
Quarterly Journal of 

Child Mental Health     

1 

 

     Vol. 7, No. 3, Fall 2020 

167 

Research Paper 

Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Program on Attention Dimensions and 

Reading Efficacy in Students with Dyslexia 
 

Neda Safari1, Fereshteh Baezzat*2, Majid Ghaffari3 

1. M.A. in Educational Psychology, Faculty of Humanities and Social Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 

2. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Studies, University of Mazandaran, Babolsar, 

Iran 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Studies, University of Mazandaran, Babolsar, 

Iran 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E I N F O 
 

A B S T R A C T 

Keywords: 

Attention, 

dyslexia, 

cognitive rehabilitation, 

reading efficacy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 30 Sep 2018 

Accepted: 17 Feb 2019 

Available: 2 Dec 2020 

 Background and Purpose: Dyslexia is the most common learning disability. One of the most 

important factors associated with dyslexia is attention which can affect reading accuracy, speed and 

comprehension. Present study aimed to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation 

program and attention reinforcement on the dimensions of attention and reading efficacy in students 

with dyslexia. 

Method: This research was a quasi-experimental study with control group pretest-posttest design. 

The study population included all the male primary school students of grade 3 in Kermanshah in the 

academic year 2016-2017. Among them, 30 students with dyslexia were selected by convenience 

method and then randomly assigned to either the experimental or control group (15 in each group). 

The experimental group received the cognitive rehabilitation program for 12 sessions of 45 minutes, 

while the control group underwent no intervention. Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth 

Edition), Reading Disorder Test, Stroop Test, Wisconsin Card Sorting Test, and Continuous 

Performance Test were used as the study tools and data were analyzed by repeated measures 

ANOVA. 

Results: The findings of the study showed that cognitive rehabilitation program was effective on 

selective attention, shifting attention, and reading efficacy of students with dyslexia and the effect of 

this intervention was persistent after two-month follow up period, however there was no significant 

effect on sustained attention (Commitment error: F= 1.52, p≥0.05; Negligence error: F= 2.32, p≥ 

0.05; Reaction time: F= 0.13, p≥0/05). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that by strengthening the 

dimensions of attention and increasing the accuracy and more accurate processing of letters and 

words read, the intervention method used in this study improves the reading efficacy of students with 

dyslexia.  
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مقاله پژوهشی
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 3، مجید غفاری2*فرشته باعزت ،1ندا صفری
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 81/80/70دریافت شده: 

 21/88/70پذیرفته شده: 

 80/87/77منتشر شده: 

امنه دترین عواملی که با نارساخوانی در ارتباط است، ترین نوع اختلال یادگیری خاص است. یکی از مهمنارساخوانی رایج زمینه و هدف: 

خشی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توانب و درک خواندن تأثیرگذار باشد. ،تواند بر دقت، سرعتتوجه و ابعاد آن است که می

 آموزان نارساخوان انجام شد.توجه و کارآمدی خواندن دانششناختی و تقویت توجه بر ابعاد 

آموزان ماری شامل تمام دانشپیگیری با گروه گواه بود. جامعه آ -آزمونپس -آزمونآزمایشی از نوع پیشطرح پژوهش حاضر، نیمه روش:

آموز نارساخوان به صورت در دسترس دانش 38تعداد  که از بین آنها بود 8371-76پسر پایه سوم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

ای، برنامه قیقهد 51جلسه  82آزمایش در  شدند. گروهدهی نفر( به صورت تصادفی جای 81انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه 

نسخه  شاملابزارهای پژوهش  ای را دریافت نکردند.گونه مداخلهو افراد گروه مداخله هیچ توانبخشی و تقویت توجه را دریافت کردند

(، 8731(، آزمون استروپ )استروپ، 8318(، آزمون اختلال خواندن )نصفت، 8372تشخیصی هوش وکسلر کودکان )عابدی،  چهارم آزمون

ها با استفاده از تحلیل . دادهبود (8716)رازولد،  ( و آزمون عملکرد پیوسته8751)گرنت و برگ،  های ویسکانسینبندی کارتدسته آزمون

 تحلیل شدند. گیری واریانس با تکرار اندازه

آموزان نشو کارآمدی خواندن دا ،های پژوهش نشان داد برنامه توانبخشی شناختی توجه، بر توجه انتخابی، توجه انتقالییافته ها:یافته

)خطای  اما بر توجه پایدار، تأثیر معناداری ندارد ؛است بوده نارساخوان اثربخش است و تأثیر این شیوه مداخله بعد از پیگیری دو ماهه، پایدار

12/8F= ،81/8 𝑃ارتکاب:  32/2F= ،81/8 𝑃خطای غفلت:  ؛≤ F ،81/8 𝑃= 83/8؛ زمان واکنش: ≤ ≥.) 

توان نتیجه گرفت که روش مداخله به کار گرفته شده در این مطالعه با تقویت ابعاد های پژوهش حاضر، میبر اساس یافتهیری: گنتیجه

 آموزان نارساخوان شده است.کارآمدی خواندن دانش بهبود شده، باعث هتر حروف و کلمات خواندتوجه و افزایش دقت و پردازش دقیق
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 مقدمه
شناختی است که بر توانایی مغز در دریافت، اختلالی عصب 8نارسااخوانی

گذارد و اصطلاحی است که برای نگهداری و پاسا  به اطلاعات تأثیر می

رود که پیشاارفت آنها در آموزان به کار میتوصاایآ آن دسااته از دانش

 (.8یزان هوش طبیعی آنهاساات )تر از مگیری پایینخواندن به نحو چشاام

درک مطلب  ،رمزگشااایی و هدف نهایی خواندن ،پایه و اساااس خواندن

از این رو یاادگیری این مهاارت عامل مهمی در پیشااارفت روند  ؛اسااات

. خواندن مناساااب مساااتلزم آن اسااات که اساااتآموز آموزشااای دانش

آموزان ضمن خواندن با دقت متن، راهبردهای درک مطلب را هم دانش

به کار بگیرند. بر اسااااس ویرایش پنجم راهنمای تشاااخیصااای و آماری 

آموزان نارساااخوان دارای مشااخصاااتی از جمله های روانی، دانشاختلال

ناتوانی در شاناساایی روان و دقیق کلمات، رمزگشاایی نامناسب، توانایی 

، هساااتند. ای متن خواندنو اشاااکال در درک معن ،کردنضاااعیآ هجی

ن دبستان به طور معمول به صورت دشواری یادگیری نارساخوانی در سنی

کردن یا قواعد صااداها، رمزگشااایی روان کلمات، هجی-ارتباط حروف 

با صاادای بلند، کند، نادرساات و تلاشاامند خواندن کند. ریاضاای بروز می

کند و خواندن اسااات. ممکن اسااات درک مطلاب ضاااعیآ با یا بدون 

 (.2)همراه باشد نادرست و تلاشمند 

آموزان نارساخوان دارند، اما دارای ود تمام مشاکلاتی که دانشبا وج

ظاهری طبیعی و هوشابهری متوس  یا بالاتر از متوس  هستند. شاید اولین 

شااود، عملکرد تحصاایلی آموزان بارز میای که در این دانشمشااخصااه

 81تا  88(. نارساخوانی که 3ضاعیفشان در برابر هوش بهنجار آنها است )

عوامل  ناشاای از (5کند )دکان ساان مدرسااه را درگیر میدرصااد از کو

تی، شناختوان به عوامل ژنتیکی، عصبمتعددی اسات که از آن جمله می

(. در رابطه با ماهیت اختلالات شناختی 2و محیطی اشااره کرد ) ،شاناختی

کنند که این افراد در دانش و ادراکی نارساااخوانی به این نکته اشاااره می

 - 6(، کارکردهای توجه )1گذاری خودکار و سااری) )مشااناختی، ناواج

( دارای 88(، انساااجاام مرکزی، سااارعت نامیدن و پردازش اطلاعات )7

سااترده، همبسااتگی بالای های گمشااکلات زیادی هسااتند و در پژوهش

                                                           
1. Dyslexia 

2. Selective attention 

3. Sustained attention 

4. Shifting attention 

 (.82و  88این عوامل با نارساااخوانی نشااان داده شااده اساات )ارسااایی ن
حوزه  ترین عواماال موثر درهترین و پیچیاادموضاااوع توجااه یکی از مهم

لات ترین مشکبه عبارت دیگر یکی از فراوان ؛آموزش و یادگیری اسات

آموزان ناارسااااخوان که موجب کاهش آموزان باه ویژه دانشبین دانش

. توجه (80 -83، فقدان توجه اسااات )شاااودکارایی آنان در مدرساااه می

عقیب آنها به های عمل و تریزی اهداف و برنامهشاااامال تواناایی برنااماه

(. به اعتقاد اسااترنبرگ 81پرتی اساات )با عوامل حواسرویارویی هنگام 

و  ، 3، توجه پایدار2(، توجاه دارای ابعاادی از جملاه توجاه انتخابی2881)

توجه انتخابی فرایندی اسااات که طی آن،  (.87اسااات )  5توجاه انتقاالی

ها آن شاااود و باید فق  ین جنبه ازآزمودنی با چندین محرک مواجه می

به عبارت دیگر، توانایی تمرکز بر  ؛و باه آن توجاه کند کرده را انتخااب

به (. توجه پایدار 28اطلاعات مناسااب در مقابل اطلاعات نامربوط اساات )

 های خاصفرد فعالانه به جسااتجوی ویژگیکه  شاااره دارداین موضااوع ا

پردازد کااه مطم ن نیسااات در آن محی  وجود دارد. محرک هاادف می

های غیر هدف و ناهمخوان جساااتجو ممکن اسااات فرد با محرکهنگام 

مواجه شااود و باعث منحرف شاادن توجه و عدم تمرکز برای دسااتیابی به 

توجه انتقالی، به توانایی فرد در انجام چند  همچنین .شااودمحرک هدف 

 (. 87) کار متفاوت در ین زمان اشاره دارد

توجه به صورت کاملا  ، ابعاد1بر اسااس نرریه مناب) توجه پاراسورامن

د تواننواحد می یندقیق و مجزا به طور همزمان تقسااایم کار کرده و در 

چند فعالیت را تحت نرارت خود قرار دهند. تکالیآ نیازمند توجه به دو 

ی ها به صااورت متوالمحرکدر آن تکالیفی که  :شااونددسااته تقساایم می

های حرکهاای هدف و نیز مو تکاالیفی کاه محرک ؛شاااونادظااهر می

(، به همین دلیل 28و  28شااوند )می هئزمان به آزمودنی اراگر، هممداخله

( 8773) 6این دو نوع تکلیآ، نیازمند سیستم نرارت توجه هستند. شالیس

شاایار تعریآ کرده ورا به عنوان ین مکانیساام ه 0ساایسااتم نرارت توجه

 شاااود. اینذهنی میمهار اسااات کاه تداخل را بازداری کرده و موجب 

ت، اساامهارگری ساایسااتم در فرایندهای شااناختی سااطه بالا که نیازمند 

تواند اطلاعات محرک، هدف یا بدین صاااورت که می ؛کندفعاالیت می

5. Parasuraman 

6. Shallice 

7. Supervisory attentional system 
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محتوا را باه صاااورت فعال و قابل دساااترس در مواجهه با تداخل عوامل 

های نامطلوب را هاا یاا پاسااا مزاحم حفظ کرده و باه طور موثر محرک

دهنده نقص سیستم نرارت توجه در کودکان ها نشانته(. یاف22) مهار کند

(. نقص در سااایساااتم نرارت توجه، به 22و  83، 1) نارسااااخوان هساااتند

بدین صاااورت که  ؛شاااودپاذیری توجه منجر مینااکاارآمادی انعطااف

تواند ساایسااتم آموز نارساااخوان، هنگام خواندن حروف و متن نمیدانش

های خوانده شاااده گویه توجاه خودکار خود را به سااارعت با تن تن

باه همین دلیال خوانادن بسااایاار کناد و پردازش اطلاعات  .انطباا  دهاد

 (.1و  0بسیار ضعیآ است ) ،های خوانده شدهگویه

و ارتقای سیستم نرارت توجه با تحول (، 8718) 8براساس نرریه لوریا

تحول سایسااتم عصاابی مرکزی ارتباط دارد. هرچه ساان فرد افزایش یابد، 

تر قشااری اولیه مغز که شااامل کارکردهای شااناختی هسااتند، کاملمناطق 

آموزان نارساخوان در بسایار ضاروری اسات که دانش؛ بنابراین شاوندمی

 پذیریخردساالی شاناساایی شاوند، زیرا مغز کودک خردسال از انعطاف

تواند به مساایریابی مجدد زیادی برخوردار اساات و به صااورت بالقوه می

(. در برنامه توانبخشی 23ثر بپردازد )ؤیق آموزش ممدارهای عصبی از طر

یی آموزان و شناساشاناختی توجه، پس از ارزیابی دقیق ابعاد توجه دانش

و از طریق انجام تمرینات  شاااده طراحی لازم مشاااکلات آنها، مداخلات

عملکرد توجاه را بهبود بخشااایاده یا ارتقا   ،بنادی شااادهمنرم و مرحلاه

یا همان  2پذیری عصااابی انعطافرد بر اصااال این موا دهناد کاه همهمی

(. بر اساس دیدگاه شناختی 21و  25پذیری مغز اشاره دارد )فرضایه شکل

 های وارد شده به مغز زیادپذیری مغز، هرگاه میزان تحرینفرضیه شکل

شاااود و شاااروع به های عصااابی زیاد میپذیری سااالولباشاااد، تحرین

ری ساازی، اتصاالات بیشتیناپسکنند و با جوانه زدن و ساپیوندساازی می

ساازند تا انتقال پیام عصابی تسااری) و تساهیل شاود. بازتوانی شااناختی می

تواند عملکرد آنان را در تکالیآ بهبود بخشااد آموزان میتوجه در دانش

/ توجه نارساییهای تحولی مانند ناتوانی باو این مس له در گروه کودکان 

بهبود  های توانبخشیاند که با برنامهبررسی شده و نشان داده کنشایفزون

 (.26یابد )سازی مغز در این کودکان تغییر و بهبود میفعال توجه،

ژوهش در برانگیز است و پاثربخشای توانبخشای شاناختی بسیار بحث

این زمیناه نیازمند درک عواملی اسااات که موجب انتقال دساااتاوردهای 

                                                           
1. Loria 

یاس، شود. فارهای مغزی میآموزشی و ارتباط آنها با تغییرات در فعالیت

( در پژوهشاای نشااان دادند 2880کوردیرو، فلدن، بارا، بنکو و همکاران )

لی های توجه، پیشاارفت عملکرد تحصاایلفهمؤکه توانبخشاای شااناختی بر 

با نارساااایی آموزان خواندن و همچنین کاهش مشاااکلات رفتاری دانش

د معناداری دارهمراه با نارسااااخوانی تأثیر م بت و  کنشااای،توجاه/ فزون

توانبخشاای شااناختی موجب دیگر مشااخص شااد که (. در پژوهشاای 81)

آموزان دارای کاری در دانش افزایش سااارعت پردازش و ذخیره حافره

( اثر 21) (. دهقانی، افشین و کیخسروانی20) ه استناتوانی یادگیری شد

وزان آمای اجرایی و عملکرد درسی دانشهتوانبخشای شاناختی بر کنش

نها پژوهش آمبتلا به حساااب نارسااایی را مورد بررساای قرار دادند. نتایج 

ا آموزان بنشاااان داد که توانبخشااای شاااناختی موجب بهبود حافره دانش

حساااب نارسااایی و بهبود عملکرد تحصاایلی آنها شااده اساات. همچنین 

 شناختی و ( به بررسی توانبخشی27رحمانی، پیرانی، حیدری و داوودی )

 آموزان نارساخوانآن در بهبود حافره کاری و توجه انتخابی دانشنقش 

ی توجه شناخت های پژوهش آنها نشاان داد که توانبخشیپرداختند و یافته

انتخابی و حافره موجب بهبود این دو توانایی شااناختی شااده اساات و در 

توان یم اساساین  برنهایت در تساری) یادگیری آنها اثرگذار بوده است. 

شناسایی و ارزیابی مشکلات شناختی از جمله ابعاد توجه  یجه گرفت کهنت

هاای ناشااای از آنها، تلاش در جهت بازگردانی کارکردهای و آسااایاب

تر گیری دقیقآموزان نارسااااخوان و جهتشاااناختی مختل شاااده دانش

ها آن مشاااکلات بهبود و بازتوانی در مناساااب ریزیبرنامهو  ماداخله،

رای های بازتوانی شناختی باگرچه استفاده ازبرنامه. کندا میپید ضرورت

درمان انواع اختلالات گسترش یافته است، اما مرور شواهد پژوهشی نشان 

آموزان مبتلا به دهاد کاه در ایران باا وجود افزایش مشاااکلاات دانشمی

ررسی ها و باساتفاده از این برنامه ،اختلال یادگیری و به ویژه نارسااخوانی

طور همزماان در خواندن کارآمد، چندان مورد توجه واق)  نقش آنهاا باه

بنابراین پژوهش حاضاار با هدف بررساای اثربخشاای برنامه نشااده اساات. 

 های کارآمدی خواندنلفهؤتوانبخشااای شاااناختی توجه بر ابعاد توجه و م

 آموزان نارساخوان انجام شد. دانش

 

2. Neuroplasticity 
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 روش
آزمایشی پژوهش حاضر نیمه :کنندگانشرکت و پژوهش طرح )الف

پیگیری بااا گروه گواه بود کااه در آن -آزمونپس-آزموناز نوع پیش

 اثربخشی ین متغیر مستقل )توانبخشی شناختی مبتنی بر تقویت توجه( بر

متغیرهای وابسااته )بهبود ابعاد توجه و کارآمدی خواندن( مورد بررساای 

ی . جایدهی تصااادف8ها بود: قرار گرفته شاد. این طرح شااامل این ویژگی

آزمون روی گروه. اجرای پیش2افراد نمونه در گروه آزمایشاای و گواه، 

. 5. اجرای متغیر مسااتقل روی گروه آزمایشاای، 3ها قبل از آغاز مداخله، 

. پیگیری دو ماااهااه نتااایج. 1هااا، و آوری دادهآزمون و جم)اجرای پس

ی ابتدایآموزان پسر پایه سوم جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش

-76مشاغول به تحصایل در مدارس شاهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی

گیری در آموزان بااه روش نمونااهنفر از این دانش 38بود. تعااداد  8371

و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه  شده دسترس انتخاب

های ورود به آموز(. ملااکدانش 81گواه جاایادهی شااادناد ) هر گروه 

. نداشااتن سااابقه بیماری 2سااال،  88تا  7. دامنه ساانی بین 8مل مطالعه شااا

شناختی )تشخیص این ملاک با بررسی پرونده موجود در جسمانی و روان

بر اساس  11. داشاتن ضاریب هوشی حداقل 3مدارس صاورت گرفت(، 

.کسااب 1. مشاکلاتی در خواندن و درک مطلب، 5تسات هوش وکساالر، 

ی اختلال خواندن. معیارهای خروج از و بالاتر در آزمون تشااخیصاا 1نمره 

آموزشی، داشتن آسیب شنوایی و بینایی،  مطالعه شامل غیبت در دو جلسه

داشاتن اختلالات عصبی مزمن پزشکی مانند صرع )این موارد نیز براساس 

پرونده موجود در مدارس بررسای شاد(. لازم به ذکر است که میانگین و 

 66/7در گروه آزمایش به ترتیب  کنندگانانحراف استاندارد سن شرکت

کنندگان در گروه میانگین و انحراف اسااتاندارد ساان شاارکت و 33/8و 

 بود.  58/8و  08/7 گواه به ترتیب

 ب( ابزار

گیری به منرور اندازه: 8چهارم مقیاس هوشاای وکساالر کودکان نسااخه. 8

 آموزان نارسااخوان از نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلرهوشابهر دانش

 راستفاده شد. این ابزار که دبرای کودکان ساخته شد،  2883در سال که 

امکان  ،نجار شااده 8378ر سااالدو عابدی ربیعی  ،ایران توساا  صااادقی

وری کلی هوش و چهااار شاااااخص درک مطلااب، گیری کنشاناادازه

                                                           
1. Wechsler’s Intelligence Scale for Children 

 کند. چونو سرعت پردازش را فراهم می ،اساتدلال ادراکی، حافره فعال

م از تمابنابراین  تعیین هوشااابهر کلی اسااات، هدف از اجرای این آزمون

و  71/8تا  61/8ها از مقیاسخرده اعتبار بازآزمایی شد. ها استفادهشاخص

(. از 38به دساات آمده اساات ) 16/8تا  08/8سااازی آنها از اعتبار دونیمه

( 8303مقیاس هوش ریون که دفتر مشاوره و پژوهش آموزش و پرورش )

کرده است به منرور بررسی روایی و محاسبه برای کل کشور هنجاریابی 

همبساتگی با نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان استفاده شد که 

(. در پژوهش حاضاار، همسااانی 38گزارش شااده اساات ) 53/8میزان آن 

 به دست آمد. 1/8، با ضریب آلفای کرونباخاین ابزار درونی 

گیری ساااطه منرور اندازهبه در این مطالعه  : 2آزمون اختلاال خواندن. 2

آزمون اختلال  از آموزان نارسااااخوانتوانایی خواندن و تشاااخیص دانش

. این آزمون دارای سه مقوله اساتفاده شد (32)به نقل از  خواندن نصافت

خطااهاای خوانادن: برای سااانجش این مقوله، پنج نوع از  (الآ اسااات:

ز: عبارتند اخطاهای متداول در نرر گرفته شااده اساات. این پنج نوع خطا 

افزودن: عبارت  .8سازی. و وارونه ،حذف، افزودن، جابجایی، جایگزینی

. 2 ؛نامه( )م ل: نام  اسات از اضاافه کردن ین حرف یا بیشتر به کلمه

شااادن ین حرف یا بیشاااتر درکلمه )م ال: حذف: عبارت اسااات از کم

جابجایی: عبارت است از جابجا کردن ترتیب حروف در  .3 ؛آن(آنها

 )م ال: ترجمه کلمه بدون حذف یا اضافه کردن حرف یا حروف کلمه

جااایگزینی: عبااارت اساااات از حااذف حرف یااا حروفی و  .5 ؛تجرمااه(

)در واق) خطااای  کردن حرف یااا حروف دیگری بااه جااای آناضاااافااه

 . م اال: کیمیاااگراناساااتم حاذف و افزودن أجاایگزینی، خطاای تو

است از خواندن حروف کلمه از ساازی: عبارت وارونه .1 ؛ وکیمیاگرها(

درک مطلااب: از هر  -زور(. ب انتهااا بااه ابتاادای کلمااه )م ااال: روز

محتوای متن به منرور ساانجش میزان درباره  پاراگراف آزمون، دو سااوال

سوال در  6 طرح گردید که مجموعاًخوانده شده درک آزمودنی از متن 

تن روع تا پایان منرر گرفته شد. ج: سرعت خواندن: میزان مدتی که از ش

دامنه  شااد.خواندن به طول انجامید، شاااخص ساارعت خواندن محسااوب 

به عنوان تشااخیصی برای اختلال  1و نمرات کل بالاتر از  7تا  8نمرات از 

خواندن، در نرر گرفته شاده است. ضریب اعتبار بازآزمایی آزمون برای 

ن روایی، بیبه منرور محاسبه ضرایب  دست آمده است.ه ب 16/8پایه سوم 

2. The Reading Disorder Test 
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هاای فو  و توان کلی خواندن، ضاااریب همبساااتگی بین نمرات ملااک

فارسی) که نمره آزمودنی در ترم اول درس قرائت فارسی ملاک  خواندن

ضاارایب به دساات آمده مربوط به کارآمدی . شاادبوده اساات(، محاساابه 

ضاااریب  دار وامعن 81/8فارسااای در ساااطه خواندن خوانادن باا 

(. در پژوهش حاضاار نیز میزان 32گزارش شااده اساات ) 17/8همبسااتگی 

و سااارعت  ،هاای خطاای خواندن، درک مطلبلفاهؤمهمساااانی درونی 

خواندن آزمون اختلال خواندن با اساااتفاده از ضاااریب آلفای کرونباخ به 

 به دست آمد.  18/8و  07/8/. و 11ترتیب 

وجااه انتخااابی از آزمون گیری تبااه منرور اناادازه : 8آزمون اساااتروپ. 3

توس   8731ر سال استفاده شد. این ابزار نخستین بار د ای اساتروپرایانه

کلمه رنگی  51افزار اساااتروپ، سااااخته شاااد. در نرم 2رایدلی اساااتروپ

همخوان )رنگ کلمه با معنای کلمه یکساان است؛ رنگ قرمز، زرد، سبز 

کلمه رنگی ناهمخوان )رنگ کلمه با معنای کلمه یکساااان  51و آبی( و 

د(، با شااونیساات؛ به عنوان م ال کلمه آبی که با رنگ قرمز نشااان داده می

شااود. تکلیآ آزمودنی این آزمودنی ارائه می میلی ثانیه، به 188ساارعت 

اسات که با استفاده از حروف مشخص شده در صفحه کلید کامپیوتر، به 

محرک ارائه شاااده توجه کند و رنگ صاااحیه را انتخاب کند. به منرور 

دهی و تفسااایر نتاایج حاصااال از این آزمون، سااارعت )مدت زمان نمره

 رنگ -و مطابقت کلمهو دقت )درسااتی  واکنش به محرک ارائه شااده(

 هبه عنوان نمره کل توجه انتخابی در نرر گرفت ظاهر شاااده در کامپیوتر(

این آزمون نشانگر روایی مناسب آن درباره  های انجام شدهشاد. پژوهش

ن . اعتبار ایاساااتدر سااانجش توجه انتخابی در کودکان و بزرگساااالان 

 رش شاااده اساااتگزا 8/ 78تا  18/8آزمون از طریق بازآزمایی در دامنه 

آزمون اساتروپ با استفاده اعتبار در پژوهش حاضار نیز میزان (. 31 -33)

 به دست آمد. 12/8از ضریب آلفای کرونباخ 

در این پژوهش برای  :3های ویساااکانساااینبندی کارتآزمون دساااته. 5

 کانسینهای ویسبندی کارتارزیابی کارکرد توجه انتقالی از آزمون دسته

 8751در سال  5توس  گرنت و برگبزار نخساتین بار اساتفاده شاد. این ا

 کارت متفاوت دارد 65 ویسکانسین (. آزمون30و  36) ساخته شده است

و دایره در چهار رنگ  ،علاوهم لث، ستاره، به هایها شکلروی کارت و

                                                           
1. Stroop test  

2. Ridley Stroop 

3. Wisconsim Card Sorting Test 

ها روی کارت قرمز، سابز، زرد و آبی وجود دارد. تعداد هرین از شکل

بنابراین آزمون دارای سااه اصاال شکل ؛ اساتاز ین تا چهار در نوساان 

)چهاار نوع(، تعداد )چهار حالت( و رنگ )چهار رنگ( اسااات. ترکیب 

ها در واق) هر ین از کارت ؛دهدحالت را تشااکیل می 65این سااه اصاال 

شااود. در این آزمون، آزمودنی باید اساات که تکرار نمی یالتحنمایانگر 

ای هآزمایش دریافته است، در دوره ای ازمفهوم یا قانونی را که در مرحله

قبلی  بندی تغییر کرد، او نیز مفاهیممتوالی حفظ کند و وقتی قانون دسااته

 16/8(، مقدار 2885) 1را تغییر دهاد. اعتبار این آزمون در پژوهش لزاک

گزارش  11/8( و باا اساااتفاده از روش بازآزمایی، در جمعیت ایرانی 32)

حااضااار نیز میزان پاایایی آزمون  در پژوهش(. 37و  31شاااده اسااات )

  به دست آمد. 06/8ویسکانسین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

گیری این آزمون ابزار مناساابی برای اندازه :6آزمون عملکرد پیوسااته. 1 

 8716که توس  رازولد و همکاران نخستین بار در سال  توجه پایدار است

شااود، طریق رایانه اجرا می . فرم فارساای آزمون که ازسااخته شااده اسات

 28محرک ) 38دارای اعاداد فاارسااای باه عنوان محرک اسااات. تعداد 

 رائهبین ا درصد( به عنوان محرک هدف در نرر گرفته شده است. فاصله

میلی ثانیه اساات.  818میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک  188دو محرک 

و  مانیتور ظاهرین سری اعداد در صفحه  شاود کهمی به آزمودنی گفته

را فشار  spaceساری) دکمه  ،5با مشااهده عدد  و شاودساری) ناپدید می

نسبت به سایر اعداد هیچ واکنشی نشان ندهد. اعتبار این آزمون  لیدهد و

با اسااتفاده از روش بازآزمایی در ایران بررساای و ضاارایب در دامنه بین 

روایی ملاکی از  با شااایوهنیز روایی آزمون به دسااات آمد.  73/8تا  17/8

 گروه با اختلالآموز پسر دبستانی( و دانش 38طریق مقایسه گروه بهنجار )

. محاسبه شدآموز پسار دبستانی( دانش 21) کنشای نارساایی توجه/ فزون

های مختلآ آزمون، تفاوت آماری میانگین دو گروه در قساامت مقایسااه

در پژوهش حاضر  .(58) معناداری را بین عملکرد این دو گروه نشاان داد

آزمون عملکرد پیوسااته با اسااتفاده از ضااریب همسااانی درونی  نیز میزان

 به دست آمد. 07/8آلفای کرونباخ 

4. Grant & Berg 

5. Lezac 

6. Continuous Performance Test 
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آزمون، بعاد از مصااااحبه و اجرای پیشای: برناامه مداخله معرفی ج(

که  پارس  8ها طبق برنامه توانبخشااای شاااناختی و تقویت توجهآزمودنی

ای به صورت دقیقه 51جلسه  82(، در 8372توسا  طراحی شاده اسات )

رنامه قرار گرفتند. این بدو جلسه در هفته، تحت درمان تقویت انواع توجه 

ر سال د پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران که توسا 

گزارش شااده  8در جدول صااورت خلاصااه  به تدوین شااده اساات 8372

ای از تکالیآ ساالسااله مراتبی این برنامه شااامل مجموعه محتوای اساات.

سااازماندهی شااده اساات که ابعاد مختلآ توجه از جمله انتخاب محرک 

هادف، انتقاال توجاه و تمرکز از محرکی باه محرک دیگر به صاااورت 

همزماان و نگهاداری توجاه پاایادار و طولاانی مادت در کل زمان انجام 

بود که با  ایتکالیآ به گونهکند. سااطه دشااواری تکالیآ را تقویت می

رونده دشاااوارتر تکالیآ هم به طور پیش ،هاپیشااارفت مهارت آزمودنی

 (.58شد )می

 

 تقویت توجه: برنامه توانبخشی شناختی و 1جدول 

 اهداف و محتوا عنوان جلسه

 هاآموزان و ارائه دستورالعملمعرفی برنامه به دانش دهی به درمانایجاد رابطه و شکل یکم

 دوم
 (8توجه انتخابی )مرحله 

 (8توجه انتقالی )مرحله 

 (8توجه پایدار )مرحله 

 پیدا کردن حروف، اعداد، تصاویر

 رسم دنباله ترکیبی

 حروف، اعداد، تصاویرپیدا کردن 

 سوم
 (2توجه انتخابی )مرحله 

 (2توجه انتقالی )مرحله 

 (2توجه پایدار )مرحله 

 های کلمات رنگی استروپکاربرگ

 نوشتن متن متوالی

 محرک( 8شمارش حروف خاص در متن )

 چهارم

 (3توجه انتخابی )مرحله 

 (3توجه انتقالی )مرحله 

 (3توجه پایدار )مرحله 

 شمارش تصویر

 نوشتن اعداد متوالی

 محرک( 2شمارش حروف خاص در متن )

  مرور پنجم

 ششم
 (5توجه انتخابی )مرحله 

 (5توجه انتقالی )مرحله 

 (5توجه پایدار )مرحله 

 نوشتن بدون نقطه

 (8کدگذاری )

 پیدا کردن تفاوت دو تصویر

 هفتم
 (1توجه انتخابی )مرحله 

 (1توجه انتقالی )مرحله 

 (1)مرحله توجه پایدار 

 رسم دنباله ساده

 (2کدگذاری )

 پیدا کردن شباهت دو تصویر

 هشتم
 (6توجه انتخابی )مرحله 

 (6توجه انتقالی )مرحله 

 (6توجه پایدار )مرحله 

 پیدا کردن کلمه خاص در تصویر

 (3گذاری )کد

 (2پیدا کردن تصاویر )

  مرور نهم

 دهم

 (0توجه انتخابی )مرحله 

 (0)مرحله توجه انتقالی 

 (0توجه پایدار )مرحله 

 محاسبه اعداد سریالی

 حرف –جایی عدد جابه

 انجام جدول محاسبات با قوانین چندگانه

                                                           
 3. Program for attention rehabilitation and strengthening  
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 یازدهم

 (1توجه انتخابی )مرحله 

 (1توجه انتقالی )مرحله 

 (1توجه پایدار )مرحله 

 ردیابی

 عدد -جایی حرفجابه

 رنگ -تکلیآ خانه

 دوازدهم
 تمامی مراحل(توجه انتخابی )تکرار 

 توجه انتقالی )تکرار تمامی مراحل(

 توجه پایدار ) تکرار تمامی مراحل (

 مرور

 

شاااناسااای دانشاااگاه ابتادا با دریافت نامه از گروه روان :د( روش اجرا

 فهرسااتمازندران و مراجعه به آموزش و پرورش شااهرسااتان کرمانشاااه، 

 1 بین آنها،ناحیه شااهرسااتان دریافت و به صااورت تصااادفی از  3مدارس 

مادرساااه دولتی انتخااب شاااد. پس از همااهنگی باا مادیریات مدارس، 

آموزان مورد نرر انتخاب و با شاارح کامل هدف و روش پژوهش، دانش

از خانواده آنها رضااایت کامل کسااب شااد و همچنین سااایر ملاحرات 

دساات آمده و ه د محرمانه ماندن اطلاعات باخلاقی مانند توضاایه در مور

پس از اجرای عادم اجباار برای شااارکاات در جلساااات رعااایات شاااد. 

هاا، پژوهشاااگر این پژوهش باه عنوان آموزش دهنده، برنامه آزمونپیش

 51 جلساااه 82توانبخشااای شااانااختی مبتنی بر تقویات ابعاد توجه را در 

یش در جلساااات ای، به صاااورت دو جلساااه در هفته به گروه آزمادقیقه

های گروه گواه در آزمودنیاین در حاالی بود کاه  ؛انفرادی آموزش داد

طول مدت اجرای برنامه فق  آموزش معمول کلاساای را دریافت کردند. 

در نهایت به منرور بررساای پایداری اثرات توانبخشاای شااناختی مبتنی بر 

دو  ماه از اجرای برنامه، آزمون پیگیری روی هر 2توجه پس از گذشاات 

شااده به  آوریجم) هایداده. شاادگروه با همان دسااتورالعمل قبلی اجرا 

دلیاال وجود یاان عاااماال بین گروهی )اجرای برنااامااه( و یاان عاااماال 

 از اسااتفاده ها در سااه مقط) زمانی(، باگیری سااازهگروهی )اندازهدرون

 SPSS-22افزار  نرم کمن باگیری تحلیال واریاانس باا تکرار اندازه

 تحلیل شد.

 هایافته
گیری متغیرهای آزمودنی یا زمان اندازهدر این پژوهش ین عامل درون

آزمودنی یا عضاااویت گروهی وجود داشااات. پژوهش و ین عامل بین

 - های کالموگروفها از آزمونبرای بررسااای نرماال بودن توزی) داده

ان داد ها نشویلن استفاده شد که نتایج این آزمون اسامیرنآ و شااپیرو

های مربوط به تعامل زمان (. یافتهp < 81/8متغیرها نرمال اساات ) توزی)

گروه آزمایش و گواه، دسااات کم از لحا  بین نشاااان داد که و گروه 

مون آزداری وجود دارد. همچنین ایکی از متغیرهای وابسته، تفاوت معن

F داری تعاامال بین زمان و اهاا نیز حااکی از معنااثرات درون آزمودنی

داری تعامل، به طور غیرمستقیم ادر واق) این معن(. p > 81/8گروه بود )

نشاااانگر تغییراتی در گروه آزمایش و یا حتی گروه گواه اسااات و عدم 

ری و پیگی ،آزمونآزمون، پسهای پیشهای رگرسیون نمرهتوازی شیب

ه میااانگین گرو دو گروه و یااا بااه عبااارتی دیگر، تفاااوت روناادبین  را

از لحا  سااطوح متغیرهای وابسااته نشااان  را آزمایش و گواه با یکدیگر

نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش برای  2در جدول دهد. می

های های گروهنیز نمودار میانگین 8گروه ها ارائه شاده اسات. در شکل 

 ریو پیگی ،آزمونآزمون، پسآزمااایش و کنترل در ساااه مرحلااه پیش

 نمایش داده شده است.

های توجه انتقالی، در لفهؤ، در مورد م8و شااکل  2با توجه به جدول 

آزمون گروه آزمایش میانگین نمرات متغیر تعداد طبقات بین مراحل پیش

(، اما بین مراحل p > 888/8دار دارد )اآزمون و پیگیری تفاوت معنبا پس

(. در این مورد، در p > 8/8دار نبود )اآزمون و پیگیری تفااوت معنپس

بود. دار ناگیری، معنگانه اندازهگروه گواه تفاوت نمرات بین مراحل سااه

در گروه آزماایش تفاوت میانگین نمرات متغیر خطای درجاماندگی بین 

(، اما p > 888/8دار بود )اگیری معنیآزمون و پآزمون با پسمراحل پیش

(. در p > 61/8دار نبود )امعناآزمون و پیگیری تفااوت بین مراحال پس

ری، گیگانه اندازهاین مورد، در گروه گواه تفاوت نمرات بین مراحل سه

 دار نبود. امعن
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 نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش برای بررسی تفاوت گروه ها در متغیرهای پژوهش :2جدول 

 متغیر

 

 گروه

آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

 pمقدار  Fآماره 

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 توجه انتخابی

 سرعت
56/11 آزمایش   88/1  03/50  01/5  16/13  60/1  08/27  888/8  

36/15 گواه   11/3  36/11  80/1  33/15  61/1  87/8  12/8  

 دقت
68/51 آزمایش   83/2  66/38  85/6  68/37  85/3  06/17  888/8  

68/53 گواه   60/3  06/58  26/5  73/58  21/5  55/5  86/8  

 توجه انتقالی
تعداد 

 طبقات
56/2 آزمایش   58/8  66/88  57/2  58/88  18/3  13/58  888/8  

73/5 گواه     22/8  58/5  03/8  73/5  22/8  32/2  82/8  

 

خطای 

درجا 

 ماندگی

73/1 آزمایش   51/8  66/8  12/8  73/8  83/8  31/825  888/8  

68/3 گواه     82/2  56/3  32/8  10/3  85/2  37/8  10/8  

 توجه پایدار
خطای 

 ارتکاب
73/1 آزمایش   01/5  68/1  16/5  73/1  31/5  12/8  23/8  

18/1 گواه     71/5  11/1  51/1  13/6  52/5  87/5  86/8  

 
خطای 

 غفلت
28/82 آزمایش   73/0  66/88  36/0  38/82  81/0  32/2  82/8  

88/82 گواه     83/0  50/82  87/0  25/83  51/0  67/1  88/8  

 
زمان 

 واکنش
03/8678 آزمایش   81/815  58/8088  65/801  18/8670  61/865  83/8  06/8  

08/8061 گواه     53/812  33/8068  73/815  38/8001  27/866  67/8  57/8  

کارآمدی 

 خواندن

دقت 

 خواندن

83/50 آزمایش   08/80  12/20  72/82  66/21  81/83  16/01  888/8  

56/18 گواه   85/85  16/51  53/81  03/57  52/81  22/8  38/8  

سرعت 

 خواندن

73/501 آزمایش   65/515  88/382  38/335  50/328  36/381  18/28  8888/8  

26/578 گواه   08/538  60/577  78/551  67/570  13/555  73/8  58/8  

درک 

 خواندن

68/2 آزمایش   61/8  83/5  25/8  73/5  87/8  12/2  888/8  

22/2 گواه   11/8  58/2  86/2  65/2  63/8  21/8  38/8  
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 سرعت خطای درجاماندگی تعداد طبقات

   
 خطای غفلت واکنش زمان دقت

   
 سرعت خواندن درک خواندن خطای ارتکاب

   
  دقت خواندن 

 

 

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسو گواه در سه مرحله پیشهای آزمایش های گروه: نمودار میانگین1شکل 

 

های توجه انتخابی، در لفهؤ، در مورد م8و شکل  2با توجه به جدول 

گروه آزماایش میاانگین نمرات متغیرهاای سااارعات و دقت بین مراحل 

(. p > 888/8دار دارد )او پیگیری تفااوت معن ،آزمونآزمون، پسپیش

گااانااه در این مورد، در گروه گواه تفاااوت نمرات بین مراحاال سااااه
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های توجه پایدار، نه در گروه لفهؤدار نبود. در مورد ماگیری، معناانادازه

ل از های حاصداری بین میانگیناآزمایش و نه در گروه گواه، تفاوت معن

گیری وجود ندارد. البته، نمرات خطای غفلت در گروه باار انادازه ساااه

ت داشااا یداراآزمون تفاوت معنگواه در مرحله پیگیری نسااابت به پس

(88/8 < p .) 

های کارآمدی خواندن، لفهؤ، در مورد م8و شکل  2با توجه به جدول 

میااانگین نمرات متغیر درک خواناادن بین مراحاال  ،در گروه آزمااایش

(. p > 888/8دار دارد )او پیگیری تفاااوت معناا ،آزمونآزمون، پسپیش

گااانااه ن مورد، در گروه گواه تفاااوت نمرات بین مراحاال سااااهدر ای

دار نبود. از نرر سااارعت خواندن و دقت خواندن بین اگیری، معناانادازه

دار وجود دارد اآزمون و پیگیری تفااوت معنااآزمون باا پسمراحال پیش

(888/8 < pاماا بین مراحال پس ،)ود دار نباآزمون و پیگیری تفاوت معن

(. در این مورد، در p > 10/8، سرعت خواندن: p > 8/8)دقت خواندن: 

 بود.دار ناگیری، معنگانه اندازهگروه گواه تفاوت نمرات بین مراحل سه

 گیریبحث و نتیجه
در پژوهش حاضار، اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی و تقویت توجه بر 

 بهبود ابعااد توجاه شاااامال توجاه انتخابی، توجه انتقالی و توجه پایدار و

های کارآمدی خواندن شااامل ساارعت، دقت و درک مطلب مورد لفهؤم

های پژوهش حاکی از آن بود که توانبخشااای بررسااای قرار گرفت. یافته

شااانااختی، موجاب بهبود معناادار توجاه انتخاابی و توجاه انتقالی گروه 

انگر آن ها بیآزمایش نسابت به گروه گواه شاده است. علاوه بر این، یافته

 های بهتهاست. یافدر مرحله پیگیری نیز پایدار بوده  مداخله بودند که این

دست آمده مبنی بر اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود توجه انتخابی و 

ه رافینو، ک های برخی پژوهشگران همسو است. چنانتوجه انتقالی، با یافته

(، در پژوهش خود به بررسی نقش 0گوری، بوکاردی، مالتین و فاکوتی )

آموزان نااارساااااخوان و نقش آن در وجااه انتخااابی و متمرکز در دانشت

رمزگشایی پرداختند. یافته پژوهش آنها نشان داد که بین توجه انتخابی و 

ارتباط وجود دارد و بر اساس آموزش  ،کلمه-توانایی رمزگشایی حروف

کلمه را ارتقا  بخشاااید. در -توان مهارت رمزگشاااایی حروفتوجاه می

در پژوهش خود  2880در سااال ( 81) فاریاس و همکارانشهمین راساتا، 

                                                           
1. Parasuraman  

لکرد های توجه، پیشرفت عملفهؤنشاان دادند که توانبخشای شناختی بر م

ا بآموزان و همچنین کاهش مشاااکلات رفتاری دانش ،تحصااایلی خواندن

همراه با نارساااخوانی تأثیر م بت و معناداری  کنشااینارساایی توجه/ فزون

مده مربوط به توجه پایدار نشاان داد که توانبخشی دسات آ نتایج به .دارد

شااناختی در گروه آزمایش تأثیر معناداری بر توجه پایدار نداشااته اساات. 

به دست آمده در ارتباط با عدم معناداری اثربخشی مداخله بر توجه  یافته

پایدار، با یافته پژوهشی که با استفاده از برنامه آموزشی شناختی به ارتقا  

 (، همسو نبود. 28ایدار و حافره فعال دست یافته بود )توجه پ

د توان به توانایی مغز انساان به شافابخشاای خوها میدر تبیین این یافته

تکالیآ انجام ، 8اشااااره کرد. بر اسااااس نرریه مناب) توجه پاراساااورامن

ها کشوند؛ تکالیفی که محرنیازمند توجه به دو دساته بزرگ تقسایم می

 های هدف و نیزشااوند و تکالیفی که محرکظاهر می به صااورت متوالی

(. بر 28و  28شوند )ه میئزمان به آزمودنی اراگر، همهای تداخلمحرک

 ایهمین اسااااس، این دو نوع تکاالیآ، نیاازمناد منااب) توجهی جداگانه

ند، شااوها به صااورت پی در پی ظاهر میهسااتند. در تکالیفی که محرک

ا در توجاه پاایادار و حافره کاری خود آزمودنی باایاد محرک هادف ر

، کلید پاساا  را فشااار شاادو زمانی که محرک هدف ظاهر کرده حفظ 

زمانی ارائه محرک هدف و غیر هدف دهاد. اما در تکالیآ نوع دوم، هم

وجه تر فرایندهای ت)توجاه انتخاابی و توجه انتقالی( سااابب درگیری کم

علت است که انجام تکالیآ رسد به همین (. به نرر می22شود )پایدار می

تری های شاااناختی بیشاااوابساااته به توجه پایدار، نیازمند درگیری ظرفیت

 است. 

آموزان نارساخوان در آزمون یافته پژوهش حاضر نشان داد که دانش

عملکرد متفاوت و ضاااعیفی  ،و در نتیجه در توجه پایدار عملکرد ماداوم

دارند. نارسااایی توجه پایدار در کودکان نارساااخوان تا پایان متن ممکن 

و  تمام رها کننداسات باعث شود این کودکان خطوط نوشته شده را نیمه

یا اینکه در خواندن آن عجله داشااته باشااند و تمامی کلمات و حروف را 

پایدار با تحول سیستم عصبی  ، توجه2بخوانند. بر اساس نرریه لوریااشتباه 

هرچه ساان فرد افزایش یابد، مناطق قشااری اولیه که شااامل  و ارتباط دارد

. این شااوندتر میساایسااتم عملکردی دخیل در توجه پایدار هسااتند، کامل

تحول نیافته اساات و به علت  ،آموزان نارساااخوانمناطق قشااری در دانش

2. Loria 
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. بیشتر مطالعات انجام (23پیشاانی اسات )عملکرد قشار پیشارساایی در ن

شاده در حوزه توجه پایدار نشاان داده است که این توجه در مدت زمان 

وهش دهد. در پژطولاانی بهبود یاافته و توانایی حفظ توجه را افزایش می

حاضاار علت معنادار نشاادن تأثیر توانبخشاای شااناختی بر توجه پایدار بر 

دار، یند بهبود توجه پایاساس کوتاه بودن زمان مداخله و طولانی بودن فرا

  قابل توجیه است.

دسات آمده نشان داد که توانبخشی شناختی توجه بر نتایج به پایاندر 

آزمون و آموزان نارسااااخوان در مراحل پسکاارآمادی خوانادن دانش

هبود توجه دست آمده مبنی بر به های بگذار بوده است. یافتهپیگیری تأثیر

ی های پژوهشااآمدی خواندن با برخی یافتههای کارلفهؤو اثرگذاری بر م

عملکرد سیستم نرارت ارسایی با توجه به ن ( همسو است.85و  82، 1، 0)

آموزان نارساخوان، رمزگشایی و درک حروف و متن خوانده توجه دانش

شود. بدین صورت که هنگام با مشاکل شادیدی مواجه می در آنها شاده

آنها به هجا و واج نبوده و  قادر به تشااخیص و تقساایم ،مشاااهده کلمات

 مئتوانند معنای واج نوشاااته شاااده را به طور همزمان به حروف و علانمی

نوشتاری انطبا  دهند و در نهایت به رمزگشایی کلمه خوانده شده دست 

یابند. از جمله مشکلات رمزگشایی این کودکان استفاده از برخی حروف 

سایر حروف توجهی نشان به عنوان سارن  خواندن اسات. آنها نسابت به 

های نامرتب  را مهار کنند. این مشاااکلات توانند محرکنمی دهند و نمی

(. 28توانند مسااابب بیان کلمات نامرتب  با کلمه دیده شاااده باشاااند )می

ه منجر پذیری توجدر سیستم نرارت توجه به ناکارآمدی انعطافارسایی ن

گام خواندن حروف آموز نارساخوان، هنبدین صورت که دانش ؛شودمی

تواند ساایسااتم توجه خودکار خود را به ساارعت با تن تن و متن، نمی

خوانده شااده انطبا  دهد. به همین دلیل خواندن بساایار کند و های گویه

(. 1و  0های خوانده شااده بساایار ضااعیآ اساات )پردازش اطلاعات آیتم

شاااود کااه کودکااان علاااوه بر این، اختلااال در عملکرد مغز موجااب می

ارساخوان دارای الگوهای متفاوتی در عملکرد ابعاد توجه باشند. سرعت ن

ر شود دنامناساب کودکان نارساخوان به هنگام خواندن مطالب باعث می

لفه توجه انتخابی( بیشاااتری را ؤدهی، خطای درجاماندگی )مبرابر پاسااا 

لفه از توجه انتخابی در دو بعد توجه انتقالی و توجه ؤنشاااان دهناد. این م

در توجه انتخابی و دقت به کلمه هدف ارسااایی پایدار تأثیرگذار اساات. ن

شااود. آموزان هنگام روخوانی مطالب میموجب ساارعت نامناسااب دانش

آموز و کندی دقت باعث افزایش خطای درجاماندگی دانشارسایی این ن

توانایی انتقال معنا و ضعآ شود و عامل مهمی در جهت عملکرد وی می

ی د. ناتوانشااوهای خوانده شااده و ارتباط آن به کلمه بعد میمفهوم کلمه

آموز در انتقال اطلاعات خوانده شااده موجب افزایش زمان واکنش دانش

شااود. این طولانی شاادن ای بساایار مهم در توجه پایدار میلفهؤبه عنوان م

مدت زمان خواندن مطالب با افزایش خطای غفلت و خطای ارتکاب که 

 (. 23) شودتوجه پایدار هستند، همراه می های بعدیلفهؤم

تبیین اختلاالات یادگیری به صاااورت عام و نارسااااخوانی به بااره در

های های ژنتیکی، نرریهنرریهمانند  های مختلفیصاااورت خااص، نرریه

ای ههای شااناختی و نرریهو رسااشاای، نرریه تحولی هایزیسااتی، نرریه

ای خاص از این ام بر جنبهاند که هر کدرفتاری و آموزشاای مطرح شااده

(. در مجموع، بر اساااس 2پردازند )و به تبیین آن می اختلال متمرکز شااده

مالی گونه توضیه داد که تأثیرات احتتوان اینپذیری مغز میفرضیه شکل

نجام اها های شاااناختی توجه و تکرار این تمریناین برناامه در اثر تمرین

د که همان سااازوکاری که زیربنای شااو؛ بنابراین چنین فرض میشااودمی

پذیری وابسته به تجربه است، بهبودهای هدایت شده از فرایندهای شاکل

تیجه نطریق توانبخشاای شااناختی را در این اختلال به وجود آورده اساات. 

تواند بهبودهای فرایندهای شاااناختی می رساااد آموزشبه نرر میاینکاه 

که بر وجود آورد. چنانه ، باهاا از جملاه توجاهباادوامی را در این زمیناه

های شاناختی مکرر و هدایت شده (، آموزش25اسااس برخی مطالعات )

)توانبخشااای شاااناختی( باعث پیدایش تغییرات سااااختاری و کنشااای در 

شااوند؛ تغییراتی می ها در مغز این کودکانهای مساا ول این کنشنورون

وانند تمیپذیری و خودترمیمی مغز انساااان که با توجه به فرضااایه شاااکل

  پایدار و بادوام باشند.

توان بیاان کرد کاه ابعااد توجه در یادگیری خواندن باه طور کلی می

نقش اسااسی دارند. بیشتر کودکان این مهارت را به صورت خودکار در 

آورناد ولی کودکاان نارسااااخوان در زمان یناد تحول باه دسااات میافر

؛ نیاز به آموزش دارند شوند ویادگیری این توانمندی با مشکل مواجه می

توانااد توان گفاات تقویاات این توانمناادی در همااه کودکااان میامااا می

 یادگیری تحصایلی را آساان و دلپذیر سازد. بر این اساس، درمانگران در

های یادگیری قبل از طرح درمان بهتر اسااات برای افزایش حیطاه ناتوانی

شناختی در روانارزیابی جام) عصب، سارعت و اثربخشی مداخلات خود
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زمینه هر سه بعد توجه داشته باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است 

که توانبخشی شناختی، نه تنها سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن 

که میزان سرعت خواندن آنان را به  دانش آموزان نارساخوان شده است،

 ی اثراتحد بهنجار رساانده اسات. افزون بر آن، این شیوه موجب پایدار

درماان پس از گذشااات دو ماه از دوره درمانی در این گروه از کودکان 

تواند توان نتیجه گرفت که بهبود ابعاد توجه میمی؛ بنابراین اسااتشااده 

زیرا سرعت  ،آموزان نارسااخوان را بهبود بخشدکارآمدی خواندن دانش

ش دهد و با کاهباالاای پردازش متن را در افراد ناارسااااخوان کاهش می

داد مطالب خوانده شده، توانایی درک مطلب آنها افزایش سارعت درون

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی در کند. پیدا می

آموزان نارسااااخوان جهات بهبود انواع توجه و کارآمدی خواندن دانش

 گام برداشاته اسات تا از این طریق بتواند به آموزش کودکان نارساخوان

توان نتیجه گرفت که استفاده از مداخله شناختی میپایان  درد. کنکمن 

ثر برای ارتقای توانایی خواندن ؤمدت و مباه عنوان یان ماداخلاه کوتاه

درمااانی آورد تواناد باه عنوان یاان رویآموزان نااارسااااخوان، میدانش

های درمانی در مراکز اختلالات ویژه یادگیری مناسب در کنار سایر روش

هایی مانند جامعه آماری، حجم ود. این مطالعه با محدودیتاساااتفاده شااا

خشی شود اثربمیپیشنهاد آموزان پسار همراه بود. نمونه و تمرکز بر دانش

وان نارساخهای سانی مختلآ و دختران در دامنهبرنامه بازتوانی شاناختی 

 .شااودهای مطرح در این زمینه، مقایسااه و با سااایر برنامهانجام شااود نیز 

های آینده، اثربخشاای این روش بر در پژوهش شااودین پیشاانهاد میهمچن

 هر دو نوع اختلال املا و اختلال خاص ریاضی مورد بررسی قرار گیرد. 

 ملاحظات اخلاقی
 ایان ماطااالعااه طبق مجوز شااامااارهپایاروی از اصااول اخالااش پاژوهاش: 

در  و پرورش کرمااانشااااهاداره آموزش  از 28/86/8376تااری   688/12371628/3183

و با رضااایت کامل افراد نمونه و رعایت تمامی ملاحرات اخلاقی انجام شااده  8376ساال 

 است. 

این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ گونه ساازمان و یا مؤساسه انجام شده  حامی مالی:

 نامه کارشناسی ارشد است. و برگرفته از پایان

ارشد خانم  نامه کارشناسیاین پژوهش برگرفته از پایان :نقش هریک از نویسندگان

شناسی تربیتی دانشگاه مازندران با راهنمایی دکتر فرشته باعزت ندا صفری در رشته روان

نویساانده نخساات این مقاله به عنوان پژوهشااگر اصاالی،  اساات. 75813381881با کد 

نویسانده ساوم به عنوان استاد نویسانده دوم به عنوان نویسانده مسا ول و اساتاد راهنما، و 

 مشاور در این مقاله نقش داشتند. 

کنند در این پژوهش، هیچ گونه تضاااد مناف) وجود نویسااندگان اعلام می تضاااد مناف :

 .نداشته است

ه و پرورش و کارشناس هست اداره آموزشلان وسایله از مس وبدین تشاکر و قدردانی:

و پژوهش را انجام دادند و همچنین از  مشااااوره که هماهنگی با مدارس جهت آموزش

کاادر اداری و مربیاان مادارس و افراد نموناه که در اجرای این طرح، یاری رسااااندند، 

 شود.قدردانی میتشکر و 
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