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Abstract
The purpose of the current study was to investigate the
effectiveness of cognitive rehabilitation on the
promotion of reading and working memory in students
with learning difficulties. The design of the study was
semi-experimental with pretest-posttest and control
group. The population consisted of all second
elementary male students with reading difficulties in
Tehran city. From this population 30 individuals were
non-randomly selected through available sampling, and
were randomly divided into two groups of
experimental and control groups. After pretest the
experimental group which consist of 15 participants
received cognitive rehabilitation interventions for15
sessions. Then post- test performed for both groups.in
this study new version of Tehran-Stanford-Bineh
intelligence assessment test and Wechsler intelligence
scale-forth edition and Nama Reading Test were used .
Data analysis was performed by using analysis of
covariance. Research findings indicate that the
cognitive rehabilitation and increase a person's ability
to process and interpret information and rehabilitation
process of cognitive development such as auditory and
visual memory; auditory and visual attention and
discriminate;Reasoning,organize and sequence of
visual, Logical thinking And physical education can
promote reading and improve working memory. Also
the results showed that cognitive rehabilitation is
effective on improve working memory and the
components of reading words, discriminate chain
words, understand and read non words
in the
significant level of P=0/01.
Keywords: reading difficulties, cognitive rehabilitation

 تعیین اثربخشي توانبخشي شناختي بر،هدف پژوهش حاضر
خواندن و حافظه فعال دانشآموزان داراي مشکالت یادگیري
 طرح پژوهش شبه آزمایشي از نوع پیشآزمون و.خواندن بوده است
 و جامعه آماري شامل کلیه دانشآموزان،پسآزمون با گروه کنترل
 از.پسر پایه دوم ابتدایي داراي مشکالت خواندن شهر تهران بود
، نفر بهصورت غیر تصادفي در دسترس انتخاب30 این جامعه آماري
 نفري آزمایش و کنترل قرار15 و بهصورت تصادفي در دو گروه
 گروه آزمایش تحت، پس از اجراي پیشآزمون در دو گروه.گرفتند
- سپس پس. جلسهاي قرار گرفت15 مداخالت بازپروري شناختي
 ابزار مورد استفاده در پژوهش.آزمون براي هر دو گروه اجرا شد
 مقیاس هوشي،نسخه نوین هوش آزماي تهران–استنفورد بینه
 تحلیل.وکسلر نسخه چهارم و آزمون خواندن "نما" بوده است
.یافتهها با استفاده از روش آماري تحلیل کواریانس انجام پذیرفت
بر اساس یافتهها بازپروري شناختي و افزایش توانایي فرد در
پردازش و تفسیر اطالعات و بازپروري فرایندهاي تحولي شناختي از
، دقت و تمیز دیداري و شنیداري،قبیل حافظه دیداري و شنیداري
 تفکر منطقي و پرورش، سازماندهي و توالي دیداري،استدالل
 همچنین.حرکتي سبب ارتقا خواندن و بهبود حافظه فعال ميگردد
- بازپروري شناختي بر ارتقا حافظه فعال و مولفه،یافتهها نشان داد
 درک متن و خواندن، تمیز زنجیره کلمات،هاي خواندن کلمات
. موثر بوده استP= 0/01 ناکلمات در سطح معناداري
 حافظه، توانبخشي شناختي، مشکالت خواندن:واژههای کلیدی
فعال
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مقدمه
خواندن یکي از پیشرفتهترین و پیچیدهترین توانایيهاي ذهني انسان است .متخصصان تعاریف زیادي از خواندن
ارائه دادهاند و هنوز درباره اینکه خواندن چیست و چگونه تعریف ميشود ،اتفاق نظر ندارند .برخي تعاریف بر جنبه-
هاي مکانیکي خواندن تاکید تاکید ميکنند ،به این ترتیب که خطوط چاپ شده روي صفحه به زبان گفتاري
تبدیل ،و بدین وسیله درک ميشوند .این تعاریف غالبا در رویکرد مهارتها 1قرار ميگیرند .در این راستا،
گاف ،)1972(2خواندن را توانایي رمزگشایي عالئم نوشتاري بهصورت صداهاي گفتاري تعریف ميکند .برخي
تعاریف نیز بر استفاده خوانندگان از تفکرات سطح باالتر براي استنباط درک معناي کلمات چاپ شده ،سپس بر
بسط آن معاني از طریق یافتن شباهت بین چیزهاي واقعي و چیزهاي مورد انتظار خواننده تاکید مينمایند .به-
عبارت دیگر ،بر درک معاني کلمات چاپ شده با استفاده از سرنخها تاکید ميشود .یعني نه تنها واج شناسي ،بلکه
تصاویر و منابع دیگر اطالعات نیز مورد تاکید قرار ميگیرند .این تعاریف غالبا در رویکرد مبتني بر معناشناسي 3قرار
ميگیرند .در مورد اهمیت خواندن باید خاطر نشان ساخت خواندن نوعي مهارت ابزاري است که ما بهعنوان وسیله-
اي براي انجام کارهاي دیگر استفاده ميکنیم .دانش آموزاني که خوب ميخوانند ،نه تنها در ادبیات برتري دارند،
بلکه در تاریخ ،علوم و حتي ریاضیات نیز از دیگران پیشي ميگیرند .دانش آموزاني که در خواندن با مشکل مواجه
هستند ،احتماال در بسیاري از حیطههاي تحصیلي دیگر نیز مشکل دارند و نسبت به همساالنشان دسترسي کمتري
به منابع اطالعاتي دارند .ناتواني در خواندن در گروهبندي ناتوانيهاي یادگیري قرار ميگیرد .اصطالح ناتوانيهاي
یادگیري از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش آموزاني برخاسته است که بهطور مداوم در کارهاي درسي خود با
شکست مواجه ميشوند و در عین حال در چهارچوب طبقهبندي سنتي کودکان استثنایي نميگنجند .از زمانيکه
متخصصان براي اولین بار براي دانش آموزان متفاوت از عقب مانده ذهني و آسیب مغزي از واژه ناتوانيهاي
یادگیري استفاده نمودند ،تعاریف مختلفي براي این گروه از دانش آموزان ارائه شد که در میان تعاریف مختلف ،چند
ویژگي شامل :داراي بهره هوشي متوسط و باالتربودن ،سالمت حسي– حرکتي (بینایي ،شنوایي) و  ،...برخورداري
از امکانات محیطي و آموزشي نسبتاً مناسب و نداشتن نابهنجاريهاي شدید رفتاري از سایر ویژگيهاي این نوع
کودکان ،بیشتر مورد توافق بوده است (سیف نراقي و نادري .)1392 ،ناتوانيهاي یادگیري بهعنوان مشکل عصب
شناختي در نظر گرفته شده است که با مشکالت جدي در توانایي خواندن ،ریاضیات و نوشتن همراه بوده و با
توانایي ذهني مورد انتظار از فرد همخواني ندارد .در این بین ،همانگونه که پیشتر اشاره شد مهارت خواندن در
زندگي انسان اهمیت فراواني دارد ،چرا که توانایي خواندن براي آموختن همه موضوعات درسي و غیردرسي
ضروري است (راقبیان ،اخوان ،تفتي و حجازي .)1391 ،براي کودکاني که در خواندن با مشکل یادگیري روبرو
هستند ،از واژه دیسلکسي 4استفاده شده است .این واژه در ابتدا براي نامیدن کودکاني که مشکل آنها در خواندن از
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مسائل عصبي سرچشمه ميگرفت ،پیشنهاد شد .از زماني که براي اولین بار مورگان )1986( 1درباره کودکان مبتال
به نارسایيهاي خواندن سخن به میان آورد ،تا به حال علل احتمالي بسیاري در این زمینه مورد بحث قرار گرفته
است .افراد بسیاري در تخصصهاي مختلف چون پزشکي و تعلیم و تربیت کوشیدهاند تا با بهرهگیري از تخصص
خود این کودکان را بهتر بشناسند .تالشهاي رشته پزشکي بیشتر به سبب شناسي ناتوانيهاي خواندن متمرکز
بوده است .از این رو ،استنباط پزشکان معموال این است که الگوهاي رفتاري دیسلکي در کودک از برخي انواع
نقص کار مغز ناشي ميشود .از سوي دیگر ،بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که مشکالت
خواندن از عوامل دیگري مایه مي گیرد که از مهمترین آنها آموزش ضعیف یا نامناسب است .با این وجود ،کار
اصلي بسیاري از متخصصان صرفاً شناسایي کاستيهاي خواندن و در نتیجه آموزش مهارتهاي خواندن است (به
نقل از واالس مک الفلین  ،2ترجمه منشي طوسي .)1393 ،اختالل در حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال 3و نقص
خفیف در رمزگرداني و راهبردهاي شناختي و فراشناختي از دیگر ویژگيهاي مهم کودکان داراي ناتواني یادگیري
است (تارویان ،نیکلسن و فاوست .)2007 ،4حافظه فعال یکي از فرآیندهاي شناختي مهم است که زیربناي تفکر و
یادگیري ميباشد .این حافظه نقشي حساس در یادگیري خواندن و ریاضیات کودکان دارد ،همچنین نقش زیادي
را در ناتوانيهاي یادگیري ایفا ميکند (دن.)2008 ،5
سامع سیاهکردي ،علیزاده و کوشش ( )1388آموزش مهارتهاي ادراک بینایي را در بهبود عملکرد دانش
آموزان نارساخوان ،و به تبع آن بهبود توانایي خواندن و درک مطلب آنها را در پژوهش خود نشان دادند .شریفي،
زارعي و حیدري ( )1391در تحقیقي حافظه فعال کودکان معمولي را با کودکان نارساخوان مقایسه کردند ،و عنوان
نمودند دانش آموزان نارسا خوان در حافظه فعال ضعف قابل توجهي دارند.
هاردمن و درو و اگان )2002( 6گزارش کردهاند که تقریبا  80درصد کودکان داراي مشکالت یادگیري،
نارسایي در زمینه خواندن دارند .تحقیقات نشان ميدهد که اگر کودکان نارساخوان در پایههاي اولیه ابتدایي مورد
شناسایي و تشخیص قرار گیرند ،ميتوان با آموزشهاي ویژه  80درصد این کودکان را بهبود بخشید و اگر تا پایه
پنجم صورت نپذیرد ،تنها  10تا  15درصد آنها بهبودي حاصل مينمایند (سیف نراقي و نادري.)1392 ،
روشهاي آموزشي و بهکار بسته شده جهت آموزش و توان بخشي در زبان فارسي بسیار نادر است و در
بررسي نظري تعداد این روشها از انگشتان دست تجاوز نميکند .در جهان امروز عالوه بر مسئله شناخت پدیده
نارساخواني ،پیشگیري و آموزش و درمان باید مورد توجه قرار گیرد .بنابراین ،تحقیقات متعددي الزم است تا علل
این مشکل شناسایي ،و براي رفع آن اقدام جدي صورت پذیرد که هم مانع تهدید سالمت رواني کودک ،و هم
صرف هزینههاي هنگفت آموزش و پرورش گردد.
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در زمینه اهمیت میزان شیوع و پرداختي به پیشگیري و درمان اختالالت خواندن باید خاطر نشان ساخت میزان
شیوع در کشورهاي انگلیسي زبان  20درصد ،کشورهاي اسکاندیناوي  10درصد ،آلماني  5درصد و چین و ژاپن
یک درصد برآورد شده است (سادوک و سادوک ،1ترجمه پورافکاري .)1392 ،پژوهشگران هندي میزان شیوع
ناتواني یادگیري از جمله نارسایي خواندن در کودکان دوره ابتدایي را  11تا  15درصد گزارش نمودهاند (موگسالي و
همکاران .)2012 ،2انتشارات آمار ملي اسکاتلند )2015( 3نشان داد که از هر  1000نفر ،شش نفر مبتال به یکي از
انواع اختالالت یادگیري اعم از نارساخواني بودهاند .همچنین شیوع این اختالل در استرالیا 3.7 ،درصد گزارش شده
است (مولکیر .)2012 ،4در ایران شیوع این اختالالت از  3.2تا  18/7درصد در پژوهش درویشي ( )1389در گرگان
برآورد شده است .آمار و ارقام منتشرشده در خصوص شیوع اختالل خواندن بسیار متفاوت ،و از  24درصد در
شهرستان اهواز بوده است (رستم زاده .)1392 ،با توجه به مطالب گفته شده ،سوال اصلي در پژوهش حاضر این
بوده است که آیا توانبخشي شناختي بر خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتال به مشکالت یادگیري خواندن
تاثیر دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،و از نظر ماهیت و نوع مطالعه شبه آزمایشي بوده است .پس از گروهبندي
آزمودنيها ،پیشآزمون براي هر دو گروه اجرا شد و دادهها جمع آوري گردید .در مرحله بعدي متغیر مستقل
(توانبخشي شناختي) بر روي گروه آزمایش اجرا ،و پس از پایان دوره مداخله پسآزمون از هر دو گروه جهت جمع-
آوري دادهها به عمل آمد و تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهاي وابسته (خواندن و حافظه فعال) مورد ارزیابي قرار
گرفت .جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان پایه دوم مبتال به اختالل خواندن شهر تهران بود
که مشغول به تحصیل بوده واز طریق مدارس به مرکز اختالل یادگیري ارجاع داده شده بودند و در این مرکز پس
از اجراي آزمونهاي مربوطه بهعنوان دانشآموز داراي مشکل یادگیري خواندن تشخیص داده شده بودند .از بین
این جامعه آماري  30نفر بهطور غیرتصادفي بهشکل نمونهگیري در دسترس انتخاب ،و بهشکل تصادفي در دو
گروه ( 15نفر گروه آزمایشي و  15نفر گروه کنترل) تقسیم شدند و مالحظات آموزش بر روي گروه آزمایش صورت
گرفت.
ابزار
هوش آزمایی وکسلر  :4نمونهگیري اولیه جهت تامین بهره هوشي و استخراج نکات ضعف تحولي شناختي
(حافظه ،دقت ،ادراک ،تمرکز و تفکر و نیز سنجش حافظه فعال) توسط هوش آزماي وکسلر  4انجام پذیرفت (هم
گروه آزمایش و هم گروه گواه) .در هر دو گروه دانش آموزاني قرار گرفتند که در مقیاس هوشبهر کل باالي 80

1

- Sadock&Sadock
- Mogsale
3
- National Statistics Publication For Scotland
4
- Mulcair
2

154

اثربخش ی توانبخشی شناختی بر ارتقا خواندن و حافظه فعال دانش آموزان ...

کسب و یا حداقل در یکي از آیتمهاي (فهم کالمي ،استدالل ادراکي ،سرعت پردازش یا حافظه فعال) نمره باالي
 80را کسب نمایند .در این پژوهش ،از دو خرده مقیاس توالي عدد و حرف و ظرفیت عدد کل بهمنظور سنجش
حافظه فعال استفاده شد.این آزمون  7نوع بهره هوشي را در اختیار آزمونگر قرار ميدهد که عبارتند از :هوشبهر
فهم کالمي شامل جمع خردهمقیاسهاي شباهتها ،واژگان و فهمیدن
هوشبهر استدالل ادراکي شامل جمع خردهمقیاسهاي طراحي مکعبها ،مفاهیم تصویر و استدالل
.1
ماتریس
هوشبهر حافظه فعال شامل جمع خردهمقیاسهاي ظرفیت عدد کل و توالي عدد و حرف
.2
هوشبهر سرعت پردازش شامل جمع خردهمقیاسهاي رمزگذاري و نمادیابي
.3
هوشبهر توانایي عمومي با جمع  2هوشبهر فهم کالمي و استدالل ادراکي
.4
هوشبهر چیرگي شناختي با جمع  2هوشبهر حافظه فعال و سرعت پردازش
.5
هوشبهر کل با جمع توانایي عمومي و چیرگي شناختي
.6
ضریب اعتبار هوشبهر کل در این آزمون  91درصد و در بهرههاي هوشي دیگر ضرایب اعتبار از  88درصد (هوش
فهم کالمي) تا  80درصد (سرعت پردازش) قرار دارند .ضرایب اعتبار دو نیمه سازي هوشبهر کل  95درصد و در
مورد بهرههاي هوشي دیگر ضرایب اعتبار از  91درصد (درک کالمي ) تا  83درصد (سرعت پردازش) قرار دارند.
پایایي دوبارهسنجي آزمون  44درصد تا  94درصد (میانه  )0/73و اعتبار از نوع دونیمه کردن آن  42درصد تا 98
درصد (میانه  )0/69گزارش شده است .روایي هوشبهرهاي پنجگانه معنادار است .همبستگي مقیاس هوش وکسلر
 4با ماتریسهاي پیشرونده ریون نیز معنادار ميباشد (صادقي ،ربیعي ،عابدي .)1389 ،بر اساس آنچه ذکر شد ،مي-
توان گفت چهارمین ویرایش وکسلر کودکان در جمعیت ایراني از اعتبار بازآزمایي نسبتا خوبي برخوردار است .
هوش آزمایی استنفورد بینه :این مقیاس در دو حیطه کالمي و غیرکالمي است که  5عامل دانش ،استدالل
سیال ،استدالل کمي ،پردازش دیداري-فضایي و حافظه فعال را مورد ارزیابي قرار ميدهد 10 .خرده آزمون8 ،
هوشبهر و  5شاخص عامل را داراست .این ابزار در ایران توسط افروز و کامکاري ابتدا در شهر تهران با حجم نمونه
 720نفر ،و پس از آن در شهرستانهاي تهران با حجم نمونه  1800نفر ،سپس در کل کشور با تاکید بر شهرهاي
مشهد ،تبریز ،شیراز و اصفهان با حجم نمونه  2400نفر استاندارد شده است .در این مقیاس ،اعتبار با ترکیب به
تجانس دروني در زمینه هوشبهر کل از  95درصد تا  98درصد ،و براي هر شاخص پنجگانه از  90درصد تا 92
درصد و براي هر ده خردهآزمون  84درصد تا  89درصد متغیر است (روید .)2005 ،ضرایب همبستگي بین نسخه
نوین تهران – استنفورد – بینه و نسخه دوم مقیاس هوشي وکسلر کودکان در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد.
روایي بین هوشبهر کل این دو مقیاس روایي همزمان ضریب همبستگي باالتر از  60درصد برقرار ميباشد (شیري
امین لو ،کامکاري ،شکرزاده .)1392 ،خردهآزمونهاي دانش کالمي  83/5درصد ،دانش کالمي  80درصد ،حافظه
فعال  73/3درصد و حافظه فعال غیرکالمي  71/7درصد در تشخیص ناتواني یادگیري کاربرد دارند .در هوش
آزماي وکسلر  4خردهآزمونهاي ظرفیت عدد  88/3درصد توالي عدد و حرف  87/5درصد و واژگان  72/7درصد در
راستاي تشخیص ناتواني یادگیري کاربرد دارند .حافظه فعال  72/5درصد داراي ضریب حساسیت باال براي
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تشخیص ناتواني یادگیري ميباشد .مقایسه روایي تشخیصي نسخه نوین هوش آزماي تهران -استانفورد–بینه و
نسخه چهارم وکسلر کودکان در جمعیت ایراني از همبستگي باالیي برخوردار است (فرید ،کامکاري ،صفاري نیا و
ستوده .)1393 ،در پژوهش حاضر جهت بازآزمایي هوشبهر حافظه فعال از آیتم حافظه فعال این هوش آزماي
استفاده شد تا اثر اجراي آزمون در مدت زمان کوتاه را در نتایج پژوهش خنثي نماید .در اجراي پسآزمون حافظه
فعال بهجاي استفاده مجدد از وکسلر از تست استنفورد بینه استفاده شد.
آزمون خواندن و نارساخوانی نما :آزمون نما در سال  1387توسط کرمي نوري و مرادي تهیه شد .این
آزمون براي بررسي توانایي خواندن دانش آموزان عادي دختر و پسر پایه اول تا پنجم یک زبانه و دو زبانه ،و
تشخیص کودکان داراي مشکالت خواندن و نارساخوان هنجاریابي شده است .خردهآزمونهاي این آزمون به شرح
زیر ميباشد:
 -1خردهآزمون خواندن کلمات :این آزمون شامل  3فهرست (با بسامد زیاد ،با بسامد متوسط و با بسامد کم) 40
کلمهاي است .آلفاي بهدست آمده براي براي فرم الف کلمات پربسامد ،بسامد متوسط و کم بسامد به ترتیب 98
درصد  99 ،درصد 99 ،درصد ميباشد.
 -2خردهآزمون زنجیره کلمات :این آزمون از تعدادي زنجیره کلمات تشکیل شده است .در هر زنجیره  3یا  4کلمه
با معني وجود دارد .مدت زمان اجراي این خردهآزمون  2دقیقه ميباشد.
 -3خردهآزمون قافیه :این خردهآزمون از  20کلمه تشکیل شده است .براي هر کلمه  3گزینه بهعنوان هم قافیه
مطرح شده است که تنها یکي از آنها پاسخ درست است .ضریب اعتبار از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ  93درصد
ميباشد .زمان اجراي آزمون  2دقیقه است که با خواندن نخستین کلمه هدف شروع شده و پس از اتمام زمان 2
دقیقه ،اجراي آزمون متوقف ميگردد.
 -4خردهآزمون نامیدن تصایر :این خردهآزمون شامل دو کارت موازي شامل تصاویر است .هر کارت داراي 20
تصویر است که بهطور مجزا اجرا ميشود .مدت زمان اجرا براي نامیدن هر کارت  1دقیقه است که با آغاز نامیدن
اولین تصویر شروع ،و پس از اتمام یک دقیقه ،اجراي آزمون متوقف ميگردد.
 -5خردهآزمون درک متن :این آزمون شامل دو خردهآزمون ميباشد (یک متن مشترک براي تمام پایهها و دو متن
اختصاصي براي هر پایه) .میزان آلفاي کرونباخ براي هر متن اختصاصي  62درصد و  75درصد ميباشد.
 -6خردهآزمون درک کلمات :این آزمون شامل  30کلمه ميباشد که در آن براي مفهوم ،تعریف ،و یا کاربرد هر
کلمه یک سوال همراه با پاسخ  4گزینهاي مطرح شده است.
 -7خردهآزمون حذف آوا :این آزمون شامل  30کلمه ميباشد که یک به یک توسط آزمونگر (با صداي بلند و
شمرده) خوانده ميشود .سپس از آزمودني خواسته ميشود که هر کلمه را با فاصله با حذف آواي (صداهاي) مورد
نظر پس از آزمونگر با صداي بلند بگوید .زمان اجراي این خردهآزمون نیز  2دقیقه ميباشد .میزان آلفاي کرونباخ
براي متن اختصاصي پایه دوم فرم الف و ب به ترتیب  62درصد و  65درصد ميباشد.
 -8خردهآزمون خواندن ناکلمات (کلمات بدون معني) :در این خردهآزمون ،آزمودني باید  40کلمه بدون معني
(ناکلمه) را بهترتیب از ستون راست به چپ و از باال به پایین بخواند .زمان اجراي اصلي آزمون  2دقیقه است.
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 -9خردهآزمون نشانههاي حرف :این خردهآزمون شامل  3حرف الفباي فارسي (م- ،آ-ا ،ن) ميباشد .در این آزمون
هر یک از حروف مذکور بهصورت مجزا که با فونت درشت بر روي کارت نوشته شده است ،به آزمودني نشان داده
ميشود و در حالي که با صداي بلند خوانده ميشود ،از آزمودني خواسته ميشود که هر تعداد کلمه را که با این
حرف شروع مي شود ،به یاد آورده و با صداي بلند بگوید .مجموع زمان براي اجراي این خرده آزمون سه دقیقه
است.
 – 10خردهآزمون نشانه مقوله :این آزمون شامل  6مقوله (نام دختر ،نام پسر ،نامیدن اعضاي بدن ،میوهها ،رنگ-
ها و وسایل آشپزخانه) است .مدت زمان اجراي این خردهآزمون براي هر مقوله  1دقیقه و در مجموع  6دقیقه مي-
باشد .پایایي آزمون خواندن و نارساخواني نما با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده که مقادیر آن براي
خردهآزمونهاي مختلف بین  43درصد تا  98درصد بهدست آمده است(کرمي نوري و مرادي.)1387 ،
اجرا :خالصه جلسات توانبخشي شناختي به قرار زیر بوده است:
جلسه اول :آموزش مهارتهاي ادراکي -حرکتي ،تمرینات تنفسي ،آموزش چندحسي
جلسه دوم :حرکت درماني ،الگویابي ،تقویت ادراک شنیداري و تمیز شنیداري
جلسه سوم :مهارتهاي حرکتي ظریف ،تعقیب صدا و تعقیب چشمي ،آگاهي واجي
جلسه چهارم :آواشناسي تحلیلي ،تقویت حافظه بینایي
جلسه پنجم :تقویت تفکر ،تقویت حافظه ،آگاهي فضایي و مکاني
جلسه ششم :تمیز شکل و زمینه ،تقویت ادراک از متن ،تقویت ادراک دیداري
جلسه هفتم :تقویت برتري جانبي ،تقویت چندحسي ،تمرینات حرکت تقاطعي
جلسه هشتم :تمرینات تنفسي ،تقویت مخزن واجي ،تقویت حافظه فعال
جلسه نهم :تقویت حافظه فعال ،فهم زباني ،سازماندهي دیداري
جلسه دهم :تمرینات تن آگاهي ،تقویت شنیداري ،تقویت تمرکز
جلسه یازدهم :تقویت برتري جانبي ،آگاهي واجي ،تجسم فضایي
جلسه دوازهم :آواشناسي تحلیلي ،تقویت حافظه بینایي ،آموزش رمزگشایي
جلسه سیزدهم :تمیز شکل و زمینه ،تقویت ادراک از متن
جلسه چهاردهم :حرکت درماني ،تمیز و تعمیم ،تقویت ادراک شنیداري ،تمیز شنیداري
جلسه پانزدهم :تمرینات تنفسي ،تقویت مخزن واجي ،تقویت حافظه فعال
تجزیه تحلیل دادهها در دو بخش توصیفي و استنباطي انجام شد .تحلیل توصیفي دادهها براي محاسبه شاخصها
از قبیل میانگین ،انحراف استاندارد و جداول و نمودارها انجام شد .از آنجا که ،طرح این تحقیق پیشآزمون و پس-
آزمون با گروه کنترل ميباشد ،جهت آزمون فرضیه از روش تجزیه تحلیل کواریانس یک متغیره استفاده شد .نرم-
افزار مورد استفاده تجزیه تحلیلهاي مذکور  spssنسخه  20بوده است.
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یافتهها
یافتههای توصیفی
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد گروههای آزمایش و کنترل در متغیرها
متغیر
هوشبهر کلي وکسلر
پیشآزمون حافظه فعال
پسآزمون حافظه فعال
پیشآزمون خواندن کلمات
پسآزمون خواندن کلمات
پیشآزمون تمیز زنجیره کلمات
پسآزمون تمیز زنجیره کلمات
پیشآزمون درک متن
پسآزمون درک متن
پیشآزمون خواندن ناکلمات
پسآزمون خواندن ناکلمات

گروهها
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

انحراف استاندارد
8/01
8/15
4/27
5/45
5/51
5/27
5/37
5/02
8/85
4/82
2/72
1/59
2/52
1/61
2/94
2/44
3/22
2/29
3/33
2/48
2/49
2/44

میانگین
87/93
88/06
43/20
45/00
50/86
45/66
47/20
46/06
60/86
46/53
23/53
23/40
34/66
24/20
7/66
8/53
12/40
8/86
11/86
10/80
20/33
9

جدول  .2آزمون کولموگرف – اسمیرنف جهت نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون

حافظه فعال

خواندن کلمات

تمیز زنجیره

درک متن

خواندن ناکلمات

 zکولموگروف

0/156

0/128

0/181

0/110

0/189

سطح معناداری

0/06

0/20

0/13

0/20

0/08

طبق جدول  ،2مقدار آزمون کولموگروف -اسمیرنف براي تمام متغیرهاي پژوهش معنيدار نبوده است و این
نشاندهنده این است که این متغیرها در جامعه مورد نظر شرط نرمال بودن را دارند.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول :توانبخشي شناختي بر ارتقاي حافظه فعال دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد.
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جدول  .3نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها
مقدار F
3/021

درجات آزادی 1
1

درجات آزادی 2

سطح معناداری

28

0/093

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده ميشود ،مقدار آزمون  Fمعنيدار نیست و این نشان دهنده آن است که
فرض برابري واریانس ها در متغیر حافظه فعال در دو گروه یکسان است.
جدول  .4بررسی همگنی شیب رگرسیونی حافظه فعال در گروهها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

گروه × پیش آزمون

857/127

2

428/563

71/987

0/457

همانطور که در جدول شماره  4مشاهده ميگردد ،تعامل گروه و پیشآزمون معنيدار نیست و این نشان دهنده این
است که فرض همگني شیب رگرسیوني براي تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس حافظه فعال در دو گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان مبتال به اختالل
خواندن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

پیشآزمون
گروهها

648/614
351/351

1
1

324/307
176/234

51/006
105/211

0/235
0/001

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،زماني که اثرات ناشي از پیشآزمون حافظه فعال کنترل شود ،فرضیه
شماره یک یعني «توانبخشي شناختي بر ارتقاي حافظه فعال دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد» ،در
سطح ( )P≥ 0/01مورد تایید قرار گرفت .بدین معني که ،توانبخشي شناختي بر ارتقاء حافظه فعال دانش آموزان
مبتال به اختالل خواندن تاثیر مثبتي دارد و با توجه به جدول میانگینها در گروه آزمایش افزایش یافته است و این
افزایش معنيدار بوده است.
فرضیه دوم :توانبخشي شناختي بر ارتقاء خواندن کلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد.
جدول  .6نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس ها
مقدار F

درجات آزادی 1

درجات آزادی 2

سطح معناداری

4/819

1

28

0/230

همانطور که در جدول شماره  6مشاهده ميگردد ،مقدار آزمون  Fمعنيدار نیست و این نشان دهنده آن است که
فرض برابري واریانس ها در متغیر خواندن کلمات در دو گروه یکسان است.
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جدول  .7بررسی همگنی شیب رگرسیونی خواندن کلمات در گروهها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

2406/223

2

1203/111

58/207

0/789

گروه × پیش
آزمون

همانطور که در جدول شماره  7مشاهده ميشود ،تعامل گروه و پیشآزمون معنيدار نیست و این نشان دهنده این
است که فرض همگني شیب رگرسیوني براي تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  .8نتایج تحلیل کواریانس خواندن کلمات در دو گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان
مبتال به اختالل خواندن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات
807/648

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات
403/324

مقدار F
35/411

سطح معناداری
0/098

گروهها

1306/437

1

608/216

57/208

0/001

پیشآزمون

طبق جدول  ،8زماني که اثرات ناشي از پیشآزمون خواندن کلمات کنترل شود ،فرضیه شماره دو یعني «توانبخشي
شناختي بر ارتقاء خواندن کلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد» ،در سطح ()P≥ 0/01مورد تایید
قرار گرفت .بدین معني که ،توانبخشي شناختي بر ارتقاء خواندن کلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر
مثبتي دارد و با توجه به جدول میانگینها در گروه آزمایش افزایش یافته است و این افزایش معنيدار بوده است.
فرضیه سوم :توانبخشي شناختي بر ارتقاء تمیز زنجیرهي کلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد.
جدول  .9نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها
مقدار F

درجات آزادی 1

درجات آزادی 2

سطح معناداری

3/007

1

28

0/094

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده ميگردد ،مقدار آزمون  Fمعنيدار نیست و این نشاندهنده آن است که
فرض برابري واریانسها در متغیر تمیز زنجیره کلمات در دو گروه یکسان است.
جدول  .10بررسی همگنی شیب رگرسیونی خواندن کلمات در گروهها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

گروه × پیش
آزمون

818/758

2

409/379

85/944

0/877

همانطور که در جدول شماره  10مشاهده ميشود ،تعامل گروه و پیشآزمون معنيدار نیست و این نشاندهنده این
است که فرض همگني شیب رگرسیوني براي تحلیل کوواریانس برقرار است.
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جدول  .11نتایج تحلیل کواریانس تمیز زنجیره در دو گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان
مبتال به اختالل خواندن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

پیشآزمون
گروهها

3/952
817/329

1
1

2/466
407/170

0/876
181/210

0/358
0/001

طبق جدول  ،11زماني که اثرات ناشي از پیشآزمون تمیز زنجیره کلمات کنترل شود ،فرضیه شماره سه یعني
«بازپروري شناختي بر ارتقاء تمیز زنجیره کلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد» ،در سطح
( )P≥ 0/01مورد تایید قرار گرفت .بدین معني که ،توانبخشي شناختي بر ارتقاء تمیز زنجیره کلمات دانش آموزان
مبتال به اختالل خواندن تاثیر مثبتي دارد و با توجه به جدول میانگینها در گروه آزمایش افزایش یافته است و این
افزایش معنيدار است.
فرضیه چهارم :توانبخشي شناختي بر ارتقاء درک متن دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد:
جدول  .12نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها
مقدار F

درجات آزادی1

درجات آزادی2

سطح معناداری

3/027

1

28

0/870

همانطور که در جدول شماره  12مشاهده ميگردد ،مقدار آزمون  Fمعنيدار نیست و این نشان دهنده آن است که
فرض برابري واریانسها در متغیر درک متن در دو گروه یکسان است.
جدول  .13بررسی همگنی شیب رگرسیونی درک متن در گروه ها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

گروه × پیش آزمون

269/023

2

134/512

82/648

0/675

همانطور که در جدول شماره  13مشاهده ميگردد ،تعامل گروه و پیش آزمون معنيدار نیست و این نشاندهنده
این است که فرض همگني شیب رگرسیوني براي تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  .14نتایج تحلیل کواریانس درک متن در دو گروه آزمایش و کنترل
دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
منبع
تغییرات
پیش آزمون
گروه ها

مجموع
مجذورات
179/891
137/811

میانگین
مجذورات
86/446
67/405

درجه آزادی
1
1
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سطح معناداری

123/142
94/337

0/407
0/001
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همانطور که در جدول  14مشاهده ميشود ،زماني که اثرات ناشي از پیشآزمون درک متن کنترل شود ،فرضیه
شماره چهار یعني « توانبخشي شناختي بر ارتقاء درک متن دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد» ،در
سطح ( )P≥ 0/01مورد تایید قرار گرفت .بدین معني که توانبخشي شناختي بر ارتقاء درک متن دانش آموزان
مبتال به اختالل خواندن تاثیر مثبتي دارد و با توجه به جدول میانگینها در گروه آزمایش افزایش یافته است و این
افزایش معنيدار است.
فرضیه پنجم :توانبخشي شناختي بر ارتقاء خواندن ناکلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد.
جدول  .15نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس ها
مقدار F

درجات آزادی1

درجات آزادی2

سطح معناداری

3/676

1

28

0/418

همانطور که در جدول شماره  15مشاهده ميشود ،مقدار آزمون  Fمعنيدار نیست و این نشاندهنده آن است که
فرض برابري واریانسها در متغیر خواندن ناکلمات در دو گروه یکسان است.
جدول  .16بررسی همگنی شیب رگرسیونی درک متن در گروهها
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

گروه × پیش آزمون

935/144

2

467/572

63/237

0/807

همانطور که در جدول شماره  16مشاهده ميگردد ،تعامل گروه و پیش آزمون معنيدار نیست و این نشاندهنده
این است که فرض همگني شیب رگرسیوني براي تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  .17نتایج تحلیل کواریانس خواندن کلمات در دو گروه آزمایش و کنترل
دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

پیش آزمون

63/161

1

32/81

15/765

0/076

گروه ها

554/068

1

224/034

138/297

0/001

همانطور که در جدول  17مشاهده ميشود ،با کنترل اثرات ناشي از پیشآزمون خواندن ناکلمات ،فرضیه شماره پنج
یعني «توانبخشي شناختي بر ارتقاء خواندن ناکلمات دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن تاثیر دارد» ،در سطح
( )P≥ 0/01مورد تایید قرار گرفت .بدین معني که توانبخشي شناختي بر ارتقاء خواندن ناکلمات دانش آموزان مبتال
به اختالل خواندن تاثیر مثبتي دارد و با توجه به جدول میانگینها در گروه آزمایش افزایش یافته است و این
افزایش معنيدار است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي از پژوهش حاضر تعیین اثربخشي توانبخشي شناختي بر ارتقا خواندن و حافظه فعال دانش آموزان
مبتال به مشکالت یادگیري خواندن بود .بر اساس یافتههاي بهدست آمده ،تفاوت معنادار بین میانگین حافظه فعال
در گرو آزمایش و گروه کنترل تایید شد .نتیجه بهدست آمده در این فرضیه با نتایج پژوهش شکوهيیکتا ،لطفي،
ارجمندنیا ،یگانه و شریفي ( )1393همسو بوده است .آنان در نتایج خود عنوان داشتند ،تمرین رایانهاي شناختي بر
بهبود حافظه فعال کودکان نارساخوان تاثیر مثبت دارد .همچنین با نتایج پژوهش نوو برزینتر )2011( 1همپوشاني
دارد و ارجمندنیا ( )1388در تحقیق خود تاثیر راهبرد مرور ذهني بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان را
با همین سطح معناداري گزارش نمود .پژوهش میلبي و هولم )2013( 2نیز تاثیر معنادار آموزش حافظه فعال را به-
عنوان ابزاري براي پیشرفت توانایي شناختي و دستاوردهاي مدرسهاي برخالف نارسایي توجه افزون کنشي و دانش
آموزان با دیگر مشکالت شناختي همچون ناتواني خواندن را نشان داد که با فرض یک و نتایج حاصله همسو مي-
باشد .در تبیین این نتیجه ميتوان گفت حافظه فعال شامل سه بخش مخزن واجي ،صفحه دیداري– فضایي ،و
مجري مرکزي ميباشد .برنامه بازپروري شامل افزایش مخزن واجي و تقویت تجسم فضایي و ادراک دیداري نیز
بوده است و تایید این فرض مبني بر تاثیر مثبت این آیتمها بر بهبود حافظه فعال ميباشد .از سوي دیگر ،براساس
یافتههاي بهدست آمده تفاوت معنيدار بین میانگین خواندن کلمات در گروه آزمایش و گروه کنترل تایید شده
است .در تایید این فرضیه ميتوان به پژوهش سیادتیان و قمراني ( )1392اشاره نمود که در فراتحلیل اثربخشي
مداخالت روانشناختي– آموزشي بر عملکرد تحصیلي دانش آموزان نارساخوان نتایج را اینگونه اعالم نمودند که
میزان اثر مداخالت بر بهبود عملکرد تحصیلي این دانش آموزان تایید شده است .نتایج پژوهش هامن ،برتلوت و
گرولي ( )2000همچنین بیانگر آن است که آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي ،بهگونهاي قابل توجه در
پیشرفت تحصیلي و انجام موفقیتآمیز تکالیف درسي دانش آموزان موثر بوده است.
ضعف در خواندن کلمات را ميتوان به ضعف در پردازش اطالعات که این پردازش از طریق ادراک دیداري و
شنیداري ،استدالل و توانایي حل مسئله ،تفکر منطقي ،سازمان دهي انجام ميشود ،نسبت داد و تقویت این عوامل
در برنامه ترمیمي سبب تاثیر این فرض در پسآزمون شده است .پس بنابراین ،ميتوان با قاطعیت بیشتري نتیجه
گرفت که بازپروري شناختي در این پژوهش مهارت خواندن کلمات را تقویت مينماید .از سوي دیگر ،بر اساس
یافتههاي بهدست آمده از پژوهش حاضر تفاوت معني داري بین میانگین تمیز زنجیرهي کلمات در گروه آزمایش و
گروه کنترل تایید شده است .سامع سیاهکردي ،علیزاده و کوشش ( )1388آموزش مهارتهاي ادراک بینایي را در
بهبود عملکرد دانش آموزان نارساخوان و به تبع آن بهبود توانایي خواندن و درک مطلب آنها را در پژوهش خود
نشان دادند .ضعف در دقت دیداري و تمیز شکل و زمینه از عمده نکات ضعف دانش آموزان نارساخوان است (لرنر،3
ترجمه فریار و رخشان .)1392 ،گنجاندن تمرینات فراستیگ و تقویت این مهارتها در تایید فرض بيتاثیر نبوده

1

- Neveo&Breznitz
- Mellby&Hulme
3
- lerner
2
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است .با توجه به اینکه مداخالت بازپروري شناختي در این پژوهش شامل پرورش مهارتهاي ادراک بینایي و تمیز
دیداري نیز بود ،ميتوان همسو بودن با پژوهشهاي ذکر شده را توجیه نمود .همچنین بر اساس یافتهها تفاوت
معنيدار بین میانگین درک متن در گروه آزمایش و گروه کنترل تایید شده است .تحلیل واریانس اثربخشي آموزش
حافظه کاري دانش آموزان نارساخوان تحقیق کامیابي ،تیموري و مشهدي ( )1394نشان داد که نتیجه مداخله بر
بهبود حافظه فعال و باز شناسي لغت و درک متن تاثیر معناداري داشته است که با نتیجه این فرض همسو ميباشد.
نتایج پژوهش سن ( ،2009به نقل از کیواني و جعفري )1394 ،نشان داد آموزش راهبردهاي فراشناختي ميتواند
درک مطلب دانش آموزان را بهطور معني داري افزایش دهد .از آنجا که ،راهبردهاي بازپروري شناختي راهبردهاي
یادگیري را ارائه ميدهند ،و راهبردهاي فراشناختي تدابیري هستند براي نظارت بر راهبردهاي شناختي و هدایت
آنها مثل برنامهریزي ،نظارت و نظم دهي ،نتیجه حاصله در این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است .از طرف دیگر،
بر اساس یافتههاي بهدست آمده از پژوهش حاضر ،تفاوت معنيدار بین میانگین خواندن ناکلمات در گروه آزمایش
و گروه کنترل تایید شده است .برو نزویک ،مک کروري ،پرایس و فریت ( )1999گزارش کردهاند عملکرد کودکان
و بزرگساالن نارساخوان در زم ان خواندن با صداي بلند و خواندن کلمات درست و نادرست (کلمه و ناکلمه) حاکي
از این است که کرتکسي گیجگاهي بخش چپ مغز این افراد در مقایسه با گروه کنترل فعالیت کمتري دارند .به-
طور کلي ،مداخالت پژوهشگر در جلسات بازپروري شامل فعالیتهاي حرکت درماني بود که مناطق درگیر با
خواندن را در سیستم اعصاب مرکزي فعال مينمود و نیز تمریناتي جهت تقویت رمزگشایي در برنامه گنجانده شده
بود که غیرمرتبط با هدف خواندن ناکلمات نميباشد .همچنین اسدي دوست ( )1387در پژوهش روش یکپارچگي
حسي و آموزش مهارتهاي حرکتي نیز به این نتیجه رسیدند که این مداخالت درماني بر بهبود مشکالت خواندن
تاثیر مثبت دارد .برخي دانش آموزان نارسا خوان به جزئیات توجهي ندارند و کل نگر هستند .پرورش راهبردهاي
بصري و بندش دیداري در برنامه توانبخشي شناختي به کار گرفته شده سبب تقویت این فرایند شده است .لذا
ميتوان به نتایج حاصله از این فرض اعتماد نمود.
منابع

اسدي دوست ( .)1387تأثیر روش یکپارچگي حسي و آموزش مهارتهاي ادراکي – حرکتي بر مشکالت حرکتي کودکان
نارساخوان پایه هاي اول تاسوم مقطع ابتدایي شهر اصفهان .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي
کودکان استثنایي دانشگاه اصفهان.
احدي ،حسن ،کاکاوند ،علیرضا ( .)1382اختالل یادگیري (از نظریه تا عمل) .تهران :مرکز نشر روانشناسي.
درویشي ،امید .)1389( .بررسي میزان تنوع و شیوع اختالالت یادگیري در بین دانش آموزان مقطع ابتدایي شهرستان گرگان.
پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم انساني دانشگاه پیام نور ،مرکز تهران.
رستم زاده ،غزاله ( .)1392بررسي میزان شیوع اختالالت گفتاري و زباني (نارساخواني) دانش آموزان دوره ابتدایي شهرستان
اهواز .طرح پژوهشي ،آموزش و پرورش شهرستان اهواز.
سادوک ،بنجامین .و سادوک ،ویرجینا .)1392( .خالصه روانپزشکي ،جلد دوم .ترجمه نصرت اهلل پورافکاري .تهران :شهرآب.
سامع سیاهکردي ،الله ،علیزاده ،حمید و کوشش ،محمدرضا ( .)1388تأثیرآموزش مهارتهاي ادراک بینایي بر بهبود عملکرد
خواندن در دانش آموزان نارساخوان .تازه هاي علوم شناختي.73-63 ،)2(11 ،
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سیادتیان ،سید حسن و قمراني ،امیر .)1392( .فراتحلیل اثربخشي مداخالت روان شناختي – آموزشي بر عملکرد تحصیلي
دانش آموزان نارسا خوان .ناتواني هاي یادگیري.62-42 ،)2(3 .
سیف نراقي ،مریم ،نادري ،عزت اله ( .)1392روان شناسي و آموزش کودکان استثنایي،تهران :انتشارات ارسباران.
شریفي ،علي اکبر ،زارع ،حسین و حیدري ،میترا .)1392( .مقایسه حافظه فعال بین دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان
عادي .ناتواني هاي یادگیري.17-6 ،)3(2 .
شکوهي یکتا ،محسن ،لطفي ،صالح الدین ،رستمي ،رضا ،ارجمندنیا ،علي اکبر ،معتمدیگانه ،نگین و شریفي ،علي.)1393( .
اثربخشي تمرین رایانه اي شناختي بر عملکرد حافظه ي فعال کودکان نارساخوان .شنوایي شناسي.56-46 ،)3(23 .
شیري امین لو ،مرضیه ،کامکاري ،کامبیز و شکرزاده ،شهره .)1392( .روایي همزمان نسخه نوین هوش آزماي تهران-
استانفورد  -بینه و نسخه دوم مقیاس هوشي وکسلر کودکان در کودکان ناتوان یادگیري .تعلیم و تربیت استثنایي61- ،)7(13 .
.50
صادقي ،احمد ،ربیعي ،محمد ،عابدي ،محمدرضا ،) 1389( ،رواسازي و اعتباریابي چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر
کودکان ،روانشناسي تحولي.386-377 ،)28(7 .
راقبیان ،رویا ،اخوان تفتي ،مهناز و حجازي ،الهه .)1391( .بررسي اثربخشي برنامه طراحي شده بر اساس رویکردهاي پرسش
از نویسنده و درک خواندن سه وجهي بر افزایش درک خواندن در دانش آموزان .فصلنامه روان شناسي مدرسه.39 -58،)2(1 ،
فرید ،فاطمه ،کامکاري ،کامبیز ،صفاري نیا،مجید ،افروز ،ستوده .)1393( .مقایسهي روایي تشخیصي نسخهي نوین
هوشآزماي تهران استانفورد بینه و نسخهي چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در ناتواني یادگیري .ناتواني هاي یادگیري.
.83-70 ،)2(4
کامیابي ،مرضیه ،تیموري ،سعید و مشهدي ،علي .)1394( .اثربخشي آموزش حافظه کاري بر کاهش مشکالت خواندن و
بهبود حافظه کاري دانش آموزان نارساخوان .تعلیم و تربیت استثنایي.42-33 ،)2(14 .
کرمي نوري ،رضا ،مرادي ،علیرضا ( .)1387آزمون خواندن و نارساخواني ،چاپ اول .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي واحد
تربیت معلم.
کیواني ،مهسا و جعفري ،اصغر )1394( .تأثیر آموزش راهبردهاي فراشناختي در افزایش خالقیت و بهبود عملکرد تحصیلي
دانشآموزان .آموزش و ارزشیابي.116-99 ،)30(8 .
لرنر ،جانت .)1392( .ناتواني هاي یادگیري ،اصول نظري ،تشخیص و راهبردهاي آموزش ،ترجمه فریار ،اکبر ،رخشان ،فریدون،
تهران :مبنا.
واالس ،جرالد و مکالفلین ،جمیز.ا ( .)1393ناتواني هاي یادگیري مفاهیم و ویژگي ها ،ترجمه منشي طوسي ،منقي ،تهران:
آستان قدس رضوي.
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