرنامه  كاركرد  بهبود  بر

 .است خواندن نوع از يادگیری  اختالل  به مبتال

 وش ر

حاضر، پژوهش  طرح    روش  و  نوآزمايشي  از  ع آن 

اين  پس  -آزمونپیش در  است.  گروهي  دو  آزمون 

روش   توانبخشي    های مداخلهپژوهش  شیوه  به 

رايانه بهشناختي  گروه  ای  برای  مستقل  متغیر  عنوان 

شد  اعمال  گروه  آزمايشي  هیچ  ولي  گونه گواه 

برنامهمداخله مهارت  همچنین  نکرد.  دريافت  ريزی  ای 

به سازماندهي  در  ونعو  وابسته  متغیر  مرحله  ان  دو 

پسآزپیش و  آماری    . شدسنجش  آزمون  مون  جامعه 

دانش تمامي  شامل  پژوهش  مبتال  اين  ابتدايي  آموزان 

شهر  خواندن  نوع  از  خاص  يادگیری  اختالل  های  به 

كه    بود  1398-97آمل و محمودآباد در سال تحصیلي  

ب از  بودند و    ن یبه مراكز اختالل يادگیری ارجاع شده 

 ب شدند. انتخازير  روند راساسبافراد نمونه ، اين

  كد   گرفتن الف( مرحله شناسايي: در اين مرحله با  

و مربوطمجوز  اخالق  مركز    های  به  مراجعه  و 

مراجعه،  يادگیری  هایاختالل به  فهرست  كنندگان 

گرفت قرار  پژوهشگر  اختیار  در  مرحلة    ؛ مركز  ب( 

مراجعه تمامي  مرحله  اين  در    نندگان ك انتخاب: 

مختلف  کمال  وسیلهبه تشخیص  های  ازجمله 

اختاللكا مركز  هوش    عایرشناسان  آزمون  يادگیری، 

(، آزمون نارساخواني  115تا    90ريون )ضريب هوشي  

بررسي   لندن  برج  تکلیف  شیوه   30و  شده  و  به  نفر 

مالکنمونه  به  توجه  با  هدفمند  ورود  گیری  های 

عبارت   كنندگانتشرك ورود هایانتخاب شدند. مالک

پنجم ابتدايي،  ع سوم، چهارم و  ز تحصیل در مقاطبود ا

همزمان،    نداشتنوجود يادگیری    نداشتن اختالل 

يا معلولیت جسماني كه عملکرد دانش را  مشکل  آموز 

تمرين انجام  و  آزمون  مشکل    هایدر  دچار  عملي 

مصرف دارودارو  نکردنسازد،  و  روانپزشکي  های  های 

،  د هشیاری و توجههای شناختي مانندرکمؤثر در عمل 

در مدارس غیرانتفاعي )به جهت تفاوت    نکردنتحصیل

امکانات آموزشي متفاوت و خدمات روان   شناختي( در 

  های هو مالک خروج غیبت بیش از سه جلسه در جلس

 مداخله بود.

و  خرده(  1:  ابزار  خواندن  آزمون  متن  درک  آزمون 

 نما:  نارساخواني

آزما كرمي  ون  ين  مرادتوسط  و  سال  نوری  در  ی 

هنجاريابس  1384 و  شد.  اخته  گیری  اندازه  برایي 

خواندنمؤلفه متن  های  دادهاز  در  های  شده 

استفاده شد. روش  خرده آزمون  اين  آزمون درک متن 

شده را با  اجرا به اين صورت است كه كودک متن داده

مي بلند  ضب صدای  كودک  همزمان صدای  و  ط  خواند 

مدت زمان    ری سرعت خواندن،گیشود. برای اندازهيم

ميخواند محاسبه  كلمه  ده  محاسبه  ن  برای  شود. 

درست   كه  كلماتي  تعداد  نسبت  خواندن  صحت 

ميخوانده  تعیین  متن  كل  به  ارزيابي  شده  برای  شود. 
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س از  مطلب  طراحي   هاييالؤدرک  متن  هر  برای  كه 

برش اين    قطهشود. با توجه به ناستفاده مياست،  شده  

يا    157و در اين آزمون  آموزی كه نمره اآزمون، دانش

شود.  باشد، نارساخوان تشخیص داده مي  157كمتر از  

باال   پايه تحصیلي  و  آموز  دانش  164  با آزمون  پنج  در 

است شده  مؤلفه  كه  هنجاريابي  برای  آلفا  های  مقادير 

بین   خواندن  درک  و  صحت    98/0تا    43/0سرعت، 

شد اگزارش  مرادی،ه  نوری،  )كرمي  اكبری    ست 

به نقل از بیرامي، موحدی،  ؛  1387و غالمي،  زردخانه  

 (. 1395اسماعیلي و ذوالرحیم، 

لندن  (2 برج  لندن :  آزمون  برج    نخست را    آزمون 

سال   در  توانايي    1982شالیس  تا  كرد  طراحي 

را  برنامه  فرونتال  قطعه  به  صدمه  دچار  بیماران  ريزی 

يک آزمون  اين  ابسنجد.  از  مهم  ي    برای بزارهای 

كاركردازهاند مغزگیری  اجرايي  برنامههای  و  ،  ريزی 

كه   است  آن  آزمون  اين  در  هدف  است.  سازماندهي 

با   و  كند  استفاده  خود  توانايي  حداكثر  از  آزمودني 

آورد.   به دست  را  بهترين عملکرد  در  بايد  فرد  سرعت 

با حركت آزمون  آبيدادن مهرهاين  ،  های رنگي )سبز، 

قرارقرمز و  د(  آنها  حدادن  با  مناسب  جای  داقل  ر 

كه    حركات الزم،  افرادی  را درست كنند.  نمونه  شکل 

مي موفق  آزمون  اين  مسئله،  شوند در  حل  توانايي   ،

گیری باال در مدت  ريزی، ارزيابي و قدرت تصمیمبرنامه 

نیاز برای اجرای  شده را دارند. زمان موردزمان مشخص

ش از  . در اين پژوهاستیقه دق  16ات11اين آزمون بین 

مقیاس كل  نمره  زمان  پاسخآهای  تعداد  های  زمون، 

اين   نتايج  بین  است.  شده  استفاده  كل  امتیاز  و  خطا 

پرتئوس همبستگي  آزمون و آزمون ماز =  r  41/0های 

اين   اعتبار  است.  شده  و  آگزارش  قبول  مورد  زمون 

 (.1394گزارش شده است )سلیماني،  79/0

رزمون  آ(  3 آزمون  :  يونهوشي  ريون اين    توسط 

ا سني  گندازهبرای  گروه  در  هوش  سال    18تا    9یری 

و   است  شده  )  60ساخته  تا    5آيتم  تايي(    12سری 

میانگین  دارد با  آزمون  اين  دروني  همساني  ضريب   .

به دست آمده    82/0و ضريب پايايي باز آزمايي    90/0

استن  آزمون  با  آزمون  اين  همبستگي  بینه  -فورداست. 

عملي  6/0 آزمون  با  كال  70/0وكسلر    و  وكسلر  و  مي 

 (.1392رش شد )نريماني و سلیماني، گزا 57/0

باشگاه  نرم مجموعه(  4  برای:  :17حافظه افزاری 

نرم اين  در  است.  حافظه  عملکرد  ارتقا  و  افزار  بهبود 

كالمي،    هاييتمرين تفکر  گسترش  به  كمک  برای 

تي مانند  های شناخرتحافظه كاری و بهبود ساير مها 

بینايي حافظه  توجه  شنوايي،  حل    و  مهارت  كاری، 

  6له و سرعت پردازش طراحي شده است و شامل  ئمس

زمینه در  ارزيابي  ارائه  مرحله  و  حافظه  مختلف  های 

مي  برای  هايي تمرين آن  مجموعه  بهبود  اين  باشد. 

معتبر    وسیلهبه مغزیكمپاني  شده    18تقويت  طراحي 

در  از    است.  پژوهش  مخصوص  )  اولیه نسخه  اين 

شد(  هسال  12تا    6دكان  كو استاستفاده  اين  ه  در   .

به تکالیف  با  مجموعه،  و  بوده  مراتبي  سلسله  صورت 

مرحله تنظیم    6توجه به ارزيابي عملکرد آزمودني در  

كه    شده مياست  دشوارتر  مرحله  به  شوند.  مرحله 

مانانجام فوری  پاداش  تکلیف  از  قسمت  هر  ند  دادن 

كوتاه   نشانقطعه  ع آهنگ،  يک  و  دادن  زيبا  کس 

  1نواز همراه است. در جدول  های تصويری چشمجلوه 

 مداخله آورده شده است. شرح جلسه به جلسه روش
 اي شرح تکالیف توانبخشی شناختی رايانه  1جدول 

 اي تکالیف توانبخشی شناختی رايانه

ای ي  ا ای و ترس  یم نقاش  ي ي  ک ب  ازی رايان  هه  ای رايان  هورد بازیودكان، صحبت در م   به زبان ساده برای ك ن. توضیح اهدافجلسه اول: شرح قوانین و شرايط برای والدي

 جهت برقراری اتحاد درمانيفقط شخصیت كارتوني 

 رد آزم  ودني انج  اماف  زار از عملک   بي نرمب  ه نتیج  ه ارزي  ابا توجه به نمودار پیشرفت، چهار تکلیف از تکالیف زير با درجه سختي متفاوت و با توجه   چهاردهمجلسه دوم تا  

 شد.مي

ن ترتیبي ك  ه ش  نیده آ براساسشود. كودک بايد ها به كودک ارائه ميهايي در حال پرواز هستند. نام دو )يا بیشتر( از شکلبازی بادكنک: تعدادی شکل روی بادكنک •

 نظر كلیک كند.های مورداست، روی بادكنک
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های هندسي مختلف روی آنها نقش بسته است، يکايک ب  ه هايي كه شکلشیرينيس از باالی صفحه شود. سپگفته مي يره(د مربع، مثلث، داسه شکل )ماننم  نانخست   •

بس  ته  آنها نقشرده شده روی های نام بلهايي كه شکترتیب از افتادن شیرينيريزد، كودک بايد بشقابي را كه پايین صفحه وجود دارد، طوری حركت داده كه بهپايین مي

 د.ری كنجلوگی،  است

دهد كه روی دم هر ماهي يکي از اي  ن م  وارد شکل هندسي، عدد و يا كلمه نمايش داده شده و سپس چند ماهي در حال حركت را نشان مي  ایمجموعهگیری:  ماهي •

 كند.گ و اندازه اشکال تغییر ميباالتر تعداد، رنک كند. در مراحل های خاص كلیماهي ترتیب روی آنهنظر را پیدا كرده و بهای موردنقش بسته است. كودک بايد شکل

 تری كه برای استراحت كاربر تعبیه شده است.های اضافهقبل و بازی هاهجلس هایتکرار تمرين •

تیب روی ه  ر مرب  ع ك  ه آن رتشنود و بعد ب  هاشکال يا اعداد را مياست. كودک نام  كدام يک عدد يا تصوير نقش بسته  تعدادی مربع در صفحه وجود دارد كه روی هر •

 كند.لمس مي، دهدشکل يا عدد را نشان مي

 صورت معکوس يادآوری و انتخاب كند.صورت مستقیم يا بهشود. تکلیف آزمودني اين است كه موارد را بهيک توالي از حروف، اعداد يا تصاوير به كودک ارائه مي •

بسپارد. تکلیف اين است كه هريک از موارد  حافظهود و بايد شکل، رنگ و مکان آنها را به شف نشان داده ميوير، اعداد و حرومل تصامجموعه كادر شابه آزمودني يک   •

 ها قرار دهد.را در جايگاه صحیح خودش در درون مربع

 د به كودک.يادبوصورت و اهدای يک هديه )يک بازی فکری( به آزموناجرای پس

اجرا م:    روش  از  نمونه پس  جايگزيني  راحل  و  گیری 

آزمودنيتصادف گروهي  در  گواهها  و  آزمايش  هر  های   ،

سپس   شدند،  ارزيابي  لندن  برج  آزمون  با  گروه  دو 

گزارش  براساسمداخله    هایهجلس در  طرح  شده 

مدت    1جدول   جلسه    14به  هر  و    45  تا  40جلسه 

ش اعمال شد و گروه كنترل در  آزماي   روی گروه  دقیقه

از  فهرست پس  گرفت.  قرار  در    انتظار  مداخله  انجام 

  برج لندن با آزمون    دوبارهزمايش، هر دو گروه  آگروه  

ها و انتقال آنها به  آوری دادهارزيابي شدند. بعد از جمع

داده  برای،  SPSS  افزارنرم تحلیل  و  آزمون  تجزيه  و  ها 

از  فرضیه پژوهش  مانند  روشهای  توصیفي  آمار  های 

و روش  میانگین  و  استاندارد  آمار  انحراف  های 

چند كوواريانس  تحلیل  مثل  و  استنباطي  متغیره 

 .استفاده شد SPSS-21افزار تصحیح بنفروني در نرم

 هايافته 

پژوهش   اين  دانش  30در  اختالل  نفر  به  مبتال  آموز 

نفر آنها    22يادگیری از نوع خواندن شركت كردند كه  

نفر(، چهارم    14های سوم )نفر دختر از پايه  8پسر و  

(10  ( پنجم  همه    6نفر(،  بودند.  ابتدايي  مقطع  نفر( 

  18های محمودآباد )ها در مدارس دولتي شهرآزمودني

( آمل  و  تحصیلي    12نفر(  سال  در   1398-97نفر( 

جدول   در  بودند.  تحصیل  به  های  شاخص  1مشغول 

متغ  انحراف  ریتوصیفي  و  میانگین  پژوهش شامل  های 

پیشسا در  و پستاندارد  گروه آزمون  هر  برای  آزمون، 

بودن  گزارش شده است. همچنین برای بررسي بهنجار

اسمیرنف استفاده    -توزيع متغیرها از آزمون كالمگروف

 ارائه شده است.  2شده كه نتايج آن در جدول 

 ( 45ها )تعداد هی به تفکیک گروهدريزي و سازمانهاي برنامهودن مؤلفهبهاي توصیفی و نرمالشاخص  2جدول  

 M SD K-S P گروه وضعیت  متغیر

 زمان واكنش 

 آزمون پیش
 97/0 44/0 08/119 73/844 توانبخشي شناختي 

 89/0 57/0 43/144 53/760 گواه 

 آزمون پس
 96/0 49/0 36/103 40/504 توانبخشي شناختي 

 88/0 58/0 09/121 86/753 گواه 

 پاسخ خطا 

 آزمون پیش
 71/0 7/0 45/7 26/29 توانبخشي شناختي 

 98/0 46/0 38/7 06/31 گواه 

 آزمون پس
 27/0 99/0 13/3 86/20 توانبخشي شناختي 

 98/0 42/0 71/5 31 گواه 

 امتیاز آزمون 

 آزمون پیش
 76/0 67/0 80/3 06/19 توانبخشي شناختي 

 73/0 68/0 83/3 13/20 گواه 

 آزمون پس
 64/0 73/0 47/3 93/29 توانبخشي شناختي 

 70/0 70/0 89/3 80/20 گواه 

  -دهد كه آماره كالمگروف نشان مي  2نتايج جدول  

ای و گواه  های آزمايش توانبخشي رايانهاسمیرنف گروه

عامل پیشتمامي  در  پسها  و  معن آزمون  دار  اآزمون 

( بنابراي<05/0pنیست  غیر  ن(.  توجه  بودن    دارامعن با 
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آماره   در  يم اين  متغیرها  تمامي  توزيع  كه  گفت  توان 

دو مرحله آزمون نزديک به منحني بهنجار است. برای  

شناختي توانبخشي  روش  اثربخشي  بر    بررسي 

برنامهلفهؤم تحلیل  های  از  سازماندهي،  و  ريزی 

چند استفاده  كوواريانس  از  قبل  شد.  استفاده  متغیری 

مفروضه  زا كوواريانس  تحلیل  بررسي  آهای  آزمون  ن 

. آزمون همگوني شیب رگرسیون تعامل بین متغیر  شد

متغیر و  )گروه(  )مستقل  پراش  هم  ،  <05/0pهای 

83/0F = گروه رگرسیون  كه شیب  داد  نشان  در  (  ها 

پسپیش و  معنآزمون  تفاوت  آماره  ا آزمون  ندارد.  دار 

)  -ام نشان   = 05/0p>  ،71/5Box's Mباكس  نیز   )

ماتريسمي تفاوت  كه  كوواريانس  دهد  های 

متغیرمشاهده گروهشده  بین  در  وابسته  های  های 

معن همساني  اپژوهش  فرض  پس  نیست،  دار 

همسانكوواريانس فرض  است.  شده  رعايت    نبودن ها 

لوين  های متغیرواريانس آماره  به  توجه  با  وابسته  های 

(، پاسخ   = 0p>  ،58/0F/ 05)  كنشا برای مؤلفه زمان و

( ) = 05/0p>  ،2Fخطا  آزمون  امتیاز  و   )05/0p>  ،

07/0F =   ساير به  توجه  با  است.  شده  رعايت  نیز   )

مستقل تصادفي،  گمارش  مانند  عمومي  بودن  شرايط 

فاصله  هاهمشاهد حداقل  مقیاسایو  های  بودن 

پیشاندازه تحلیل  شرطگیری،  اجرای  برای  الزم  های 

 .(3) جدول  يت شده است ارع

 هاي آزمايش و گواه هوريزي و سازماندهی در گرهاي برنامه همتغیره مربوط به مؤلفهاي چندنتايج آزمون  3جدول 

 اندازه اثر  F Pه رآما مقدار  آزمون 

 81/0 001/0 36/33 81/0 اثر پیاليي 

 81/0 001/0 36/33 18/0 المبدای ويکلز 

 81/0 001/0 36/33 35/4 اثر هوتلینگ

 81/0 001/0 36/33 35/4 ترين ريشه روی بزرگ

جدول   مي  3نتايج  آماره  نشان  كه  تحلیل    Fدهد 

چند دو  كوواريانس  تفاوت  بررسي  به  مربوط  متغیری 

ريزی و سازماندهي در سطح  های برنامهدر مولفه  گروه

از   ،   = 18/0wilk's lambdaدار است )ا معن  01/0كمتر 

01/0p<  ،36/33F = توانبخ گروه  بین  بنابراين  ي  ش(. 

برنامه لحاظ  از  گواه  گروه  و  و  شناختي  ريزی 

نمر در  كنترل  پسهای  هسازماندهي  از  بعد  آزمون 

معنپیش  هایهنمر تفاوت  دارد.  اآزمون،  وجود  داری 

بین   متغیرها  در  تفاوت  نوع  بیشتر  بررسي  برای 

جدول  گروه در  پژوهش،  تحلیل   4های    نتايج 

 . (4)جدول  كوواريانس گزارش شده است 

 ريزي و سازماندهیآزمودنی گروه توانبخشی شناختی و گروه گواه در برنامهبین هاينتايج آزمون اثر   4 لجدو

 اندازه اثر  SS Df MS F P متغیر وابسته  

عضويت  

 گروهي

 62/0 001/0 42 04/510180 1 04/510180 زمان واكنش 

 54/0 001/0 97/29 72/688 1 72/688 پاسخ خطا 

 59/0 001/0 91/36 4/502 1 4/502 امتیاز آزمون 

اثر  

 آزمون پیش

 13/0 058/0 93/3 47781 1 47781 زمان واكنش 

 01/0 59/0 28/0 52/6 1 52/6 پاسخ خطا 

 02/0 42/0 67/0 13/9 1 13/9 امتیاز آزمون 

جدول   مي  4نتايج  آماره  نشان  كه  برای    Fدهد 

)اهمؤلفه واكنش  زمان  پاسخ   = 0p<  ،42F/ 01ی   ،)

،  >01/0p( و امتیاز آزمون ) = 01/0p<  ،97/29F)  اخط

91/36F =   از كمتر  سطح  در  است.  امعن   01/0(  دار 

( در سطح بااليي  62/0  -54/0های اندازه اثر )شاخص

دهد كه اين تفاوت در جامعه بزرگ و  است و نشان مي

كردن  بعد از خنثي  هقابل توجه است. برای بررسي اينک

پیش میانگاثر  كدامیآزمون،  گروهن  از  مورد  يک  های 
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 های آزمايشي گزارش شده است. بونفروني گروهنتايج آزمون تعقیبي    5مداخله بیشتر است، در جدول  
 ي دار ا اساس تفاوت میانگین و سطح معن نتايج آزمون بونفرونی براي مقايسه میانگین دو گروه بر   5جدول 

 مون زامتیاز آ پاسخ خطا  زمان واكنش  ها عامل

 ( 001/0)  -68/8 ( 001/0) 16/10 ( 001/0)  67/276 داری( اتفاضل میانگین )معن

 42/1 85/1 68/42 خطای استاندارد

میانگین مقايسه  به  توجه  تعقیبي با  آزمون  در    ها 

جدول  ) شناختي    (5در  توانبخشي  گروه  میانگین 

زمان واكنش )تفاوت میانگین =    ی هاای در مؤلفهرايانه

=    و(  67/276 میانگین  )تفاوت  خطا  (  16/10پاسخ 

  = میانگین  )تفاوت  آزمون  امتیاز  در  و  (  -68/8كمتر 

معنبه پس  اطور  است.  گواه  گروه  از  بیشتر  داری 

توانبخشي  مي روش  اثربخشي  كه  كرد  بیان  توان 

رايانه شاخصشناختي  بهبود  بر  كاركرد  ای  های 

 دار است.ايزی و سازماندهي معنربرنامه 

 گیري یجهتبحث و ن

كه   داد  نشان  چندمتغیری  كوواريانس  تحلیل  نتايج 

ای بر سه مؤلفه زمان آزمون،  توانبخشي شناختي رايانه

آموزان  پاسخ خطا و امتیاز كل آزمون برج لندن دانش

يافته اين  دارد.  مثبت  اثر  خواندن  اختالل  به  با    مبتال 

، علي دوستي  (2019و همکاران )  ی برهای اكپژوهش

( همکاران  مرادی    ،(1399و  و  و   (2020)دهقاني 

همکاران   و  است  ( 2019)گدركول    براساس.  همسو 

(  2017پردازش اطالعات سروانتس و همکاران ) الگوی

س و  كاركردها  برنامهانهام از  در  مهم  و  های  ريزی 

انگیزشي    سازماندهي،  كاركرد  و  هیجاني  كاركرد 

در   مهمي  بسیار  نقش  كاركرد  دو  اين  هستند. 

رفتارراه بنابرايناندازی  دارند.  بالقوه  توان مي  های 

چنین در نظر گرفت كه توانبخشي شناختي عالوه بر  

فر حاينداتقويت  مانند  زيربنايي  شناختي  ه  فظهای 

  راه هیجاني از    وهای انگیزشي  ثیر بر سامانهأكاری، با ت

بصریجذابیت پاداش  ،های  ارائه  و  فوری،  صوتي  های 

بروز  رفتار از  كرده،  اندازی  راه  را  صحیح  بالقوه  های 

ميخطا بازداری  احتمالي  در  كند های  موجب  و  نهايت 

برنامه كاركرد  ميبهبود  سازماندهي  و  ود.  شريزی 

  باال اطالعات  زش  پردا  الگویای كه در  های بالقوهرفتار

مي ياد  آن  گاممي،  شوداز  همان  رسیدن  تواند  های 

مراحل   با  معادل  لندن  برج  آزمون  در  كه  باشد  هدف 

مهرهحركت هدف    برایها  دادن  وضعیت  به  رسیدن 

 است. 

فعالیت  الگوی  براساس اين  به طرح  مذكور،  نیاز  ها 

ديد برنامهار نقشه  فضايي(  ديداری  )سامانه  ريزی  ی 

ريزی اولیه( و شروع زه )سامانه برنامهخت سا جهت سا

برنامه )سامانه  سازه  ساخت  مراحل  اجرايي(  به  ريزی 

سامانه از  اطالعات  هیجاني  دريافت  و  حسي  های 

ها  دادن گام)سامانه حافظه كاری( بررسي صحت انجام

ريز و ساير  نظارت(  كه  نهساما)كاركرد  دارد  ديگر  های 

های حافظه كاری هستند.  ازشهمگي در ارتباط با پرد

قشر حسي،   با تحريک مکرر  توانبخشي شناختي  پس 

پردازش نواحي  حركتي،  قشر  قشر  در  باال  سطح  های 

  پیشاني و حتي نواحي مربوط به پردازش هیجاني پیش

  . دمنتهي شوها  تواند به تقويت و بهبود اين كاركردمي

ن  داد یدر توانبخشي شناختي به جا  تفاوت ديگر اينکه 

روش   راهيک   خرده  و  كودک،  به  نظر  كلي  در  اهداف 

گام مراحل  و  شده  سختبهگرفته  شد.  گام  خواهد  تر 

گامايناز پردازش  و  رو  برنامه  و  هدف  به  رسیدن  های 

تر خواهد بود. اما در يادگیری  ها سادهبندی گاماولويت

دارند،  ا  ای،مدرسه كلي  ماهیت  بیشتر  درسي  هداف 

دو  نوشت  مثال  برای امتحان  برای  آمادگي  يا  تکلیف  ن 

های  هدف كلي هستند و برای هر هدف، مراحل و گام

 شود. ريز رسیدن به آن مشخص نمي

كید  أتوانبخشي شناختي با ت  توان بیان كرد كه مي

های اساسي نسبت به فضای  بر حافظه كاری با تفاوت

مدرسهادي تحريک  گیری  موجب  اثربخش   پیاپيای  و 

منو كاركرداحي  به  مربوط  اجرايي  غزی  چندگانه  های 

كه  شده   برنامهنهدراست  به  سازماندهي  ايت  و  ريزی 

راستا    .انجامدبهتر مي سیسلسکي، لسنیک،  در همین 

آلفورس و  گرنت  خود  2006)  ساووی،  پژوهش  در   )
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كه   دادند  ح  الگوینشان  مغزی  كاری  اف فعالیت  ظه 

انانجامزمان   حافظه  تکلیف  فعالیت    شاملبک  -دادن 

ای فوقاني و  حركتي، آهیانهپیشاني، پیشدر قشر پیش

دوكي شکنج  گیجگاهي،  قشر  و    شکل تحتاني، 

مخچه  قسمت و  پوتامن  اينسوال،  مانند  ديگری  های 

مناطق   با  نزديکي  ارتباط  همچنین  مناطق  اين  است. 

بینا  -حسي به    يي حركتي و مسیرهای  توجه  با  دارند. 

تنگاتنگ  ارتباط  و  در  منا  همپوشي  درگیر  مغزی  طق 

و   حافظه  به  مربوط  مناطق  همچنین  و  نارساخواني 

گروه تفاوت  قابل  توجه،  گواه  گروه  و  آزمايش  های 

 تبیین است. 

يافته با  ارتباط  در  ديگر  كه  بحث  است  اين  ها 

( همکاران  و  در  2017سروانتس  پردازش    الگوی( 

خ برنامه   وداطالعات  نوع  دو  عنوان  از  با  ريزی 

اولیريزبرنامه  برنامهی  و  ميه  ياد  اجرايي  ،  كنندريزی 

در تکلیف برج لندن، با شروع هر مرحله از    برای مثال 

بايد   فرد  مهرهنخست  آزمون،  روی  موقعیت  ها 

و آن را با    گانه را ادراک و پردازش كردهسه  هایمیله

مهره هد   های موقعیت  سپس  ف  تصوير  كند،  مقايسه 

ريزی اولیه(.  نامهند )برنقشه ذهني تکلیف را طراحي ك 

گام حداقل  شامل  ذهني  نقشه  برای   های اين  الزم 

مهرهحركت موقعیت    هایدادن  به  رسیدن  و  رنگي 

مهره،   اولین  حركت  با  بعد  مرحله  در  است.  هدف 

برنامه سامانه  دست  به  سامانه  كنترل  و  اجرايي  ريزی 

ميدپرسنظارت   گام  شود ه  مرحله،  به  مرحله  را  تا  ها 

كارز تصحیح  يابي  را  آن  خطا  بروز  صورت  در  و  رده 

تا   اصالح  و  حركت  نظارت،  ارزيابي،  روند  اين  كنند. 

به هدف،  موقعیت  به  پیدا  رسیدن  ادامه  مداوم  طور 

)كن مي نظر مياجرايي(  ريزیبرنامهد  به  رسد گروهي  . 

شناختي   توانبخشي  مداخله  دريافت    اینهراياكه  را 

برنامه سامانه  در  است،  اجركرده  عملکرد  يزی  رايي 

كمتری   زمان  كه  چرا  باشد،  داشته    برایبهتری 

ميانجام تکلیف سپری  را  دادن  كمتری  و خطای  كند 

وظیفه  مرتکب مي كه  نظارت  عبارتي كاركرد  به  شود. 

گام صحت  ارزيابي  و  اطالعات  دارد،  بررسي  را  ها 

توانبخشي  در نشان  شننتیجه  عملکرد  بهبود  اختي 

ها را با  ارزيابي صحت گامصل از  دهد و اطالعات حا مي

ها را به  سرعت و دقت بیشتر پردازش كرده و بازخورد

 فرستد.ريزی اجرايي ميسامانه برنامه

محدوديت كه  از  بود  اين  پژوهش  دلیل  های  به 

شناختي،  انگلیسي توانبخشي  مجموعه  زبان  بودن 

آن وجود   هایتمامي تکالیف و بازیز  امکان استفاده ا

هت در برخي از تکالیف كه جنبه  همین جنداشت. به  

ديده، همزمان با اعالم  شنیداری داشتند، مربي آموزش

، برای  كردرايانه معادل فارسي اصطالحات را اعالم مي

اعالم    مثال  با  مي  "circle"همزمان  اعالم  كرد  مربي 

نسخه  «دايره» يک  بود  بهتر  اما  به  نويسينامهبر،  شده 

د  يکي  شود.  استفاده  ازفارسي    های محدوديت  يگر 

كنترل   امکان  پژوهشگر  كه  بود  اين  پژوهش 

بازیانجام  برایآموزان  دانش   ای رايانه  هایندادن ساير 

هفته طول  حتي    هایدر  كه  چرا  نداشت،  را  مداخله 

طراحي    ایرايانه  هایبازی توانبخشي  هدف  با  كه 

كاركرد،  اندهنشد بر  است  ممکن  ا  هاینیز  ثر  اجرايي 

همچنین  داش باشند.  علت  ته  به  حاضر  پژوهش  در 

امکان   نمونه  و  جامعه  حجم  تعداد  در  محدوديت 

اختالل   به    خواندنكنترل شدت  است.  نداشته  وجود 

علت اينکه مداخله در طول سال تحصیلي انجام شده  

ساع با  تداخل  عدم  علت  به    شي آموز  هایتاست، 

از ظهر تا غ  هاهآموزان، مداخلدانش جام  روب اندر بعد 

و  مي خستگي  مانند  عواملي  است  ممکن  كه  شد 

ثیر  أآلودگي، نتايج توانبخشي شناختي را تحت تخواب

باشد. داده  فارسيبرنامه  قرار  يا  سازی  نويسي 

از    هایافزارنرم استفاده  و  شناختي  توانبخشي  معتبر 

در    هاینسخه ميوهشپژفارسي  نتايج  ها  تواند 

به همرامطلوب را  داشتتری  است  ه  بهتر  باشد.    برای ه 

متغیرخنثي اثر  پژوهش،    هایكردن  فرايند  در  مزاحم 

ديگر در    ایرايانه  هایكنندگان را از انجام بازیشركت

كرد.   منع  مداخله  مدت  اينجا  طول  پیشنهاد  در 

اضافه  شودمي به  توجه  با  در  ت  شد   ويژگي شدن  كه 

طبقه ويراست  آماری  پنجمین  و  تشخیصي  بندی 
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روش  اختالل اين  در  شدت    هایرواني،  آزمايشي، 

امکان،   صورت  در  شود.  لحاظ  نیز  يادگیری  اختالل 

تکالیف   ارائه  با  همراه  شناختي  توانبخشي  اثربخشي 

مي نیز  پژوهش  خانگي  از  شودتواند  برخي   .

شناختي   ای رايانه  های مجموعه كنار  د  توانبخشي  ر 

ارائه   نیز  خانگي  نسخه  كلینیکي،  ند،  اكردهنسخه 

نسخهميترتیب  اينبه اين  از  تکالیف    برایها  توان 

ت، با توجه به اينکه نقص  اي ه ن در خانگي استفاده كرد.  

كاركرد  خواندن   های در  مهارت  در  فقط  نه    اجرايي 

روزمره زندگي اهمیت    های بلکه در بسیاری از رفتار 

مطل  مداخل   وب دارد،  در  كه  به    های ه است  مربوط 

روش نارسا   آموزان دانش  از  توانبخشي    های خوان، 

به  كاری،  حافظه  با  شناختي  توانبخشي  روش  ويژه 

نرم  مجموعه  شناختي،    ای رايانه   های افزار كمک 

 استفاده بیشتری شود. 

 تشکر و قدردانی
دانش  و  والدين  همه  اختیار از  در  را  خود  وقت  كه  آموزاني 

 نهايت تشکر را داريم. ، هشگران قرار دادند ژو پ 

 ها نوشت پی 
1. Specific learning disorder (SLD) 

2  . planning 

3  . Cognitive Computational Model 

4  . Iinitial planning process 

5  . Eexecutive planning process 

6  . Attentional sensory function 

7  . Motivational function 

8  . Memory function 

9  . Visuo-spatial function 

10  .Planning function 

11 .Decision-making function 

12  .Monitoring function 

13  .Motor function 

14 .Affective function 

15  .Intrinsic-Reward function 

16 .Neural plasticity 

17  .Memory Gym 

18 .Brain Train 
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