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 چكيده
 بخشـي  تـوان افـزار   پژوهش حاضر بررسي اثربخشي نـرم هدف از  ف:هد

آمـوزان داراي اخـتالالت    اي بر كاركردهاي توجـه دانـش   شناختي رايانه
پژوهشـي حاضـر آزمايشـي از     طـرح : روش. است ينارساخوانيادگيري 
آمـاري  ة جامعـ  آزمـون بـا گـروه كنتـرل اسـت.      پـس  -آزمون نوع پيش
اختالل يـادگيري نارسـاخواني    ر دچارآموزان دختر و پس دانش، پژوهش
-1392 تحصـيلي كـه در سـال   اسـت  پنجم ابتدايي  هاي دوم تا كالس
ول بـه تحصـيل   در مدارس اختالل يادگيري استان مركزي مشغ 1393
آمـوز انتخـاب و    دانش 60اي  گيري تصادفي خوشه با روش نمونه .بودند

دسـت  چپ ( كنترل و دست و راست دست)چپ ( آزمايش، گروه 4در 
به روش تصادفي جايگزين شدند. ابزارهاي اين پژوهش و راست دست) 

شـناختي   بخشـي  توانافزار  نرم، اطالعات دموگرافيك نامه پرسششامل 
، مقياس هوشي وكسلر كودكان چهـار ، افزار آزمون استروپ نرم، اي رايانه

بـود.   دسـت برتـري چـاپمن    نامه پرسشو  آزمون خواندن و نارساخواني
 چنـدمتغيري از آزمون تحليل كوواريـانس   ها دادهيه و تحليل براي تجز

بـين گـروه   ، حاضر نشـان داد  پژوهشهاي  يافته ها: يافته استفاده شد.
پس از اجـراي  هردو گروه چپ دست و راست دست ، آزمايش و كنترل

، گــروه آزمــايش هــر دو در اي يانــهراشــناختي  بخشــي تــوان افــزار نــرم
داري  طور معنـي  به، جه در آزمون استروپكاركردهاي تو هاي زيرمقياس

افـزار   ي نـرم اثربخشـ  نتايج نشان داد كه مداخلـه  همچنين .بهبود يافت
كاركردهـاي توجـه در   بيشتر سبب بهبود  اي يانهراشناختي  بخشي توان

چپ دست نسبت بـه راسـت    اختالل يادگيري نارساخواني آموزان دانش
تـوان   اي مـي  ي يارانـه شـناخت  بخشـي  تـوان از  گيري: نتيجه دست شد.

آموزان نارساخوان استفاده كـرد   در دانش ت بهبود كاركردهاي توجهجه
ــاف ــراد     و انعط ــتر از اف ــت بيش ــپ دس ــراد چ ــناختي در اف ــذيري ش پ
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Abstract 
Objective: The present study aimed to investigate 
the effectiveness of computerized cognitive training 
on the attention functions of students with dyslexia. 
Method: The present experimental study had a 
pretest-posttest design with a control group. The 
study population comprised male and female 
students with dyslexia studying in the 2nd to 5th 
grades in Markazi Province, Iran, from 2013 to 
2014. From among these, 60 students were selected 
by cluster random sampling and randomly assigned 
to four groups: experimental (right-handed, left-
handed) and control (right-handed, left-handed). 
Data collection instruments included a demographic 
information questionnaire, a computerized cognitive 
training software program, the Stroop Test 
software, the Wechsler Intelligence Scale for 
Children-IV, the Reading and Dyslexia Test, and 
Chapman's Handedness Inventory. Data were 
analyzed using the multivariate analysis of 
covariance (MANCOVA). Results: The results 
showed that, after performing the computerized 
cognitive training, the sub-scales of attention 
function on the Stroop Test significantly improved 
in both experimental groups (right- and left-
handed). Moreover, the use of computerized 
cognitive training was more effective in improving 
the attention functions of right-handed students 
with dyslexia compared to left-handed ones. 
Conclusion: Computerized cognitive training can 
be used to improve attention functions in students 
with dyslexia. Furthermore, cognitive flexibility is 
higher in left-handed individuals than right-handed 
ones. 
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 مقدمه
اختاللي نورولوژيكي است كه بر توانايي  1نارساخواني

داري و پاسخ به پردازش و نگه، مغز در دريافت
گذارد و اصطالحي است كه براي  مي يرتأثاطالعات 

كه  رود يمر كا به آموزان دانشتوصيف آن دسته از 
تر از  گيري پاييندر خواندن به نحو چشم آنهاپيشرفت 

) 2006، رندال( .استهميزان هوش طبيعي آن
، كريستو( .دارد شناختي يستز عصب منشأ ينارساخوان

) در اين زمينه فرضيات 2009، ديويس و بروك
بر كه از فرضيات  يا دسته. در است شدهمتعددي ارائه 

 كه كنند دارند عنوان مي يدتأكمشكالت ساختار مغز 
كاربرد ة در حوز واناخبنايي كودكان نارسمشكل زير

اين است كه مغز چپ اين  زبان است و فرض بر
آناتوميك محل كژكاري باشد و كودكان از لحاظ 

 كودكان دچار اختالالتمغز چپ گيجگاهي ة ناحي
ة نيمكرنسبت به مكان مشابه در ، م زبان و يادگيريأتو

دم تقارن كمتري دارد. مطالعات راست مغز ع
نيز برخي از پژوهشگران  2توموگرافي با نشر پوزيترون

را به اين نتيجه رساند كه الگوي جريان خون 
كودكان  در حين تكاليف زباني در گيجگاهي چپ

دچار نارسايي يادگيري با ساير كودكان متفاوت است. 
همچنين برخي مطالعات تجزيه سلولي نشان داد كه 

كه در ( در دستگاه مولكولي بينايي د نارساخوانافرا
تر و  هاي سلولي كوچك بزرگ است) تنهحالت طبيعي 

، وكسادوك و ساد( .تر از حد انتظار دارند نامنظم
طالعات دست آمده از م شواهد بهزمينه ) در اين 2003

ن است كه ساختار تشريحي مغز مرده حاكي از آ
متفاوت ن عادي نندگاخوابا مغزي افراد نارساخوان 

اي ه اين افراد نابهنجارية هم كه طوري به، است
گيجگاهي دارند. ة مشابهي در سطح فوقاني قطع

وجود  گيجگاهي در هر دو نيمكره چپ و راستة صفح
اين ، داردقرار چپ و راست ة نيمكراين ناحيه در ، دارد

ار زبان است. در اكثر مه چپ مركزة نيمكرناحيه در 
يعني اين ناحيه ، اهي نامتقارن استگيجگة صفحافراد 

ر اما د، راست استة نيمكرر از چپ بزرگتة نيمكردر 

گيجگاهي متقارن ة صفح، مطالعات تشريحي مغز مرده
هاي راست و چپ مشابه  اين ناحيه در نيمكرهة اندازو 

بود. عالوه بر اين مطالعات مغزي با استفاده از فنون 
پيشاني مغز ة يناحجديد تصويربرداري نشان داد كه 

خواني و نارسايي يادگيري متقارن كودكان دچار نارسا
، لرنر( .تر از اين ناحيه در افراد عادي است و كوچك

1993( 
خواندن و انتقال  دسته ديگر فرضيات بر تحول

اساس اين بر هاي مغز تمركز دارند. اطالعات نيمكره
راست به ة نيمكرخواندن متضمن انتقال از ، فرضيات

. در نوعي از اختالل انتقال به است چپ مغزة نيمكر
و يا اصوالً  است شدهچپ زودتر از موعد انجام ة نيمكر

چپ نقش اساسي ة نيمكر، ز ابتدا در خواندن كلماتا
روال طبيعي ، اين اختالل ةدر نتيج ه است.كردبازي 

بازشناسي كلمه و سپس تبديل آن به صوت و معني 
خوان دچار نارسا و در نتيجه كودكان شود مينطي 

، ها خطاهاي مربوط به حذف از قبيل( خطاهاي اساسي
ها و جابجايي حروف و هجاها در يك  سازي وارونه

. بيكر اين نوع اختالل خواندن را نوع شوند ميكلمه) 
به نقل از سيف نراقي و ( .نامند شناختي) مي زبان( ال

اين كودكان بر  تكيه بيش از حد )1388، نادري
چپ منجر به سرعت باال در ة نيمكر راهبردهاي

مندي اين كودكان  دليل عدم بهره و به شود مين خواند
هاي  نسبت به ويژگيآنها  ،راستة نيمكراز راهبردهاي 

هاي  وجه هستند و مرتكب اشتباهت ادراكي متن بي
جايي حروف جاب، مثل خطاهاي حذف و اضافه( اساسي

ها در نعلت مشكل آ شوند. و هجاها) در خواندن مي
ملكردي ها رشد عپ آنچة نيمكرخواندن اين است كه 

در پردازش متن  شانراستة نيمكرو دارد بيش از حد 
 )2006، نبيكر و رابرتسو( .نارسا است

توجه ة دامنكوتاهي ة طرفداران نظري، ديگرة دست
كه معتقدند كودكان  ندهاي يادگيري هست در ناتواني
 3اختالل در تمركز هاي ويژه يادگيري دچار با نارسايي

است ) معتقد 1976( رأسهستند. همچنين  4و توجه
هاي يادگيري ويژه هستند  كودكاني كه داراي نارسايي
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ار در كسب دقت و توجه طبيعي دچ شانفرايند رشد
توجه ة ) از واژ1977( رأس ه است.شدو وقفه  يرتأخ

هاي  اده كرد و اظهار داشت كه ناتوانيانتخابي استف
تحولي در توانايي حفظ توجه  يرتأخ يادگيري يك
) در 1387، به نقل از ربيعي( .انتخابي است

از نقص شواهدي ، با اختالل يادگيري آموزان دانش
ة ناحيكاري در انطباق ة حافظكاركردهاي اجرايي و 

و داده شده است نشان  فضايي-ديدارية حافظكاري 
در گفتن زمان و ، اين نقص در بروز مشكالت رياضي

، ل خواندندر بروز اختال چنينهم ب تقريبي وحسا
مدت كالمي و سرعت پردازش  كوتاهة حافظضعف در 

كلساي و ) 2009، جنكس و ليشات( .كند ميبروز 
نقش «در پژوهشي با عنوان ، )2014( نودوست

ة حافظپيشاني در توجه و  هاي پيش كاتكوالمين
ها در كورتكس  به بررسي نقش كاتكوالمين »كاري
ة حافظشاني و توابع رفتاري و شناختي در پي پيش

 كاري و توجه پرداختند.
ز به نقل ا ،2005( جيالرز و فرانك در مطالعه

، بازداري، كاري ة حافظ، ) آزمون توجه1387، ربيعي
كودك  26يادگيري حركتي در حل مسئله و 

ناتوان كودك  22فعال با ناتواني در يادگيري و  بيش
فعال با نقص توجه كه  شكودك بي 10در يادگيري و 

مورد ، داراي بدعملكردي در ناحيه پيشاني بودند
فعال با ناتواني يادگيري  گروه بيش گرفتند.بررسي قرار 

حل ، در موارد حافظه، و گروه ناتوان در يادگيري
گروه مسئله و بازداري بدعملكردي بااليي نسبت به 

، بورتواير، بونت، كاپوال فعال نشان دادند. فقط بيش
در پژوهشي  )2010( دميچي و يانگ، فويول، دميول

ساله  15هاي  عملكرد ضعيف در نارساخوان«با عنوان 
آموزان  كردند دانش ييدتأ »در آزمون استروپ

 كنند. نارساخوان در آزمون استروپ ضعيف عمل مي
كودك  57در پژوهشي كه روي  )2010( داهلين

نفر از  42 ،ساله با نيازهاي ويژه انجام داد 11تا  9
نفر را در گروه  15كودكان را در گروه آزمايشي و 

ه در كنند كنترل جايگزين كرد. كودكان شركت

فعال ديداري ة حافظاي  هفته تمرين رايانه 5پژوهش 
 20دقيقه براي  40تا  30فضايي و كالمي را به مدت 

ها نشان داد كه  روز دريافت كردند. نتايج داده 25تا 
فعال ة حافظمعنادار در تكاليف ر بهبود عالوه ب
فضايي و تكاليف توجه بهبودي معناداري در  -ديداري

ت و درك خواندن رخ داده است. عملكرد خواندن كلما
عالوه  ها يافتهكه اين ه است كردنين استدالل وي چ

ل را فعاة حافظنقش ، آواشناسية ي حلقبر نقش اصل
همچنين بر ، كند نيز در درك خواندن تحكيم مي

 -ركزي و صفحه ديدارينقش اساسي عامل مجري م
 دارد. تأكيدفعال در خواندن نيز ة حافظفضايي 

در  )1391( نريماني و محمودي، گيوي قمري
افزار پيشبرد شناختي بر  پژوهش خود اثربخشي نرم

 كارية حافظبازداري پاسخ و ، كاركردهاي اجرايي
 ليفعا بيشكودكان مبتال به نارساخواني و نقص توجه/

 12-9روي كودكان  آنهارا بررسي كردند. پژوهش 
نها شامل آپسر در شهر اردبيل انجام شد. نمونه  هسال
كودك مبتال به نقص  30كودك نارساخوان و  30

 افزار نرمبود. نتايج نشان داد كه  فعالي بيشتوجه 
و  كارية حافظهاي  پيشبرد شناختي روي مهارت

 دارد. يثبتم يرتأثبازداري پاسخ اين كودكان 
، ارجمندنيا، رستمي، لطفي، يكتا شكوهيپژوهش 

اثربخشي «با عنوان  )1393( يگانه و شريفيمعتمد
فعال ة حافظاي شناختي بر عملكرد  رايانهتمرين 

 نارساخوان آموز دانش 25روي  »خوانكودكان نارسا
 صورت هبكه صورت گرفت سال  12-7دبستاني 

نفري  10و  نفري آزمايش 15تصادفي در دو گروه 
جلسه تمرين  30گروه آزمايش  .گواه قرار گرفتند
و در هر دو گروه دريافت كردند  ناوابسته به زبان

آزمون خواندن و ، فعالة حافظهاي  آزمونمجموعه 
اجرا شد.  آزمون پس -آزمون پيش صورت بهنارساخواني 
فعال ة حافظوه آزمايش بهبود در عملكرد در افراد گر

 يده شد.فضايي د -ديداري
زاده و  حسن، بهرامي، در پژوهش عماديان

 يرتأثمقايسه «با عنوان  )1395( جمالي بني
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 بر اي رايانهدرماني و آموزش بازتواني شناختي  قصه
نفر از  30روي  »كودكان ADHDكاهش عالئم 

 مبتال به اختالل نقص توجهسال  12تا  7كودكان 
له هر دو مداخكه  نتايج نشان داد، فعالي) بيش(

اهش درماني باعث ك و قصه اي رايانهبازتواني شناختي 
 فعالي شدند. عالئم اختالل نقص توجه و بيش

) در پژوهشي ملي روي 1998( دان وليزك، كراو
دهنده  انگليسي شواهدي يافتند كه نشان آموزان دانش

ضعف ذهني افراد كامالً چپ دست و نقص شناختي 
برابري  هاي مهارتدر افرادي است كه در دو دست 

 دارند.
) به اين 2008( كانكو و كاتو، ايماي، تاكدا، شيمودا

 اي يمكرهننتيجه رسيدند كه در جانبي شدن 
و  بين افراد راست برتر، فضايي -ديداري يها شناخت

 داري وجود دارد.هاي معنا چپ برتر تفاوت
 با عنوان )1391( عليپور و كالنتريانة در مطالع

تري با پيشرفت تحصيلي بررسي ارتباط دست بر«
 901نمونه پژوهش ، »دوره راهنمايي آموزان دانش
دختر و پسر كالس اول تا سوم راهنمايي  آموز دانش

نتايج نشان داد پيشرفت  بود.سال  20تا  11سنين 
تحصيلي افراد غير راست دست بيشتر از افراد راست 

 دست است.
 1355) در يك مطالعه به بررسي 2008( كوباليس

گروه  4راست برتر و دوسوتوان در ، ودني چپ برترآزم
ها را در  ختلف پرداخته است و كنش آزمودنيسني م

ي ها مهارت، هاي عددي و محاسباتي آزمون توانايي 6
هاي اجتماعي  حافظه و مهارت، استدالل، فضايي

ها نسبت  نتايج نشان داد دوسوتوان ه است.كردمقايسه 
تري  كنش ضعيف، تره راست برتر و چپ بربه دو گرو

حافظه و ، هاي محاسباتي خصوص در توانايي هب
 استدالل دارند.

 خداپناهي و حيدري، كلخوران در مطالعه حكيمي
هاي  ابطه دست برتري با توانايير« با عنوان )1390(

كه روي  »پذيري شناختي فضايي و انعطاف -ديداري
با  دانشگاهي دختر و پسر مقطع پيش آموز دانش 120

هاي  بندي كارت هاي دسته آزمونفاده از است
نتايج نشان ، انجام شد ويسكانسين و مكعبات كهس

پذيري شناختي بيشتري  چپ برترها انعطافكه  داد
 ها دارند. نسبت به راست دست

رويكرد با ان نارساخوان كودكن يالت اكمش يراًاخ
ن ي. مطابق اگرفته است مورد توجه قرار يشناخت عصب

 بدل يدل به ياختالل نارساخوان بروز، رديكرو
 يدستگاه عصب يژهو به يستم عصبيس هاي يكاركرد

اندكي  يها پژوهش. در ايران آيد يموجود  به يزكمر
 شناختي و همچنين مشكالت عصبة در زمين

 اي رايانهفزار ا مداخالت درماني آنها از طريق نرم
همچنين با توجه به  .انجام شده است شناختي

نلي و ، ريني( مغزة نيمكرفاوت دو كاركردهاي مت
 هاي اندكي در خصوص پژوهش، )2011، ديويس
راد چپ دست و پذيري شناختي در اف انعطافة مقايس

هدف از انجام پژوهش  ه است.راست دست انجام شد
 اي رايانهشناختي  بخشي توانحاضر مقايسه اثربخشي 
اختالل يادگيري  آموزان دانشبر كاركردهاي توجه در 

 .است ساخواني چپ دست و راست دستنار
 روش

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
پس از طي روند ، منظور دستيابي به اهداف پژوهش هب

آموزش و ة اداري و اخذ مجوز انجام پژوهش از ادار
مدارس اختالالت بين از ، پرورش استان مركزي

مركز اختالالت يادگيري ، يادگيري استان مركزي
انتخاب شد.  يتصادف طور محالت به نيلوفر شهرستان

 يا خوشهگيري تصادفي  با استفاده از روش نمونه
آموز  دانش 73نمونه پژوهش از بين ، يا مرحلهچند

كه بر انتخاب شد دچار اختالل يادگيري نارساخواني 
 هاي خواندن كلمات و درك متن آزمون اساس خرده

  .) تشخيص داده شدند1388، و مرادي ينوركرمي (
س از انجام آزمون دست برتري چاپمن ترجمه پ
در طور تصادفي  هبنفر انتخاب و  60، )1385( پور علي

چپ ( نفري شامل دو گروه آزمايش 15چهار گروه 
چپ دست و ( دست و راست دست) و دو گروه كنترل
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هاي  راست دست) جايگزين شدند. از والدين آزمودني
هت گروه آزمايش و كنترل فرم رضايت و تعهد ج

شركت فرزندانشان در پژوهش اخذ شد. بعد از 
افزار آزمون توجه  نرم، پژوهشة مشخص شدن نمون
هاي دو گروه  روي آزمودنيآزمون  استروپ جهت پيش
اجرا شد. سپس گروه آزمايش به آزمايش و كنترل 

هفته) به مدت  10( جلسه 2 جلسه هر هفته 20مدت 
ربوط به هاي متمرين، دقيقه در هر جلسه 60تا  45

افزار كاپيتان  شناختي با استفاده از نرم بخشي توان
 اما كرد،هاي معمول دريافت را عالوه بر آموزش الگ

. نمودهاي معمول را دريافت گروه كنترل فقط آموزش
اختالل در زمينه آموزان  با توجه به مشكالت دانش

كاري و ة حافظيادگيري نارساخواني در تمركز و 
جوجه اردك ، بازي تمركز 3، ضاييف -ديدارية حافظ

زشت و مسيرهاي مكار براي آنها استفاده گرديد. در 
در هر دو گروه افزار آزمون توجه استروپ  پايان نرم

هاي ورود عبارت بودند  مالك اجرا شد.آزمايش و گواه 
 )تواني كمعدم ( از: هوش متوسط و متوسط به باال

پنجم  تحصيلي دوم تاة پاي، 4طبق آزمون وكسلر 
ابتال به اختالالت ، بهنجارداشتن هوش ، ابتدايي

، عدم ابتال به اختالالت رواني، يادگيري خواندن
عدم مصرف دارو در شش ماه ، نداشتن بيماري حاد

هاي  داده قبل جهت درمان اختالل يادگيري.
آوري شده با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس  جمع

تجزيه و  21اس اس پي اسافزار  در نرمچندمتغيره 
 تحليل شد. 

 ابزار
 زير استفاده شد.ابزارهاي در پژوهش حاضر از 

، شامل سن اطالعات دموگرافيك: نامه پرسش
 پايه تحصيلي ، جنس

 افزار نرم: 5پرورش شناختي اي رايانه افزار نرم
) براي رشد 1988، رد و بروانسان فو(كاپيتان الگ 

نقص ، يادگيري ي كه ناتوانيهاي شناختي افراد مهارت
كالت آسيب مغزي دارند فعالي و مش توجه/بيش

از  اي گسترهبرپايه  افزار نرمشود. اين  استفاده مي

برنامه  50تحقيقات آموزش شناختي استوار و شامل 
مجموعه  3 صورت بهدر سطوح چندگانه است كه 

آموزش ، هاي توجه آموزش مهارت( آموزشي
) در كارية ظحافحافظه و حل مسئله و  هاي مهارت

 افزار نرم. اين شده استدرون سيستم سازماندهي 
 مرحله است 15بخش و هر بخش شامل  3شامل 

مرحله  30ي ماز كه شامل مه يادگيربرنا بجزالبته (
اي  بخش نقرهسال در  11كودكان تا سن  .است)

مرحله اول  5شامل خود و  دنشو ميآموزش داده 
و سال  16 تا 12سن مربوط به است. بخش طاليي 

از افراد ش الماس كه است و بخ 11تا  6شامل مرحله 
توانند در اين بخش آموزش  به باال ميسال  17سن 

 افزار نرم. از اين است 15تا  11شامل مرحله و ببينند 
نظير (ه است شدي متعدد استفاده ها پژوهشدر 

، ؛ استانفورد1998، گومري برن و مونت، ير مي، سالت

پاريخ و ، پيج، بانجيرانا، بوسمن، ؛ بويوين2007
 ).2014، اپستر و ولنزوئال، ؛ لمپيت2010، جيورداني

 شود ميتمرين در نظر گرفته  سهدر اين پژوهش 
طور اختصاصي به تقويت عملكرد حافظه  كه به
روايي  پردازند. كاري مية حافظفضايي و  -ديداري

ظاهري و محتوايي اين آزمون توسط متخصصان تأييد 
 ست.شده ا

از  5آزمون استروپ آزمون استروپ: افزار نرم
ه انتخابي را يي است كه توجها آزمونترين  معروف

) 1393، زاده عبدالهزارع و ( .دهد مورد بررسي قرار مي
براي  1935در سال  اين آزمون را ريدلي استروپ

شناختي  پذيري انعطافتوجه انتخابي و  گيري اندازه
كه در مطالعات  وناز اين آزم ه است.كردتهيه 

نوروسايكولوژي از پايايي و روايي قابل قبولي برخوردار 
براي سنجش توانايي توجه انتخابي به روش ، است

فارسي استروپ را  افزار نرم. شود ميبينايي استفاده 
روان تجهيز) از روي آزمون كارتي ( سسه سيناؤم

و  پور علي، فرزاد، زارع( .ه استكرداستروپ طراحي 
ضريب ، افزار نرم) براي بررسي پايايي اين 1391 ،ناظر

 با گروه كنترل آزمون پس-آزمون پيشهمبستگي 
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و  768/0، خوانكه در پاسخ صحيح هم محاسبه شد
، ناظر(دست آمد هب 904/0 در پاسخ صحيح ناهمخوان

1391(. 
مقياس  مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار:

مقياس هوشي وكسلر ة هوش وكسلر چهار ادام
چهارمين ، دكان است. در واقع مقياس وكسلر چهاركو

ويرايش مقياس هوشي كودكان است كه در سال 
قابليت سنجش هوش و  ه استشدمنتشر  2003

ماه را  11سال و  16تا  6سني ة دامنكودكان در 
در اين آزمون پنج نوع هوشبهر محاسبه  داراست.

استدالل ، از: درك كالمي اند عبارتكه  شود مي
كل و  سرعت پردازش و هوشبهر، فعالة حافظ، ادراكي
اين آزمون در سال  آزمون است. خرده 15شامل 
انطباق ، صادقي و ربيعي ترجمه، توسط عابدي 1386

از  ها آزمون خردهو هنجاريابي شد كه ضرايب پايايي 
و از طريق  94/0تا  65/0لفاي كرونباخ بين طريق آ

روايي  .ه استشدگزارش  91/0تا  76/0تنصيف بين 
آزمون از طريق اجراي همزمان با وكسلر شهيم و ريون 

 ه است.شددر سطح مطلوبي گزارش 
 نامه پرسشاين  دست برتري چاپمن: نامة پرسش

ماده است كه در جريان آن از افراد خواسته  13شامل 
، هايي همچون نوشتن مشخص كنند فعاليت شود مي

نجام اب كردن را با كدام دست انقاشي كردن و پرت
بر مبناي  سؤالها به هر  دهند. پاسخ آزمودني مي

هر ، يك)ة نمر( دست راستة انتخاب يكي از سه گزين
سه) مشخص ة نمر( دو) و دست چپة نمر( دو دست

كامالً راست دست) ( 13ها بين  نمره، . بنابراينشود مي
 ن وـاپمـر است. چـپ دست) متغيـالً چـامـك( 39ا ـت

را  نامه پرسشدروني اين  ) همساني1987( چاپمن
و همبستگي آن را  97/0ايايي بازآزمايي آن را پ، 96/0

اند.  گزارش كرده 83/0فتاري دست برتري با ارزيابي ر
) براي 1385( پور علياين آزمون را در ايران 

ه كردمقطع راهنمايي شهر تهران هنجار  آموزان دانش
، 94/0را  نامه پرسشوي آلفاي كرونباخ اين  است.

و پايايي باز آزمايي آن  97/0آن را ة همبستگي دو نيم
 ه است.كردگزارش  92/0را 

ايـن آزمـون بـراي     ي:نارساخوانآزمون خواندن و 
دختر و پسر پايه اول تـا پـنجم دبسـتان     آموزان دانش

تبريـزي و سـنندجي)   ( فارسـي) و دوزبانـه  ( زبانـه  يك
هنجاريابي شـده   )1384( نوري و مراديرمي توسط ك

و شامل ده آزمون فرعي است. ضريب آلفـاي كرونبـاخ   
 82/0، )2012( اميـري و مولـوي  ، آن توسط حيـدري 

 ه است.شدگزارش 
 ها يافته

مبتال به اختالل  آموز دانش 60كنندگان  شركت
سال با ميانگين  12تا  8ي سن نارساخوانيادگيري 

 آموز دانش 13طوري كه  سال بودند به 68/9 سني
، سومة پاي) % 4/23( آموز دانش 18، دومة پاي) % 9/16(

 آموز دانش 10 چهارم وة پاي) % 7/24( آموز دانش 19
 25پنجم بودند. همچنين از ميان آنها ة پايدر ) % 13(

) % 5/45( آموز دانش 35) پسر و % 5/32( آموز دانش
 شاخص آماري ميانگين و 2دختر بودند. در جدول 

هاي آزمون توجه  زيرمقياسر حراف استاندارد دان
ه شدارائه  آزمون پسو  آزمون پيشاستروپ در مراحل 

 است.

آزمون توجه استروپ در افراد چپ  هاي . ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و گروه كنترل در زيرمقياس1جدول 
 دست و راست دست

 ها اندازه
 

 راست دست چپ دست
 گروه آزمايش كنترل گروه گروه آزمايش گروه كنترل

 آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

زمان  كل
 همخوان

40/66 82/10 93/66 12/11 93/65 90/11 62 80/8 60/65 70/6 00/65 36/7 13/68 97/8 06/64 36/7 

زمان  كل
 خوانناهم

66/70 03/11 93/70 53/10 00/70 54/12 73/66 00/9 86/68 81/6 26/70 71/6 93/71 70/9 26/68 50/7 
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تعداد خطاي 
 همخوان

60/1 82/0 73/1 22/1 06/2 16/1 8/0 86/0 00/1 00/1 20/1 77/0 33/1 17/1 33/0 61/0 

تعداد خطاي 
 ناهمخوان

80/4 59/2 66/4 98/1 06/6 46/2 20/2 20/1 06/2 66/1 60/2 54/1 46/3 44/2 46/1 30/1 

تعداد صحيح 
 همخوان

46/42 35/3 40/43 35/2 93/41 97/4 33/45 08/3 8/41 08/5 80/43 07/3 00/66 44/10 53/44 99/3 

تعداد صحيح 
 ناهمخوان

33/35 49/3 46/35 32/4 46/34 37/5 60/42 64/2 20/39 55/4 80/39 02/4 33/34 15/8 40/41 16/5 

رسد ميانگين  به نظر مي، 1 جدول هاي يافتهطبق 
 آزمون تفاوت معناداري ندارند. پيشة مرحلها در  گروه

هاي آزمايش و كنترل  تساوي كوواريانس نمرات گروه
چپ دست با استفاده از آزمون باكس مورد بررسي 

گرفت. نتايج نشان داد تفاوت كوواريانس نمرات  قرار
 Fتوان از آزمون  ابراين مي. بننيستدار  دوگروه معني

از ، منظور مقايسه نمرات دو گروه استفاده كرد. به
اثر هتلينگ و ، الميداي ويلكس، هاي اثر پياليي آزمون
ترين ريشه روي استفاده گرديد. نتايج اين  بزرگ
ها نشان داد تفاوت بين ميانگين نمرات دو گروه  تحليل
 دار است. معني

 دست گروه آزمايش و كنترل چپ ريانس براي مقايسه تفاوت ميانگين بين دونتايج تحليل كووا .2 جدول
 نام آزمون F درجه آزادي فرضيه درجه آزادي خطا )P( داري معني مجذور اتا

 اثر پياليي 771/22 000/6 000/17 001/0 889/0
 الميداي ويلكز 771/22 000/6 000/17 001/0 889/0
 اثر هتلينگ 771/22 000/6 000/17 001/0 889/0
 ريشه روي ينتر بزرگ 771/22 000/6 000/17 001/0 889/0

 

نتايج هر چهار آزمون ، 2 هاي جدول طبق يافته
بوده  مؤثرنشان داد متغير مستقل بر متغير وابسته 

است كه است. به عبارت ديگر نتايج حاكي از آن 
حداقل در يكي از آزمايش و كنترل  يها گروه

 ه تفاوت معناداري دارندتوج هاي يرمقياسز
)P≤0/001( ، همچنين با توجه به مجذور اتاي آزمون

توان تعيين كرد كه  مي، )889/0( المبداي ويلكز
درصد از واريانس كل را  89متغير مستقل حدود 

 كند. تبيين مي
 پژوهش مبني بر اينكه سؤالبراي پاسخ دادن به 

افزار كاپيتان الگ بر كاركردهاي توجه  آيا نرم

آموزان داراي اختالل يادگيري نارساخواني در  دانش
؟ از آزمون يا خير دارد يرتأثچپ دست  آموزان دانش

استفاده شد.  چندمتغيريتحليل كوواريانس 
هاي مقدماتي براي اطمينان از عدم تخطي از  بررسي

خطي بودن و همگني ، هاي نرمال بودن مفروضه
همگني شيب رگرسيون و پايايي ، واريانس

 هاي يرمقياسز( تغيير هاي متغيرهاي هم گيري دازهان
داري  استروپ قبل از مداخله) انجام شد. تفاوت معني

هاي پس از مداخله در آزمون  بين دو گروه در نمره
 وجود داشت. استروپ

 تچپ دس آموزان دانشآزمون استروپ) گروه آزمايش و كنترل ( نتايج تحليل كوواريانس متغيرهاي پژوهش. 3 جدول
 SS داري معنيسطح  درجه آزادي MS F 

 649/8 160/94 008/0 1 160/94 كل زمان همخوان
 894/9 172/104 005/0 1 172/104 كل زمان ناهمخوان

 715/17 541/11 001/0 1 541/11 تعداد خطاي همخوان
 272/65 892/65 001/0 1 892/65 تعداد خطاي ناهمخوان
 272/10 248/33 004/0 1 248/33 تعداد صحيح همخوان

 191/45 887/360 001/0 1 887/360 تعداد صحيح ناهمخوان
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 معناداري بر يرتأثگروه ، 3هاي جدول  طبق يافته
افزار كاپيتان الگ  آزمون داشته است. نرم نمرات پس

آموزان چپ  هاي توجه در دانش باعث بهبود زيرمقياس
 .ه استشدي نارساخواندست دچار اختالل يادگيري 

هاي آزمايش و  تساوي كوواريانس نمرات گروه
راست دست با استفاده از  آموزان دانشكنترل در 

آزمون باكس مورد بررسي قرارگرفت. نتايج نشان داد 

. نيستدار  تفاوت كوواريانس نمرات دوگروه معنيكه 
منظور  استفاده كرد. به Fتوان از آزمون  بنابراين مي

، هاي اثر پياليي زموناز آ، مقايسه نمرات دو گروه
ترين ريشه روي  اثر هتلينگ و بزرگ، الميداي ويلكس

ها نشان داد تفاوت  استفاده گرديد. نتايج اين تحليل
 دار است. بين ميانگين نمرات دو گروه معني

 نتايج تحليل كوواريانس براي مقايسه تفاوت ميانگين بين دوگروه آزمايش و كنترل راست دست .4 جدول
مجذور 

 تاا
 نام آزمون F درجه آزادي فرضيه درجه آزادي خطا )P( داري معني

 اثر پياليي 055/11 000/6 000/17 000/0 796/0

 الميداي ويلكز 055/11 000/6 000/17 000/0 796/0

 اثر هتلينگ 055/11 000/6 000/17 000/0 796/0

 ريشه روي ينتر بزرگ 055/11 000/6 000/17 000/0 796/0
 

نتايج هر چهار آزمون ، 4 جدول هاي افتهيطبق 
بوده  مؤثرنشان داد متغير مستقل بر متغير وابسته 

است. به عبارت ديگر نتايج حاكي از آن است كه 
راست دست  آموزان دانشآزمايش و كنترل  يها گروه

توجه تفاوت  هاي يرمقياسزحداقل در يكي از 
همچنين با توجه به ، )P≤0/001( معناداري دارند

 توان يم، )796/0( مجذور اتاي آزمون المبداي ويلكز
درصد از  6/79تعيين كرد كه متغير مستقل حدود 

 .كند ميواريانس كل را تبيين 
  پژوهش مبني بر اينكه سؤالاسخ دادن به ـراي پـب

افزار كاپيتان الگ بر كاركردهاي توجه  آيا نرم
آموزان راست دست داراي اختالل يادگيري  دانش
؟ از آزمون تحليل يا خير دارد يرتأثخواني نارسا

هاي  استفاده شد. بررسي چندمتغيريكوواريانس 
هاي  مقدماتي براي اطمينان از عدم تخطي از مفروضه

همگني ، خطي بودن و همگني واريانس، نرمال بودن
هاي متغيرهاي  گيري شيب رگرسيون و پايايي اندازه

مداخله) استروپ قبل از  هاي يرمقياسز( تغيير هم
هاي  داري بين دو گروه در نمره انجام شد. تفاوت معني

 وجود داشت. پس از مداخله در آزمون استروپ
 

 راست دست آموزان دانشآزمون استروپ) گروه آزمايش و كنترل ( نتايج تحليل كوواريانس متغيرهاي پژوهش. 5جدول 
 SS داري معنيسطح  درجه آزادي MS F 

 270/7 006/75 013/0 1 006/75 كل زمان همخوان
 598/21 100/156 001/0 1 100/156 كل زمان ناهمخوان

 249/20 289/4 001/0 1 289/4 تعداد خطاي همخوان
 201/17 302/18 001/0 1 302/18 تعداد خطاي ناهمخوان
 999/8 224/40 007/0 1 224/40 تعداد صحيح همخوان

 536/27 720/136 001/0 1 720/136 تعداد صحيح ناهمخوان

بر معناداري  يرتأثگروه ، 5هاي جدول  طبق يافته
افزار كاپيتان الگ  آزمون داشته است. نرم پس نمرات

آموزان  هاي توجه در دانش باعث بهبود زيرمقياس
 هشدي ارساخوانـنار اختالل يادگيري ـراست دست دچ

 است.
پژوهش مبني بر مقايسه  سؤالبراي پاسخ دادن به 

فزار كاپيتان الگ بر كاركردهاي توجه ا نرم يرتأث
آموزان راست دست و چپ دست داراي اختالل  دانش
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نتايج اندازه اثر مداخله دو گروه ، يادگيري نارساخواني
طبق  .چپ دست و راست دست با هم مقايسه گرديد

مجذور اتاي آزمون المبداي ، 5و جدول  3 جدول
 راست دست نارساخوان آموزان دانشويلكز در 

و مجذور اتاي آزمون المبداي ويلكز در ، )796/0(
 است. )889/0( چپ دست نارساخوان آموزان دانش

، كاپيتان الگ افزار نرمطبق نتايج مداخله با 
نسبت ، چپ دست آموزان دانشكاركردهاي توجه در 

 به راست دست بيشتر بهبود يافته است.
 گيري نتيجه

مقايسه اثربخشي ، هدف از انجام اين پژوهش
كاركردهاي توجه  بر اي رايانهشناختي  بخشي توان

ي چپ نارساخوانآموزان داراي اختالل يادگيري  دانش
دست و راست دست بود. نتايج تحليل واريانس 

آموزان  چندمتغيري نشان داد كه بين دو گروه دانش
پس از اجراي ، اختالل يادگيري نارساخواني دچار

ه آزمايش چپ در هر دو گروكاپيتان الگ افزار  نرم
 .كاركردهاي توجه بهبود يافت، دست و راست دست

، داهلينهاي  پژوهش نتايجبا  هاي پژوهش حاضر يافته
، ؛ شكوهي1391، نريماني و محمودي، گيوي ؛2010
، شريفيو  معتمد يگانه، ارجمندنيا، رستمي، لطفي
، زاده و بني جمالي حسن، بهرامي، ؛ عماديان1393
) با بررسي 2011( و الكايو كسلر سو است. هم 1395

هاي  ر مهارتمقدماتي برنامه بازتواني شناختي آنالين ب
هاي اجرايي در كودكاني كه سرطان مرتبط با  كنش

نشان دادند كه برنامه بازتواني ، آسيب مغزي داشتند
، طور قابل توجهي سرعت پردازش شناختي به

اخباري ة حافظشناختي و نمرات  پذيري انعطاف
افزايش كارايي بر بينايي را افزايش داده و كالمي و 

نقش قابل توجهي داشته است. نيز پيشاني  پيش قشر
از جمله  توان عنوان كرد فوق مية يافتدر تبيين 

فرايندهاي شناختي كه بيشتر در اجراي آزمون 
 توجه انتخابي و بازداري، استروپ مورد توجه است

، كارية ظحاف، توجه )2010، همكارانو  كاپوال( .است
از باال به «هاي شناختي ه و ديگر فرايندكنترل تكان

كورتكس ة شدشناخته  يندهايفرااز جمله  »پايين
؛ چائو و 1962، انجنت و همكار( .است 6پيشاني پيش
به نقل  1999، اسپوسيتو و پاستل دي و 1998، نايت

با توجه به ارتباط  )2014، از كلساي و نودوست
 ختي و نواحي مغزيشنا يعملكردهاتنگاتنگ 

تفاوت ، مشترك دخيل در عملكردهاي شناختي
در عملكردهاي هاي آزمايش و كنترل  عملكرد گروه

  قابل تبيين است.، توجه
اثر مداخله دو ة اندازهمچنين طبق مقايسه نتايج 
 افزار نرممداخله با و  گروه چپ دست و راست دست

پ چ آموزان دانشكاركردهاي توجه در  ،كاپيتان الگ
 دست بيشتر بهبود يافته است.نسبت به راست  دست
شيمودا هاي  پژوهش با نتايج هاي پژوهش حاضر يافته

؛ كلخوران و 2008، ؛ كوباليس2008، و همكاران
سو و  هم 1391، پور و كالنتريان ؛ علي1390، همكاران

. در است سو ناهم )1998( با نتايج كراو و همكاران
با ، )1394( اكت الحسينيبادامي و نز، مطالعه فرنقي

و پنهان)  آشكار( اثر دست برتري و نوع تمرين«عنوان 
 60كه روي  »العمل متوالي بر دقت و زمان عكس

كه نتايج نشان داد ، ه انجام شدسال 17تا  14دختر 
ها  چپ دست، وع تمرين آشكار يا پنهاننظر از ن صرف

 نسبت به راست، اكتسابة مرحلدقت پاسخ زمينه در 
تر بودند. در تبيين  داري با دقت طور معني ها به دست

مرتبطي يافت نشد.  پيشينه پژوهشي كامالً، نتايج فوق
كاركردهاي  تواند تمالي آن مياز داليل احيكي 

، و همكاران ريني( .باشد متفاوت دو نيمكره مغز
2011 ( 

اب سشد تا با انت هرچند در اين پژوهش تالش
، هاي آزمايش و كنترل ها به گروه تصادفي آزمودني

، هاي احتمالي كم شود متغيرهاي مزاحم و سوگيري
ترين محدوديت اين پژوهش استفاده از  اما مهم

شود تعميم  كه باعث مي بود دسترس در گيري نمونه
گردد اين  پيشنهاد مي نتايج با احتياط انجام شود.

ساير شهرها نيز انجام گردد  آموزان دانشپژوهش در 
تعميم نتايج با دقت و اطمينان مورد  تا بتوان در
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 شود ميبيشتري صحبت كرد. همچنين توصيه 
دست آمده  هب ي آتي در زمينه تبيين نتايجها پژوهش

 پژوهش حاضر انجام گردد. در
 و قدرداني تشكر

صبر و خاطر  بهها كنندگان و اولياي محترم آن شركتة در پايان از كلي
ار مديريت محترم مركز اختالل آقاي افشهمچنين از  بردباري خود و

دريغ  كه با همكاري بي ربيان اين مركزيادگيري نيلوفر محالت و م
صميمانه تشكر و ، در انجام اين پژوهش حمايت كردندخويش ما را 

 .شود ميقدرداني 
 ها نوشت پي

1. dyslexia 
2. Positron Emission Tomography 
3. focus 
4. attention 
5. Computerized Cognitive Software 
6. Stroop test 
7. prefrontal cortex 

 منابع
). رابطه 1390( م.، حيدريو  .،ك .م، خداپناهي .،م، حكيمي كلخوران

فضايي و انعطاف پذيري  -هاي ديداري دست برتري با توانايي
 .89-83، )1(5، مجله علوم رفتاريشناختي. 

روش  ي). اثربخش1391( ح.، مولويو  .،ش، اميري .،ط، حيدري
ان كودكرد خواندن كس بر عمليويد يرساخوانح نايتصح

 .58-41، )22(2 ،كاربردي شناسي رواننارساخوان. 
). بررسي كاركردهاي اجرايي در كودكان مبتال به 1387( ژ.، ربيعي

يادگيري و كودكان  هاي يناتوان، فعالي و نقص توجه اختالل بيش
نشگاه دا ).نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي پايان( بهنجار

 محقق اردبيلي.
ها در روان شناسي  كاربرد آزمون). 1393( ح.، زاده و عبداله .،ح، زارع

 . تهران: دانشگاه پيام نور.شناختي
آموزش  يرتأث). 1391( .م، و ناظر .،ا، پور علي .،فرزاد و .،ح، زارع

هاي  تازهتوجه رانندگان حادثه ديده.  دهي توجه بر تقويت شكل
 .92-87، 2، علوم شناختي

و آموزش كودكان  شناسي روان). 1388( ع.، نادريو  .،م، سيف نراقي
 . تهران: ارسباران.استثنايي
معتمد  .،آر .ع، ارجمندنيا، ر، رستمي .،ص، لطفي .،م، شكوهي يكتا

 اي يانهرا). اثربخشي تمرين 1393( .ع، شريفيو  .،ن، يگانه
-46، )3(23 شناختي بر عملكرد حافظه فعال كودكان نارساخوان.

56. 
هنجاريابي و ، انطباق). 1386( م.، و ربيعي .،ا .،صادقي، م ر .،عابدي

بررسي روايي و پايايي و روايي آزمون وكسلر چهار در چهارمحال 
 سازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري. .و بختياري

 ا. .ش، جمالي بنيو  .،ر، زاده حسن ،ه.، بهرامي .،ع .س، عماديان
 .34-28، )6(18 ،مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل). 1395(

). اثر دست برتري و 1394( م.، الحسيني نزاكتو  .،ر، بادامي، .ز، فرنقي
العمل متوالي.  آشكار و پنهان) بر دقت و زمان عكس( نوع تمرين

 .548-529، )4(7، ورزشي -رشد و يادگيري حركتي
زمون خواندن و آ). 1384( .ر .ع، يمرادو ، .ض.ر، ينور يرمك

 تربيت معلم. . جهاد دانشگاهينارساخواني
). بررسي قابليت و اعتبار آزمون دست برتري چاپمن 1385( ا.، پور علي

-205، )7(2، شناسان ايراني مجله روانآموزان راهنمايي.  در دانش
197. 

). بررسي انتقال دو جانبه يادگيري در 1391( م.، اكبريو  .،ا، پور علي
 ،تربيتي شناسي روانفصلنامه راست و چپ دست.  دانشجويان

23)8( ،117-130. 
). اثربخشي 1391( ه.، محموديو ، .م، نريماني .،ح، قمري گيوي

بازداري پاسخ و ، افزار پيشرو شناختي بر كاركردهاي اجرايي نرم
بيش فعالي. -حافظه كاري كودكان دچار نارساخواني و نقص توجه

 .115-98، )2(1 ،هاي يادگيري مجله ناتواني
). مقايسه كاركردهاي شناختي توجه رانندگان با 1391( م.، ناظر

دهي توجه بر توجه  حادثه و بدون حادثه و نقش آموزش شكل
 .)عمومي شناسي روانرساله دكتري تخصصي (رانندگان حادثه 

 تهران: تحصيالت تكميلي پيام نور.
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