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Abstract 

 

Background and purpose: Dyslexia is a common disorder in students which results in many 

educational problems. The aim of this study was to determine the effect of attention training on working 

memory and reading components of pupils with dyslexia. 

Materials and methods: The study design was a single subject (ABA type) and included a 

control group. Eight dyslexic students with cognitive problems were selected via convenience sampling 

and were randomly divided into control and experimental groups. The intervention was conducted for 15 

sessions (3 sessions a week, for 30 minutes to an hour). The subjects were evaluated during three stages 

(3 times in every stage) and once in a period of four months by (N-BACK) and Assessment of Persian 

Reading Ability (APRA). Excel software was used for qualitative analysis of data and MBD was applied 

for quantitative analysis.   

Results: The statistical analysis (visual analysis and effect size) showed that the scores for 

working memory and reading ability improved in experimental group. 

Conclusion: Attention training is effective in improving reading skills in students with dyslexia. 

According to current results cognitive rehabilitation tools such as computer programs are of great use in 

enhancing and recovering reading skills in dyslexic students. 
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 پژوهشی

کاری و مؤلفه های تأثیر تمرینات تقویت توجه بر عملکرد حافظه
 آموزان نارساخوان: یک مطالعه تک موردیخواندن دانش

 
     1فرهاد رادفر

    2وحید نجاتی  
    3آبادیفتح جلیل    

 4هدا الیق    

 چكیده
ای در امی ون آموواان اسوک  ون م بو  شون مگوتالد   وت د نارساخوانی اختاللی شایع در میان دانش و هدف: سابقه

آموواان های خوانودن دانوش اری و مؤلفنشود. هدف این پژوهش تعیین تأثی  تقویک توجن ش  حافظنعملت د تحصیلی می
 نارساخوان اسک.

ط ح پژوهش حاض  اا نوع شبن آامایگی و یک مطالعن تک موردی شا طو ح خوپ پایون گ د انون شوا  ها:د و روشموا
آموا نارساخوان سا ن شه ستان   ج شودند  ن در سال دانش 8  و    ت ل شود  اسک. نمونن مورد ش رسی در این مطالعن، 

 یو ی در دسوت ا انتبوا  و شون ها شا روش نمونوند. نموننشن م ا ز اختالالد یاد ی ی م اجعن   د  شودن 19-19تحصیلی 
جل ون شوا اسوتفاد  اا  91صورد تصادفی شن دو   و  آامایش و   ت ل تق یم شدند. تقویک عملت دهای توجهی شن مودد 

 شار و هم گ ین در یوک فاصولن اموانی 3ها در سن م حلن و در ه  م حلن ش نامن توانببگی ش اختی صورد   فک. آامودنی
هوای ارایواشی رو ار   فت ود. داد  مورد N-BACK( و آامون APRAگهار ما  مورد توسپ آامون توانایی خواندن فارسی )

 جهک تحلیل  می استفاد  شد. MBDها و شن م ظور تحلیل  یفی داد  7992این پژوهش شا ش نامن ا  ل 
هوای  و و  دهود  ون آاموودنیشصو ی نگوان مویو تحلیول  MBDنتایج حاصل اا انداا  اث  شن دسک آمد  اا  ها:یافته

 های خواندن تغیی  و شهبود نگان دادند. اری و مؤلفنآامایش در نم اد حافظن
توان پیگو هاد نموود آمواان نارساخوان تأثی  دارد. ش  مب ای نتایج این پژوهش میتقویک توجن در شهبود دانش استنتاج:

آموواان تواند اشزار اثو شبش در تقویوک دانوشای میهای رایانندر رالب ش نامن  ن شن  ار ی ی اشزارهای توانببگی ش اختی
 نارساخوان شاشد.

 

  اری، توانایی خواندننارساخوانی، تقویک توجن، حافظنواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
نارساخوانی یتوی اا مگوتالد رایوج در یواد ی ی 

ای در امی ن عملت د اسک  ن م ب  شن مگتالد   ت د 
تعواری  ایوادی  .(9)شودصیلی، شغلی و اجتماعی میتح

، DSM-Vان شد  اسک و ش  اساا والل شیو ای این اختوش
ت ین حاالد )اختالل یاد ی ی اا شایع نارساخوانی یتی

 ی وحک و روانوواری در صو  شن دشوخاص( اسک  ن م ب
 

 :nejati@sbu.ac.ir Email                        وم ش اختی و مغزپژوهگتد  علدانگگا  شهید شهگتی، ته ان:  -وحید نجاتی مولف مسئول:

 ش اسی، دانگگا  شهید شهگتی، ته ان، ای ان ارش اا ارشد روانگ اسی شالی ی  ودک و نوجوان، دانگتد  علوم ت شیتی و روان .9

 ، ته ان، ای انپژوهگتد  علوم ش اختی و مغز، دانگگا  شهید شهگتی دانگگا  شهید شهگتی، ،دانگیار .7

 ش اسی، دانگگا  شهید شهگتی، ته ان، ای اندانگتد  علوم ت شیتی و روان دانگگا  شهید شهگتی، ،دانگیار. 3

 ای انته ان، دانگگا  آااد اسالمی واحد علوم تحقیقاد ته ان،  ،.  ارش اسی ارشد روانگ اسی شالی ی4

 : 73/4/9311تاریخ تصویب :            94/99/9314 جهک اصالحاد : تاریخ ارجاع           79/99/9314 تاریخ دریافک 
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شود و در نتیبن م ب  شون  لماد می خواندنتگبیص و 

 شودهای تحصیلی ف د دریک یا گ د درا میاُفک مهارد

 ن مطاشق شا انتظار س ی و آمواشی نی ک. طبق  وزارش 

اعالم شد  اا ط ف انبمن روانپزشتی آم یتا، ش  اساا 

بمین ن بن راه موای تگبیصوی و آمواری اخوتالالد پ 

درصوود شووین جمعیووک  1- 91روانووی، شوویوع آن حوودود 

های مبتل  دنیوا ها و اشانآموای در تمام ف ه گدانش

 تووانآمواان ای انی نیز مویدر مورد جمعیک دانش (.7)اسک

 زارش داد  ن طبق مطالعن ف اتحلیلوی  ون پوراعتمواد و 

درصود  8/4میوانیگن آن حودود همتاران انبوام دادنود، 

توو ین اموو وا ، یتووی اا پتی فتوون .(3)شوو آورد شوود  اسووک

های ش اختی پی امون نارساخوانی، ف ضوین نقوص در مدل

ای اا مطالعواد نتوایج پوار  .(4،1)ش اختی اسکه تن واج

اسک  ن این آسیب یا نقص، شاعث مگوتالتی  نگان داد 

و درک  های خواندن شن ویژ  س عک، صحکدر مهارد

مطالعاد دیگو   (.6)شودخواندن  ود ان نارساخوان می

ای اا شن ع وان مؤلفون "توانایی خواندن"اند  ن نگان داد 

های خواندن  ون در یو  در رمز گوایی  لمواد مهارد

 شن ع وان مؤلفون دیگو ی "س عک خواندن"یک متن اسک، 

 شن ع وان "درک مطلب"های خواندن و در آخ ، اا مهارد

 ت ین مؤلفن خواندن، عالو  ش  نقوایص واج شو اختی،اساسی

ش اختی دیگو ی گوون نقوص در  وار  د متأث  اا عوامل 

اسوک و در  (1-99)و  ار  دهای توجون (2،8) اریحافظن

تحقیقاد   ت د ، همب تگی شاالی نقص این عوامول شوا 

ایوون  .(97،93)مگووتالد خوانوودن نگووان داد  شوود  اسووک

 نارساخوانی، اختاللی ناهمگن موضوع  ویای این اسک  ن

 (.94)اسوک های ش اختی و ادرا وی گ د انونهم ا  ضع شن

های ش اختی در یو   اری شن ع وان یتی اا مؤلفنحافظن

 در نارساخوانی، نقش مهمی در ای ش ای تفت  و یواد ی ی

 هوووای ایووون نووووع حافظووون مگوووتمل شووو  مؤلفووون (.91)دارد

فضوایی و  -شی وایی  واری( حافظن7 المی،   اری( حافظن9

 این حافظون نقوش ایوادی (.96) اری اج ایی اسک( حافظن3

 های یاد ی ی شن خصوص یاد ی ی خوانودنرا در ناتوانی

 هوایپژوهش . نتایج(92،98)  دو ریاضیاد  ود ان ایفا می

 اری  ود ان شا صورد   فتن در مورد عملت د حافظن

عملتو د های یاد ی ی، حوا ی اا آن اسوک  ون ناتوانی

 واری ت ی ن وبک شون سوای   ود وان در حافظونضعی 

 اری عالو  ش  این  ون نقوش مهموی حافظن (.8،91)دارند

در درک و فهووم جمووالد طوووالنی و توانووایی خوانوودن 

دارد، حاوی ارتباطی روی شا مهوار عوامول حواسوپ تی و 

گ ووین ش خووی . هووم(79،79)شاشووداطالعوواد نووام شو  مووی

 واری و با  شین سطح پایین حافظونمطالعاد نگان اا ارت

 (.77،73)دسک  گیدن اا انبام تتالی  و خیالپ داای دارد

هوای تصووی ش داری اا سواختار این مطالعاد شا پوژوهش

انوود افوو ادی  وون سووطح شوواالیی اا مغووز  وون نگووان داد 

تو ی خخیو    اری دارند، اطالعاد نوام شو   ومحافظن

 واری شاعوث ظن. نقص در حاف(74)   د، هم و اسکمی

گون عدم تم  ز در خواندن هم "مگتالد عدم توجن"

 (.71) و دددر افو اد موی "مگتالد حافظن"یک متن یا 

هووای طووور  وون رووباله اشووار  شوود، یتووی اا مؤلفوونهمووان

 اری، توجن اج ایی اسوک  ون نقگوی اساسوی در حافظن

 واری و تبصویص م واشع تووجهی در عملت د حافظنمیزان 

دریافتی در  ود ان نارسواخوان دارد.  اطالعاد پ دااش

پیگی ن پژوهگی نگان داد  اسک  ون محودودیک در ایون 

 اری سبب محدودیک در م اشع توجهی ر مک اا حافظن

م اشع توجهی شن ع وان  (.76،72)شودو عملت دهای آن می

ت ین عوامل مؤث  در آموواش ت ین و پیچید یتی اا مهم

 ین مگتالد در میان  ود وانت و یاد ی ی، یتی اا ف اوان

   دد.اسک  ن موجب  اهش  ارایی آنان در مدرسن می

شن یک س ی عملیاد خه وی پیچیود   فتون  "توجن"

شود  ن شامل تم  ز یا در ی  شدن در هودف، نگون می

داشتن یا تحمل و  وش شن انگ شودن در امان طوالنی، 

های مح ک و تغیی  تم  وز اا یوک رمز   دانی ویژ ی

توجون شو ای عملتو د  (.78)شن هودف دیگو  اسوک هدف

ش اختی، خهن و رفتار اهمیک ایادی دارد؛ ای ا حتی  م 

 تارنود. های  وگک هم ش  یاد ی ی توأثی  مویتوجهی

Lawrence  و همتاران در خصوص اهمیوک توجون شیوان

دارند  ن عدم توانوایی در تم  وز، دروک و توجون شو  می
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ود وان دگوار تو   مطلب، نقص خه وی اسوک  ون شویش

گ وین  ود وان ناتوانی یاد ی ی شا آن مواجن ه ت د، هم

دارای ناتوانی در یاد ی ی، در ف ای د رشد دگار تأخی  و 

انود  وون ش خووی تحقیقواد نگوان داد  (.71)انودورفون شود 

 ود ووان نارسوواخوان در مقای وون شووا  ود ووان عووادی در 

هووای سوو بش حافظوون  وواری و توجوون، عملتوو د آامووون

 .(6،2،39)ی دارندت پایین

نقص در  ار  دهای ش اختی عالی اا جملن حافظن 

 ش اختیروان -های اخی  عصب اری و توجن،  انون نظ ین

در مورد سبب ش اسوی طیفوی اا اخوتالالد دوران رشود 

شوااداری پاسوخ در  (،39)فعالی/ نقص توجنگون شیشهم

شوا و نگانگان ژنتیتی مو تبپ  (37) ود ان مبتال شن اُتی م

را شن خود اختصاص داد  اسک. عوالو   (33)ناتوانی خه ی

 انود،و همتاران انبام داد  Boothش  این در ف اتحلیلی  ن 

 زارش   دند  ن  ود انی  ون اا مگوتالد خوانودن 

ش ند، در تعداد ایوادی اا  ار  دهوای شو اختی رنج می

داری اطالعواد  اری، حفظ و نگونگون حافظنعالی هم

گ وین هم (.34)های نام تبپ، نقص دارندپاسخو شااداری 

در مطالعاتی ش  اساا تتوالی  نگهوداری،  ار  دهوای 

 اری و توجون را در  ود وان های مبتل  حافظنمؤلفن

انود و شون ایون نتیبون نارساخوان آامایش و ارایاشی   د 

دیوداری و شو یداری در های اند  ن نقص در مؤلفنرسید 

های عمود  در ایون جمعیوک ویژ ی اری و توجن اا حافظن

انود مطالعاد ش ویاری نگوان داد  .(31-49)اا  ود ان اسک

شو اختی شوو   ون مووداخالد اوده گوام آمواشووی و روان

هوای اساسوی رشود اا جملون ها یوا شواخصشهبود مهارد

هوای نواتوانی ار  دهای اج ایی و توجن در  ود ان شوا 

ا آن ا .(49-42)روانگوو اختی مووؤث  اسووک-یوواد ی ی عصووب

انود  ون سوطوح ی  ون مطالعواد  تشوتن نگوان داد یجا

 واری مبتل  توجون، نقوش مهموی در  وار  د حافظون

هایی مب ی ش  این  ون عملتو د ضوعی  انیدارد و  مانن

در  ار  دهوای  تواند ناشی اا ضع  اری میدر حافظن

توجن شاشد، در   ار مطالعاتی م تبپ شا نقایص اشانی، شون 

تووی  وون همپوشووی ایووادی شووا مگووتالد ع وووان اختالال

خواندن دارند، و اهمیک ضع  عوامل ش اختی غی اشانی 

هوای  واری ناشوی اا ضوع  در مهواردگون حافظنهم

   د  ون توانببگویاین احتمال را ایباد می(، 48-13)توجهی

  اری مفید وارع شود.ملت د حافظنو تقویک توجن در ع

همیک نقوش طی سالیان  تشتن، محققین ایادی شن ا

  اری و  ار  دهای توجهی در ا ت ا  خوانودن،حافظن

هووای توانببگووی مگووتالد موو تبپ شووا خوانوودن و روش

اند  ن شعضی اا  ود ان اند. مطالعاد نگان داد پ داختن

هوای در مع ض خط  مگتالد خواندن، ممتن اا ش نامن

هوا شو  آ واهی واج شو اختی و مداخالتی  ن تم  وز آن

. یتوی (14)شاشد، شه   نب ندح وف می آمواش ش اسایی

های ممتن در خصوص   انی  ن در ش اش  ایون اا تبیین

ده د، این اسک  ن نقایصی در ها مقاومک نگان میش نامن

 واری و گون توجن، حافظونهای ش اختی همدیگ  امی ن

. در ایون راسوتا مطالعواتی (11-12)اا این ربیل وجود دارد

 ن  ار  دهای شو اختی غی اشوانیشن صورد مبتل  شن راشط

هووای و یوواد ی ی خوانوودن و توانببگووی توجوون شوون روش

 اند.مبتل  پ داختن

Kane ای  وون شوون راشطوون و همتووارانش در مطالعوون

 اری و توجن انتباشی پ داخت د، نگوان دادنود  ون حافظن

  اری شا آستانن توجون شو ای اطالعوادف اخ ای شاالی حافظن

اا طوو ف دیگوو ،  (.18)دارد ایغی موو تبپ راشطوون روووی

Swanson  شووون تموووایز شوووین حافظووون  وتوووا  مووودد و

 اری در مگوتالد خوانودن پ داخوک و شون ایون حافظن

نتایج رسید  ن اف اد شا ناتوانی یواد ی ی، دارای ر فیوک 

شو ای انبوام تتوالی  م شوو  شون خوانودن و غیو  آن  می 

 گ ین طبق مطالعاد صورد   فتون توسوپهم .(11)دارند

Sohlberg  و همتاران، خواندن  ارآمود نیاام ود توجون

ای اا حو وف در رالوب  لموون تحلیول رشووتنپایودار شو ای 

ش  این، توجن انتباشی، عملوی حیواتی در  . عالو (69)اسک

س عک و درک   ت ل ح  اد گگوم در حوین خوانودن 

دهود  ون ش دی مطالب شاال نگوان مویجمع لماد اسک. 

وان عوامل شو اختی موؤث   اری و توجن شن ع شین حافظن

گون خواندن، ارتبا  های ش اختی پیچید  همدر مهارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html


 خواندن و  یکارحافظهتوجه بر  تیتقو ناتیتمر
 

 2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                231

م تحتمی وجود دارد و توانببگی حافظن  اری و تأثی  

های مبتلو  ها اا ط یق پژوهشآن ش  توجن و راشطن آن

نبای تی اا این موضوع غافل شاشیم  نگان داد  شد  اسک.

ر عملت دهوا های شو اختی د ن در راستای اهمیک مؤلفن

و تتالی  ش اختی، محققین متفاوتی گن خارج اا ایو ان 

هووای مبتلفووی را شووا راهب دهووای و داخوول ایوو ان، ش ناموون

 Chenaultانوود. شوون ع وووان م ووال مبتلفووی شوون  ووار شوو د 

 رالوب در توجن تقویک اث شبگی ش رسی جهک ایمطالعن

 و نارسواخوانی شون مبوتال  ود وان در  اغوتی رلم ش نامن

 توجون» ش نامن شد ، ط احی ش نامن داد. انبام نوی ینارسا

 97 مدد شن ،6 تا 4  الا  ودک 97 روی  ن شود«  ن

 شهبووود نتووایج،.   دیوود اجوو ا جل وون 7 هفتوون هوو  سوواعک

 روانوی در مع وادار رشود هوم گ وین و نوشتن ف ای دهای

 .(69)داد نگان را  ود ان اا   و  این در شفاهی  المی

 Sinotte وCoelho توجون تقویوک ش نامون  شبگیاث 

 هودف موورد را تووجهی هوایمهارد مبتلو  اشعاد  ن)

 مبوتال شیمواران در خوانودن آسیب روی را( شود داد  ر ار

 96 طوول در نظو  موورد مداخلن.   دند ش رسی آفاایا شن

 مطالعون، نتوایج.   فوک صوورد هفتون 1 مودد شن جل ن

 و مطلووب درک در را ش ناموون ایوون اا متوسووپ وریشهوو  

 تف ی  این  ونن را نتایج محقق. داد نگان خواندن س عک

 شون خوانودن و مطلوب درک هوایمهارد شهبود  ن   د

 ایون در تووجهی م واشع تبصویص توانوایی افوزایش علک

 .(67)اشانی هایمهارد شهبود علک شن نن اسک   و 

 اثوو  ش رسووی شوون ایمطالعوون همتوواران در و عاشوودی

 آمووااندانوش ریاضوی عملت د ش  توجن آمواش شبگی

 یوواد ی ی نوواتوانی شووا اصووفهان شووه  گهووارم پایوون دختوو 

 41 جل ون 97 اا پو  پوژوهش نتوایج. پ داخت ود ریاضی

 توجوون آمووواش  وون داد نگووان توجوون آمووواش ایدریقوون

 ریاضوی یواد ی ی ش وایی هوای ایو مهارد سوای  همان د

 یوواد ی ی نوواتوانی درمووان در مووؤث ی رویتوو د توانوودمی

 پژوهگوی در همتاران و نباتی گ ینهم .(63)شاشد ریاضی

اج ایی و  عملت دهای تقویک اث شبگی ش رسی هدف شا

 مبوتال نوجوانان و  ود ان لت ک شدد شهبود ش  توجهی

 عملت دهوای تقویوک  ون دادنود نگوان رشدی لت ک شن

 و لت وک شودد توانودموی توانببگوی ش تن این شا اج ایی

 نوجوانووان و ود ووان  در را ایپایوون شوو اختی عملت دهووای

  ونایون وجوود شا (.64)شبگد شهبود رشدی لت ک شن مبتال

 اخوتالل در و مبتل  اختالالد در ش اختی توانببگی اث 

 توانببگووی هووایش ووتن شووا پیگووین مطالعوواد در خوانوودن

 اا مطالعون این در اسک، شد  داد  نگان مبتل  ش اختی

 تقویوک شو  مبت وی شوومی شو اختی توانببگوی ش وتن یک

 ش رسوی هودف، و اسوک شد  استفاد  توجن ملت دهایع

اسوک.  خوانودن هوایمؤلفون و  اریحافظن ش  آن اث شبگی

دهود  ون رفتن، م ور پیگی ن پژوهگوی نگوان مویروی هم

تقویک تا  ون مداخالد اند ی  ن م حص اه شن اث شبگی 

در  ای و سو   م    ود هوای رایانونتوجن در رالوب شواای

ساخوان شاشد، صورد   فتن اسوک.  ود ان مبتال شن نار

ای در داخوول  گووور شوون تووا  ون مطالعووناا سوووی دیگوو  

 رالوب ش رسی آمواش م تقیم تم ی اد تقویک توجن در

    د  در  ود وان نارسواخوانس   م و ایرایانن هایشاای

توانببگوی توجون گ ین اهمیک هم صورد نگ فتن اسک و

ین در حوو توووجهیتوو ین شوویشوون حوودی اسووک  وون  وگووک

سوااد؛ یاد ی ی، ف آی د یاد ی ی را شا مگتل روش و موی

رغم مطالعاد خارجی  ن در امی ون تقویوک ش اش این علی

هووای توجوون شووا اسووتفاد  اا توانببگووی شوو اختی در رالووب

مبتل  صورد   فتن اسک، لزوم ش رسوی اث شبگوی اشوزار 

ایون اوصواف شا رسد. شومی در این امی ن ض وری شن نظ  می

پژوهش این اسوک  ون نگوان دهود آیوا آموواش هدف این 

انتقالی،  )متم  ز، پایدار، ش نامن تقویک توجن درگهار سطح

های  اری و مؤلفنحافظنتق یم شد ( اا توجن شاعث شهبود 

 شود یا خی .خواندن در  ود ان نارساخوان می
 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضو  اا نووع شوبن آامایگوی شوود. طو ح 

 هوایشا خپ پاین گ د انن شا آامودنی آامودنیپژوهش تک

 حاضو  پژوهش آماری جامعن مبتل  و   و   وا  شود.

 اخوتالالد م ا وز شون    ود م اجعون آمووااندانش  لین
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 پژوهشی

 اا  ون شود 19 -19 تحصیلی سال در   ج شه  یاد ی ی

 دریافوک نارسواخوانی تگوبیص م ا ز متبصصان ط ف

 8 تعوداد ،خو وج و ورود معیارهوای شون توجون   دند. شا

دانوش  4دانش آموا دخت  در   و  آامایش و  4) نمونن

 شون دست ا در  ی ی نمونن شیو  شن (آموا پ   در   و 

 سووپ . شوودند ش رسووی پووژوهش ایوون هوواینمونوون ع وووان

 تحصویلی، مقطع اساا ش  دوتایی اوج گهار در هاآامودنی

 اا  ودام هو . شودند همتاسواای ج  ویک و هوشوی شه  

 در تصووادفی شوون صووورد همتاشوود  وجا گهووار اعضووای

 دانوش 8  لیّون ایون.   فت د ر ار   ت ل و آامایش   و 

 ارتصادی لحاظ اا و شود  طبیعی هوشی شه   دارای آموا

 خواندن عملت د. داشت د ر ار متوسطی سطح در اجتماعی و

 و دریق غی  و س یع هاآن اا شعضی در آمواان دانش این

 اساسی خطاهای دگار و یقدر غی  و   د دیگ  شعضی در

 شود  غی   و جاشبایی اضافن، حتف، جملن اا خواندن در

 شا مگورد و هاپ وند  اساا ش  شد سعی گ ینهم. اسک

 مگتالد  ن شوند انتبا  آمواانیدانش م ا ز، م شیان

آموواان دانوش سوای  شن ن بک هاآن در حافظن و توجهی

 شودنود عبوارد عنمطال شن ورود معیارهای .شاشد ت ش ج تن

 انود،  د دریافک نارساخوانی تگبیص  ن آموااندانش: اا

 ،19 شواالی هوشوی  لوی نمو   سوال، 97 تا 8 س ی مقطع

 .توجهی مگتالد داشتن رضایک شفاهی اا والدین،

 عوودم :اا شووود عبووارد مطالعوون اا خوو وج معیارهووای

 هو  شوودن دارا درمانی، جل اد هایآامون  لین تتمیل

 خود  زارش اساا ش  ش یداری یا دیداری لاختال  ونن

 م ا وز در آمووااندانوش پ ونود  ش رسوی)ارووام  یوا ف د

 صو ع، تومور، س ، شن صدمن یاد ی ی(، ساشقن اختالالد

 نورولوژیک. هایآسیب سای  و ستتن

 های ن پژوهش تک آامودنی دارای ط حجاییاا آن

مبتلوو  و مت وووعی اسووک، شووا در نظوو   وو فتن هوودف و 

شا ف د  ووا   ABA اهیک موضوع پژوهش حاض ، ط حم

ش ای انبام این پژوهش انتبا  شد  اسک. این طو ح اا 

 1A سن دور  تگوتیل شود  اسوک. اولوین مورعیوک، دور 

شوود. در شود  ن شن آن خپ پاین نیز  فتون موینامید  می

هووای  وواری و مؤلفووندور  خووپ پایوون، عملتوو د حافظوون

تم ی اد تقویک توجون اا  خواندن ربل اا اعمال آمواش

در خواندن  ییآامون توانا شک و -ط یق پیش آامون ان

های   و  آامایش و  وا  مورد ارایواشی رو ار آامودنی

   فت د و نتایج حاصلن شن صورد نمودار رسم شد.

شوود  ون شون نامیود  موی B دومین مورعیک، دور  -

دور  عمل آامایش نیز معو وف اسوک. در ایون م حلون، 

های   و  آاموایش تحوک آموواش تم ی واد دنیآامو

تقویووک توجوون روو ار   فت وود، امووا  وو و   وووا ، درمووانی 

دریافک نت دند. در این م حلن نیوز ارایواشی شون م اشون آن 

 صورد   فک، انبام شد. 2A گن در م حلن

مگتمل ش  گهوار م حلون ارایواشی  2A سومین سوم -

درمان و  شود  اسک  ن م حلن نب ک آن شالفاصلن شعد اا

سن م حلن شعدی شن ع وان م احل پیگیو ی شون ت تیوب در 

های امانی یک هفتون، دو هفتون و گهوار موا  شعود اا شاا 

 اتمام مداخلن صورد پتی فک.

 

 اصول اشزار پژوهش
  ( آامووووووون توانووووووایی خوانوووووودن فارسووووووی9

(Assessment of Persian Reading Ability: APRA) 

ای خواندن در این پژوهش، هش ای ارایاشی توانایی مؤلفن

اسوتفاد  شود. ایون  (61)اا آامون توانایی خواندن فارسی

ای آامون طی مطالعن پور اعتماد و جهانی ش  روی نمونون

آموا اشتدایی شه  رم اج ا شود  نف  دانش 9199شا حبم 

 های روان  بی آن محاسبن   دید  اسک. آاموونو ویژ ی

، 9 ارد شومار  متن فارسی اسک  ن  99خواندن شامل 

  ارد تمو ین اسوک. شون هو  پایون تحصویلی، دو  وارد 

 تعلووق دارد. اولووین مووتن هوو  پایوون، داسووتانی اسووک  وون اا 

  -های آامووون )تحلیوول خوانوودن نایوولسوو ی داسووتان

Neale Analysis of Reading Ability فتون شود  و   )

هووای فارسووی هوو  پایوون شوو  اسوواا فه سووک لغوواد  تووا 

روایوی صووری و محتووایی آن اا شاانوی ی شد  اسوک. 

ط یق ارهار نظ  تعدادی اا معلمان پاین هوای اول، دوم و 

دومین متن ه  پاین، اا  .سوم مورد تأیید ر ار   فتن اسک
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های درسی ارتباا شد  اسوک. شون م ظوور  واهش  تا 

اثوو  محفوروواد  تشووتن در عملتوو د فعلووی آامووودنی، 

یوا عبواراد  گ دین  لمن یا عبارد در ه  متن شا  لماد

اند. این  لمواد یوا عبواراد نیوز اا دیگ ی تعویض شد 

اند. تغییو اد شون  تا  فارسی هموان مقطوع   فتون شود 

نحوی شود  اسک  ن ساختار متن ارتباا شد  تا حدودی 

 وون محتوووای آن دگووار تغییوو اد  وو د، شووی آنتغییوو  می

گگمگی ی شد  شاشد. این متون شو  اسواا نظ سو بی اا 

اند و نهایتواه شون   ون دو شار تبدیود نظو  شود معلمین، تا

 اند.ها انتبا    دید ت ین متنع وان م اسب

پار  ت ک توانایی تگبیص اسم  4این آامون شامل 

و صدای ح وف الفبوا، روخووانی  لمواد، روخووانی و 

درک مطلب جمالد اسک. طبوق دسوتورالعمل آاموون، 

داد محاسبن نم اد صحک خواندن اا ط یق شومارش تعو

 آمواان در شبش روخوانی آامون توانایی لماتی  ن دانش

  دد و خواندن شن شتل صحیح خواند  اسک، انبام می

های خواندن، ارتتا  خطاهوای نظیو  جوا م ظور اا غلپ

انداای  لمواد، واورنون سواای، حوتف نموایی، اضوافن 

ساای، جاشن جاساای، تبزین و تلفوظ نادرسوک  لمواد 

 سوو بش هووا،متن روخوووانی ر وومک در (.3،66)شاشوودمووی

 شون نیواا مطلب درک شبش در ولی اسک، نظ  مد امان،

 در دوم  وارد  و دن مط ح ش  . نی ک امان محاسبن

 پاین یک شمار   ارد در آامودنی  ن اسک این پاین ه 

  لمون مورد ه  شن. شاشد نداشتن غلپ 74 اا شیش م شوطن،

 تعلوق مو  ن یوک( شوااخوانی و تبزین موارد جز شن) غلپ

شود. هوم  محاسوبن پایان در نیز شد  ص ف امان و   فتن

 گ ین نم   س عک ش اش  اسک شا نم    ل ه  م حلن تق ویم

 روخووانی توانوایی . نمو  69ش  امان ه  م حلون ضو شدر 

 مبوزا طور شن آامودنی ه  مطلب درک توانایی و هامتن

  (.3) گک محاسبن

هووای متنهووای آموواری نگووان داد  اسووک  وون تحلیل

آامون خواندن اا روایی و پایایی شاالیی ش خوردار اسک. 

روایی ساا  اا ط یق محاسبن ض یب همب تگی مواد هو  

ش رسی شد  اسک. روایوی  یک اا این دو ر مک آامون

توا  6/9هوای اوج شوین ساا  درک خواندن، شو ای  ارد

و درک مطلوب  1/9توا  2/9هوای فو د ، ش ای  وارد1/9

در  1/9توا  8/9اوج و ف د جدا انن شین  هایش ای  ارد

 p<999/9نوسان اسک. تمام ض ایب همب تگی در سطح 

شاشد. هم گ ین روایی همگ ا در ه  یوک اا دار مییمع 

دو ر مک آامون اا ط یوق محاسوبن ضو یب همب وتگی 

 هواینم اد ور ائک فارسی شا نم اد  ل خواندن در  ارد

دار یمع وو p<999/9شاشوود  وون در سووطح اوج و فوو د می

شن م ظور محاسبن پایایی آامون اا دو شیو  آلفوای  اسک.

  ونباخ و مواای استفاد  شود  اسوک. آلفوای   ونبواخ 

، شو ای درک 8/9های فو د ش ای درک خواندن در ارد

 2/9هوای فو د و در  ارد8/9های اوج مطلب در ارد

و  1/9هوای اوج اسک و ش ای س عک خواندن در وارد

شاشووود. اعتبوووار موووواای می 8/9فووو د  هوووایدر  وووارد

خوانودن، درک مطلوب و های اوج و ف د در درک  ارد

. در ایون (61)شوود  اسوک 1/9س عک خواندن همگی حدود 

پژوهش اا این آامون ش ای س بش توانایی   و   ود وان 

 نارساخوان استفاد  شد  اسک.

 
 (N-Back Test-شک -گ د مح ک پیگین )ان تتلی ( 7

 استفاد  مورد  اری حافظن ارایاشی  ایش آامون این

 ش وتنغیو  وا اشزارهای پ  ارش دت ین اا و یتی  دی یم ر ار

 شی وایی محو ک تعدادی آامون این در. اسک ف ه گ شن

 صوفحن روی متووالی صوورد شون 9مطاشق تصوی  شمار  

 صورد در شاید آامودنی و شودمی راه  رایانن نمایگگ 

 و "یوک" شمار   لید ی،ربل مح ک شا مح ک ه  تگاشن

 را دی لصوفحن "دو" شومار   لید تگاشن عدم صورد در

 یوک ت هوا اطالعواد شاید ف د در این تتلی ،. دهد فگار

 اا محو ک، م ظور)   د نگهداری حافظن در را مح ک

  ون حوال همان در این، ش  عالو (. اسک ربل م حلن یک

 خوود اا پویش محو ک جوایگزین جدیود محو ک یک

 ضو وری  واریحافظون راعود  شون شودن روانش شود،می

 تموام در  ون اسک ای ونن شن این تتلی  ط احیاسک. 

 .ده ود پاسوخ هوامح ک همن شن ه ت د مببور اف اد م احل،
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 پژوهشی

روا  شون و مداوم   ت ل یک نیاام د تتلی  این ش اش این،

 اا آاموون درایوناسک.   اریدرحافظن اطالعاد  دن 

 شود  اسوتفاد  خطوی وی تصوا اا صودتایی مبموعن یک

این آاموون اا اعتبوار رووی ش خووردار اسوک و در  .اسک

حال حاض  در مطالعاد شوالی ی و تب شوی موورد اسوتفاد  

 ی د و اعتبوار آن شوا گ ودین آاموون ای ر ار می  ت د 

سوو بد، نگووان داد  شوود   وواری را موویدیگ  وون حافظوون

در ایوو ان نیووز اا ایوون آاموون شوون ع وووان یووک  (.62)اسوک

شوود و اعتبوار آن آامون معتب  در مطالعاد اسوتفاد  موی

 .(68)نگان داد  شد  اسک
 

 
 شک(-گ د مح ک پیگین )ان تتلی  :1تصویر شماره 

 
 ش نامووووووووووون توانببگوووووووووووی شووووووووووو اختی آرام ( 3
(Attentive Rehabilitation of Attention amd Memory) 

افوزاری جهوک ارتقوا   ماین ش نامن، نووعی ش نامون نو

های نگهداری، انتقوال، شون لحظون رسوانی و مهوار توانایی

و در  (64)شود  اطالعاد اسک  ن توسپ نباتی ط احوی

  واریاث شبگوی آن شو  روی حافظون ،های تحقیقاتیفعالیک

 نگان داد  شد  اسک. این ش نامن شامل   وهی اا تتوالی 

د مبتلو  سل لن م اتبی سااماندهی شد  اسوک  ون اشعوا

 اری )نگهداری، انتقال، شن لحظن رسوانی و مهوار حافظن

دهد. اصول اولین ایون اطالعاد( را مورد تقویک ر ار می

 ش نامن شامل موارد ای  اسک:

 ش دیسواامان. تتالی  شن صورد سل ولن م اتبوی 9

 تو و مبت ی ش  پاسخ  ارش  در ورای جل واد سوبک اندشد 

 شوند.می

 خواهد ش پاداش فوری در  ،ی . انبام صحیح تتل7

تو ی ارائون شوا ورفون طووالنی هاپاداشداشک و شن تدریج 

 .شوندمی

  واریحافظنمبتل    ار  دهایی ش   تتالی  مبت. 3

 ط احی شد  اسک. روارسانی، انتقال و مهاراعم اا شن

ای هیبوانی  شا مح کشود  و  شبشف ح. تتالی  4

 ش ای اج ا تقویک   د. انگیز  شیمار راشوند تا ارائن می

تا رسیدن شیمار شن سطح مطلو   تواندمی. تتالی  1

 تت ار شود.

مبت ی ش   ارایی شیموار اسوک  ،. تصمیم پیگ فک ش نامن6

 و حضور درمانگ  ش ای ارتقا  سطح تتلی  نیاا اسک.

 

 واری شن م ظور انبام پژوهش، اشتدا عملت د حافظن

سواخوان در سوطوح هوای نارو توانایی خواندن آامودنی

  واریآامون حافظونمبتل  آامایش و  وا  اا ط یق پیش

 ی ی )خپ پاین( ر ار   فک. سوپ ، سن شار مورد انداا 

های نارساخوان   و  آامایگی، تحک مداخلون آامودنی

جل ون  91ش تن آمواش تم ی اد تقویک توجن شون مودد 

ای هوای  و و   ووا ، مداخلونر ار   فت د، اما آامودنی

 دریافک نت دند. در حین اعمال آمواش تم ی اد تقویوک

توجن،   و  آامایش و  وا  سن شار در شاا  اموانی یوک 

ما  مورد ارایاشی ر ار   فت د. پ  اا پایوان مداخلون، هو  دو 

   و  آامایش و  وا  مورد ارایاشی ر ار   فت د. در نهایوک

ی هواشن ع وان م حلن نهایی ارایاشی )پیگی ی(، آاموودنی

موا   4ه  دو   و  در شاا  امانی یک هفتون، دو هفتون و 

شعد اا اتمام جل اد مداخلن، مورد ارایواشی مبودد رو ار 

دسووک آموود  اا ط یووق هووای شوون   فت وود. در پایووان، داد

های مورد استفاد  ش ای تبزین و تحلیول اطالعواد روش

 وردی )تحلیل دیداری و انوداا م های تکحاصل اا ط ح

تبزین و تحلیل ر ار   فوک؛ اضوافن شو  مووارد اث ( مورد 

های والودین و شاال، هم گ ین مگاهداد شالی ی و  زارش

معلمین در خاتمن جل اد نیز شن ع وان مال ی  یفوی شون 

م ظووور نگووان دادن تغییوو اد ایبوواد شوود  در عملتوو د 

 ها در نظ    فتن شد.آامودنی
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 هاد شن م ظور نمایش شص ی دا 7992افزار ا  ل اا ن م

 استفاد  شد  ن ش  اساا آن تحلیول دیوداری  ون شوامل

 و تغیی پوتی ی( Trend)، روند (Level) ااتتحلیل دیداری، 

(Variability)  موورد  شوود، ها در م احول مبتلو نقا  داد

ایوون  . تحلیوول شصو ی م ووتلزم ش رسووی  فووکش رسوی روو ار 

 (.61)ها در ه  م حلن و در شین ش ایپ مبتل  اسکویژ ی

  اا عملت د: اراشی روی مقیاا محوور عموودیت -9

های رفتار همگو ا ای اا انداا  ن در اط اف آن مبموعن

 شوود. در تحلیول شصو ی اا عملت د نامید  میتر ار دارند، 

 اا در ه  م حلن اا نظ  اراش مطلوق تهای رفتاری، داد 

، درجون ثبواد یوا Y)میانگین، میانن یا دام ن( روی محور 

 اا دیگو  موورد ت اا شن تو درجن تغیی  اا یک   ااتتغیی  

  . ی دش رسی ر ار می

: شون (Line of progress) روند یوا خوپ پیگو فک -7

ها اشار  دارد. روند ش  اساا جهک  لی م ی  داد  جهک

)افزایگی،  اهگی و رونود صوف ( درجون رونود و درجون 

ای در اطوو اف خوپ رونود مووورد تغیی پوتی ی نقوا  داد 

  ی ند. ار میش رسی ر

 ،ها: تحلیل درجن تغیی پوتی یتغیی پتی ی نقا  داد -3

ای نقووا  داد  (Bounce) م ووتلزم تعیووین درجوون پوو اش

رسویدن شون تغیی پوتی ی  وم در  ،شاشد. هدف اصولیمی

رفتار اسک، ای ا تغیی پتی ی ایاد مگوتل مهوار شودن را 

در این پژوهش نمودارها ش  اساا این سن   .دهدمی نگان

  ی ند.ژ ی مورد تحلیل ر ار میوی

 

 انداا  اث 
 میانگین»اا روش  (Effect Size)ش ای محاسبن انداا  اث 

 «(Mean Base Deviation (MBD)) اا خپ پاین اختالف

میوانگین مگواهداد  ،استفاد  شود  اسوک. در ایون روش

م حلن درمان یا پیگی ی اا میانگین مگواهداد خوپ پایون 

ش  میانگین مگاهداد خپ پاین سپ  تق یم  ،شود م می

در ایوون  (.29)شووودضوو   می 999شووود و حاصوول در می

میووانگین م حلوون خووپ پایوون و م حلوون پیگیوو ی  ،پووژوهش

ای شود اما شا توجن شن وجوود یوک نقطون داد محاسبن می

در م حلن پ  اا درمان و پیگی ی، میانگین خوپ پایون و 

شو ای  اعداد شن دسک آمود  در م حلون پایوانی و پیگیو ی

 .د استفاد  ر ار می  ی ندانداا  اث  مور محاسبن

 

 یافته ها
 اطالعوواد 9شوومار   جوودولدر ، در ایوون ر وومک

هووای هووای آامووودنینموو  در اداموون شوو اختی و جمعیووک

 وواری و آامووایش و  وووا  درمووورد عملتوو د حافظوون

شوک و آاموون  های خوانودن اا ط یوق آاموون انمؤلفن

ی م احل مبتلو  ارایواشی توانایی خواندن فارسی در ط

پاین(، حین درمان، پ  اا درمان -آامون )خپیع ی پیش

ارائووون  1و  4، 3، 7های شووومار  پیگیووو ی در جووودولو 

شون شوتل انوداا  اثو  در جودول  نتایج  میاسک.    دید 

 هوای زارش و شالی ی مگاهداد گ ینهم و یفی  ، 6شمار  

هود  ون دجل واد نگوان موی خاتمن در معلمین و والدین

های   و  آامایش تحک  اری آامودنیعملت د حافظن

 ش تن آمواشی تم ی اد تقویک توجن، پیگو فک گگومگی ی

 هایمؤلفن درمورد داشتن اسک.  ی ی نهاییپی م حلن تا حتی

توان  فک  ن تغیی اد م بک ایباد شود  در خواندن می

ت  اا م حلن درموان شوود  و عوالو   ی ی، شیشم حلن پی

ها در طیفی اا  م تا ایواد در ن ه   دام اا آامودنیش  آ

 .انده   دام اا متغی ها شهبودی نگان دا 

xA  اشار  شون آاموودنی  و و  آاموایش دارد وXB 

 اشار  شن آامودنی   و   وا  )  ت ل( دارد.

 
 ها ش اختی آامودنی های جمعیک  یویژ :1جدول شماره 

 

 ی های جمعیک ژوی    

 ش اختی

 ها آامودنی

 ج  یک مقطع تحصیلی

 شه   هوشی

 سن
 عملی  لی  المی

 8 82 19 11 دخت  اول اشتدایی آامایش اول

 8 84 17 999 دخت  اول اشتدایی   ت ل 

 8 11 994 992 دخت  اول اشتدایی آامایش دوم

 8 997 11 11 دخت  اول اشتدایی   ت ل 

 8 18 19 83 پ   اول اشتدایی آامایش سوم

 8 18 19 84 پ   اول اشتدایی ل  ت  

 1 991 994 991 پ   دوم اشتدایی آامایش گهارم

 1 996 993 998 پ   دوم اشتدایی   ت ل 
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 پژوهشی

 پاین، حین درمان، پ  اا درمان و پیگی ی های آامایش و  وا  در م احل خپ  اری خواندن آامودنیتوایع نم اد حافظن: 2جدول شماره 
 

 م احل ارایاشی

   و 
 پ  اا درمان و پیگی ی حین درمان پاین )پیش آامون( خپ

 متغی  مورد ارایاشی

 آامودنی

  اریحافظن  اریحافظن  اریحافظن

 م حلن د  م حلن نن م حلن هگک م حلن هفک شش م حلن م حلن پ ج م حلن گهار م حلن سن م حلن دو م حلن یک

 اول و دوم
1A )92 98 91 98 96 94 99 99 1 99 )آامایش 

1B ) 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 ) وا 

 سوم و گهارم
2A 93 99 93 96 98 79 79 98 92 98 

2B 99 2 1 2 99 1 2 99 2 1 

 پ بم و شگم
3A 97 94 99 94 96 92 91 91 79 92 

3B 97 97 93 93 94 93 96 96 96 94 

 هفتم و هگتم
4A 97 1 94 1 91 92 96 96 91 92 

4B 97 8 94 2 8 97 97 94 97 97 

 
 پاین، حین درمان، پ  اا درمان و پیگی ی های آامایش و  وا  در م احل خپ توایع نم اد توانایی خواندن آامودنی .3جدول شماره 

 

 م احل ارایاشی
   و 

 پ  اا درمان و پیگی ی حین درمان خپ پاین )پیش آامون(

 متغی 
 آامودنی

 دنتوانایی خوان توانایی خواندن توانایی خواندن

 م حلن د  م حلن نن م حلن هگک م حلن هفک م حلن شش م حلن پ ج م حلن گهار م حلن سن م حلن دو م حلن یک

 914 982 918 987 928 927 961 914 961 948 (آامایش) 1A اول و دوم

 1B ( وا ) 987 989 987 988 919 981 981 987 928 927 

 2A 938 932 947 911 961 928 989 989 928 927 سوم و گهارم

2B 941 943 946 913 964 962 927 961 923 914 

 3A 929 921 989 982 917 914 918 799 918 914 پ بم و شگم

3B 921 989 981 981 988 914 916 916 981 988 

 4A 948 917 967 922 989 981 982 988 982 919 هفتم و هگتم

4B 916 968 929 929 927 927 924 921 927 929 

 
 پاین، حین درمان، پ  اا درمان و پیگی ی های آامایش و  وا  در م احل خپ توایع س عک خواندن آامودنی :4جدول شماره 

 

 م احل ارایاشی
   و 

 پ  اا درمان و پیگی ی حین درمان خپ پاین )پیش آامون(

 متغی 
 آامودنی

 س عک خواندن س عک خواندن س عک خواندن

 م حلن د  م حلن نن م حلن هگک م حلن هفک م حلن شش م حلن پ ج م حلن گهار م حلن سن م حلن دو م حلن یک

 992 991 991 18 81 28 61 41 36 37 )آامایش( 1A اول و دوم

 1B ) 973 949 967 941 934 979 999 16 84 27 ) وا 

 2A 38 43 19 68 82 997 999 993 971 999 سوم و گهارم

2B 41 42 19 11 68 28 13 88 86 69 

 3A 26 87 86 11 972 914 981 792 743 919 پ بم و شگم

3B 26 21 84 11 998 934 912 986 981 972 

 4A 36 19 48 19 28 997 992 934 947 971 هفتم و هگتم

4B 33 48 17 18 61 82 16 997 997 14 

 

 پاین، حین درمان، پ  اا درمان و پیگی ی در م احل خپهای آامایش و  وا   توایع نم اد درک مطلب آامودنی: 5جدول شماره 
 

 م احل ارایاشی
   و 

 پ  اا درمان و پیگی ی حین درمان خپ پاین )پیش آامون(

 متغی 

 آامودنی

 درک مطلب درک مطلب درک مطلب

 د  م حلن م حلن نن م حلن هگک م حلن هفک م حلن شش م حلن پ ج م حلن گهار م حلن سن م حلن دو م حلن یک

 2.1 2 2 2 6.1 6.1 6 6 6 1 )آامایش( 1A اول و دوم

 1B ) 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 ) وا 

 2A 1.1 6 6.1 2 2 2 2 2 2 2 سوم و گهارم

2B 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 3A 1 1.1 6 6.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 پ بم و شگم

3B 1 6 1 6 2 2 2 2 2 6.1 

 4A 1.1 99 99 99 99.1 97 97.1 97 94 91 هفتم و هگتم

4B 99 99 99 99 99 99 99 99 97 99 
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 های   و  آامایش در م احل حین درمان، پ  اا درمان و پیگی ی های خواندن آامودنی  اری و مؤلفننم اد انداا  اث  حافظن :6جدول شماره 
 

 درک مطلب س عک خواندن توانایی خواندن  اریحافظن متغی ها

 حین درمان  م احل ارایاشی

 )درصد(

 پی  ی ی

 )درصد(

 حین درمان

 )درصد(

 پی  ی ی

 )درصد(

 حین درمان

 )درصد(

 پی  ی ی

 )درصد(

 حین درمان

 )درصد(

 پی  ی ی

 )درصد(

 آامودنی ها   و  آامایش

 

 انداا  اث 

  41  98  16  999  91  99  89  36 آامودنی اول

  72  73  999  13  72  79  19  11 آامودنی دوم

  19  39  999  11  93  99  16  71 آامودنی سوم

  44  77  999  27  77  92  16  79 آامودنی گهارم

  33  72  999  19  79  94  11  37   و  آامایش

 
عملتوو د ، سووطح 4و  3، 7، 9 نمودارهووای شوومار 

هوای خوانودن )توانوایی خوانودن،  واری و مؤلفونحافظن

ب(   و  آاموایش و  ووا  س عک خواندن و درک مطل

پاین، درمان، پو  اا درموان و پیگیو ی را در م احل خپ

ده ود، طور  ون نمودارهوا نگوان مویدهد. هماننگان می

های   و  آامایش در مقای ن شا خپ پاین و هم آامودنی

های خوانودن  اری و مؤلفنگ ین   و    ت ل در حافظن

  اند.اد در م حلن درمان و پیگی ی، پیگ فک نگان د

 

 
 

 م حلن 99 اری   و  آامایش و   ت ل در حافظن: 1نمودار شماره 

 

 
  م حلن 99توانایی خواندن   و  آامایش و   ت ل در : 2نمودار شماره 

 

 
 

  م حلن 99س عک خواندن   و  آامایش و   ت ل در : 3نمودار شماره 

 
 

 م حلن 99درک مطلب   و  آامایش و   ت ل در : 4نمودار شماره 

 
 بحث

هودف اا مطالعوون حاضو ، ش رسووی اث شبگوی ش ناموون 

توانببگوی شوو اختی تم ی وواد تقویووک توجوون شوو  حافظوون 

هوای خوانودن  ود وان نارسواخوان شوود   اری و مؤلفن

 واری اسک. شا ش رسوی نتوایج حاصول اا نمو اد حافظون

هوای خوانودن و ارایاشی مؤلفن N-BACK توسپ آامون

و انداا  اث  در م حلون درموان و نمودارها  APRAتوسپ 

و پیگی ی در مقای ن شا خپ پاین و   و    ت ل، مالحظن 

 اری شون شود  ن در م حلن خپ پاین، عملت د حافظنمی

خصوووص توانووایی خوانوودن، پووایین اسووک  وون ضوو ورد 

نمایود. ش رسوی درمان و توانببگی ش اختی را مط ح موی

ا  و و   اری   و  آامایش در مقای ون شونم اد حافظن

گ وین مگواهداد   ت ل پ  اا درموان و پیگیو ی و هوم

 های والدین و معلموین در خاتمون جل واد،شالی ی و  زارش

دهوود  وون تغییوو اد گگوومگی ی در عملتوو د نگووان مووی

هوای یافتون اری ایباد شود  اسوک. ایون نتیبون شوا حافظن

ش رسوی  (.29-24)سو شود  اسوکش خی اا مطالعاد پیگین هم

دهود  ون های خواندن نگان میا  اث  مؤلفننم اد و اندا

انود  ون در تغیی اد در طیفی اا  م تا ایواد ایبواد شود 
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توان  فوک  ون مورد این میزان تغیی اد  مّی پایین، می

 های تک آامودنی، تغییو اد ن در مورد ط حجائیاا آن

میووزان شووالی ی اا اهمیووک شوواالیی ش خوردارنوود، در نتیبوون 

والدین  در توانایی خواندن و  زارشاد تغیی اد ایباد شد 

 و معلمین در خصوص عملت د تحصیلی، دال ش  اث شبگی

آمواش تم ی اد تقویک توجون شوود   ون ایون شبوش اا 

توان شوا ا  و  مطالعواد پیگوین نتایج مطالعن حاض  را می

نتیبن این پژوهش هم و اسک  (.21-28؛67)هم و دان ک

( انبووام 7996) و همتوواران Lorussoشووا پژوهگووی  وون 

اند. در این پژوهش، محققین طی یت  ی مطالعواد داد 

 اصووطالح در پیوسووتن  وون شووامل مووداخالد  ووامیپوت ی

flash word – های نارسواخوان تقویک توجن شود، شا شچن

 ووار   دنوود  وون در ایوون مداخلوون، اا  ود ووان خواسووتن 

ای اا واژ ووان  وون در میوودان شوود تووا شوون مبموعوونمووی

هوا رو ار ی گو  و راسوک دام ون دیود آنفضای -دیداری

دارند، توجن    د. اساا آمواش در این ش نامون تقویوک 

توجن شن وسیلن آموواش و تبصویص توجون شون یت و ی 

واژ ان شود  ن در شاا  امانی خیلی  وتواهی در جهواد 

فضوایی  ود وان رو ار  -گ  و راسوک میودان دیوداری

و  Lorussoمووا  مداخلوون درمووانی،  4  فت وود. شعوود اا مووی

همتاران شن این نتیبن رسیدند  ن شهبوودی گگومگی  در 

های واجوی در مقای ون درستی خواندن، حافظن و مهارد

 (.21)های  السیک ایباد شد  اسکشا روش

( پژوهش 7991و همتاران ) Tammدر همین راستا 

 وودک دش وتانی مبوتال شون اخوتالل  73دیگ ی شو  روی 

 یک عملت دهوای توجونفعالی شا هدف تقونقص توجن/ شیش

 واری های  ار  دهای اجزایی هم گون حافظنو مؤلفن

جل ن در یک ش نامون  96انبام   فک. این اف اد شن مدد 

شو  ک   دنود و  "توجن  ن"توانببگی توجن شا ع وان 

شن مدد سن موا  نتوایج حاصول اا ایون ش نامون توانببگوی 

ام پیگی ی شد. در ه  دو مورد، هم شالفاصلن پو  اا اتمو

ش نامن و هم پ  اا سن ما  پیگی ی، ایون ش نامون شون طوور 

داری اث شبش ش اختن شد و نتایج حا ی اا تقویک یمع 

 شو   وزارش والودین گ ین ش وا اری شود. همعملت د حافظن

 (.89)در عالئم نقص توجن/ شیش فعالی، شهبود حاصل شد

 گ ین در مطالعاد تصوی  ش داری عصوبی  ون توسوپهم

Holmes ( صورد   فک، نگان داد  7999همتاران ) و

های شد  ن توانببگی ش اختی، تأثی  مع اداری ش  فعالیک

 اری دارد و موجب عصبی م اطق مغزی م تبپ شا حافظن

 توان  فوکنتایبی  ن می (،89)شودها میشهبود عملت د آن

هوای در تبیین یافتنای حاض  اسک. هم و شا نتیبن مطالعن

گ وین  فوک  ون توانببگوی شو اختی  تووانپژوهش می

هوای نوورونی توجون  امپیوت ی موجوب شهبوود متوانیزم

اا طوو ف دیگوو ، ه گووام انبووام تتووالی   (،87) وو ددمووی

تووجهی و اشووانی، م وواطق مگوت  ی در مغووز در یوو  ایوون 

در نتیبن شا توجن شن آن گن  فتون  (.83)شوندها میفعالیک

های نوورونی زمتوان نگان داد  ن شهبود در متانیشد، می

توجن، ممتن اسوک موجوب ت وهیل ادراک و پو دااش 

 ون خوود  (87)های آسویب دیود  اشوانی شود  شاشودج بن

تواند ف ای د خواندن را ت هیل   ود. در موورد ف ای ود می

  ن  ود وان نارسواخوانجاییتوان  فک اا آنخواندن می

ای اا   دی توجن انتقالی شن سبب  ژ اری لوو  آهیانون

تواند شن راحتی شوین ها نمیش ند، توجن آنرنج میراسک 

های نوشتاری در ح  ک شاشد، شون هموین خواط  مح ک

  دی توجن انتقالی م ب  شن ناتوانی در همواه گی توجون 

 (.84)شوودجهک رمز گایی  لماد ه گوام خوانودن موی

 های موجود در توجن، توانایی رمز تاریگ ین تفاودهم

 اری و حافظون انتقال شن حافظن  لماد نوشتن شد  را در

دهد  ن شن نوشن خود توانایی شل دمدد تحک تاثی  ر ار می

یاد ی ی خواندن و هبی   دن  لماد و شن طوور  لوی 

اا این  (.81)دهدهای خواندن را تحک تاثی  ر ار میمؤلفن

توان نتیبن   فک  ن توانببگوی شو اختی توجون، رو می

اا سووی  . و ددموی سبب شهبودی نقایص این  ود وان

توان  فک در  ود ان دگار ناتوانی خوانودن، دیگ  می

 هوایع وان یتی اا عوامل ش یار مهم در فعالیکشن "توجن"

ش اختی روام   و تتالی  تحصیلی، در روند یواد ی ی 

و خواندن اا اهمیک شاالی ش خوردار اسک  ون  ود وان 

، توجون ش ای یاد ی ی شن آن نیاا دارند. شن عبارد دیگو 
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هوای عوالی شو اختی و ف اشو اختی ای اا تواناییمبموعن

ریزی، انعطاف شامل خود  دانی، خودآغاا  ی، ش نامن

امان،  اری، سااماندهی، ادراک پویا اا ش اختی، حافظن

 هوای رواانونشی ی آی د  وحل م الن اسک  ن در فعالیکپیش

ای شوون  ود ووان  مووک و تتووالی  یوواد ی ی و مدرسوون

توانود شاعوث شهبوود و شواال تقویک توجن موی (.86)  دمی

رفتن سطح عملتو د تحصویلی شوود. شون عبوارد دیگو ، 

های توجن اعم اا توجن پایدار، انتبواشی، مت اسب شا مؤلفن

تق یم شد  و غی   شا استفاد  اا شاای شن  ود ان آمواش 

  دد و شود و موجب افزایش و شهبود توجن میداد  می

جوووب شهبوووود عملتووو د خوانووودن در شووون دنبوووال آن مو

شوود. شون عوالو  آموواان شوا نواتوانی یواد ی ی مویدانش

شو اختی اسوک  ون هوای عصوبتوجن، یتوی اا مهوارد

نیاا عمتل دهای تحصیلی اا جملون خوانودن اسوک. پیش

های خواندن شن عامل لتا معلمان شاید در آمواش مهارد

ثوو  ای داشووتن شاشوو د. در تبیووین اتوجوون، درووک نظوو  ویووژ 

 واری و افزار تم ی اد تقویک توجن شو  روی حافظونن م

توان  فک  ن این ن م افزار شن دلیول توانایی خواندن، می

یاشی، شااداری پاسخ، دستوراد های جهک ن مهارداین

ای و حافظون شو یداری و شی وایی را آموواش گ د م حلون

 وواری را در ایوون  ود ووان توانوود حافظووندهوود، موویمووی

. آمواش م احل جهک یاشی و  ار شا مووا افزایش دهد

و آمووواش حافظوون شوو یداری و دیووداری یووک آیووتم تووا 

 واری ایون  ود وان را توانود حافظونگ دین آیوتم، موی

تقویک   ود و تقویوک فا تورهوای شو اختی الام سوبب 

های در تبیین  لی یافتن شود.شهبود یاد ی ی خواندن می

نواتوانی  توان گ ین  فک  ن  ود وانی  ونپژوهش می

هوا در   وب درووک و خوانودن دارنود، ف آی ود رشوود آن

توجن طبیعی دگار تاخی  یا ورفن شد  اسک.  ود وان شوا 

ناتوانی یاد ی ی خواندن، در ه گام خواندن، الگوویی اا 

   د  ن نگانگ  مگتالد توجهی اشتباهاد را تت ار می

 های خواندنها اسک.  ود ان ش ای یاد ی ی مهارددر آن

ها ت ولپ داشوتن شاشو د  ون ای اا مهاردد ش  مبموعنشای

ها شامل توجن، حافظن،  ار  های اج ایی و این مهارد

هوا اا ط یوق تب شون، شود. ا ت ا  ایون مهواردغی   می

 هواآمواش و یاد ی ی اسک. ا    این  ود ان این مهوارد

ده ود، ولوی  ود وان شوا را شن صورد خود ار انبام می

مگوتل هوا شوا در یواد ی ی ایون مهواردناتوانی خواندن 

معلموان  ها آمواش داد. ش واش این،مواجن ه ت د و شاید شن آن

دش تان شاید در آموواش خوانودن شون  ود وان شون ویوژ  

 ود وان شوا نوواتوانی خوانودن شوون پیگوای دهای یوواد ی ی 

خواندن هوم گوون توجون، دروک و انوواع حافظون توجون 

 ون شهبوود توجون توا گ ین الام شن خ   اسوک نمای د. هم

حدودی ایادی شن تبار   ودک ارتبا  دارد.  ودک 

هوا در تبار  خود را اا ط یق  ونا ون شون ویوژ  شواای

ا   شتووان شون آورد. ش اش این طی دوران رشد شن دسک می

الام اا  هوایساای محویپ و فو اهم نموودن محو کغ ی

ن اا ای ) های رایاننش نامنهای م اسب در رالب ط یق شاای

ت ی ش خووردار اسوک( ارودام  و د، احتموااله شون جتاشیک شیش

 رشد  ودک  مک خواهد شد.

تووان  فوک  ون شا توجن شن نتایج شن دسک آمد  موی

 توانودتوانببگی ش اختی در رالب یک ش نامن  امپیوت ی می

اشزاری م اسبی ش ای  مک شن دانش آمواان نارسواخوان 

در ایون پوژوهش  ای  ون جهوک توانببگویشاشد. ش نامون

هوای مهواردمورد استفاد  ر ار   فک، شاعوث شهبوود در 

هووای  وو و   وواری در تمووام آامووودنیخوانوودن و حافظوون

های خواندن شد. تغیی اد ایباد شد  در مهارد آامایش

ش ای  ود ان نارساخوان  ن در خواندن مگوتل دارنود، 

هووا شاعووث شهبووود گگوومگی ی در عملتوو د تحصوویلی آن

الد و تبعاد ناشی اا نارساخوانی اهمیوک شود. مگتمی

 های توانببگی را در خصوص  مک شن این  ود انش نامن

دهود. تو  نگوان مویجهک ت هیل در م ی  تحصیل، شیش

ش اش این اتباخ یک ش نامن توانببگی شو اختی مت اسوب و 

 های  امپیوت ی شواای  ونون، شو ایپجتا  در رالب ش نامن

   د.اا  ود ان هموار  می را ش ای  مک شن این جمعیک

مطالعوون حاضوو  حوواوی گ وودین داللووک  ووارش دی 

 اری، فا تور ش یار مهموی شاشد، اواله، ر فیک حافظنمی

در ش اسایی  ود انی اسک  ن در مع ض خط  نارسایی 
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شاشو د، نتتون خواندن، یاد ی ی و پیگ فک تحصیلی موی

 اری  ود وان  ن ارایاشی سطح عملت د حافظندوم آن

ر سوطوح اولیون تحصویلی اا اهمیوک ف اوانوی ش خوودار د

شاشوود. ش اسووایی  ار  دهووای اج ایووی شوو اختی در مووی

سطوح مبتل  شون خصووص در سوطوح عوالی شو اختی 

 واری و توجون و گون  ار  دهای اج ایوی، حافظونهم

گ ین س ند   دن شن مورع  ود انی  ن اا پائین شودن هم

شوود  ون ایون می ش ند، شاعث اری رنج میسطح حافظن

 (.82)های موجود در این امی ون سوود شب نود ود ان اا ش نامن

 واری و در توانود شاعوث تقویوک حافظونتقویک توجن می

 نتیبن پیگ فک در توانایی خواندن شود.

تووان شون عودم های مطالعن حاضو  مویاا محدودیک

 تمایز اف اد ش  اساا یک اشانگی یا گ د اشانگی شوودن و

شوود اشوار  نموود. پیگو هاد موی هواآاموودنیرلک تعداد 

های موت ور، مطالعاد آتی، شا در نظ    فتن محدودیک

  واری گایی در امی ن ش رسی نقص اشعاد مبتل  حافظنرا 

 و انبووام پووژوهش در مووورد سووای  اخووتالالد یوواد ی ی و 
 

 .آامودنی دیگ  شاشدهای تکاستفاد  اا ط ح
 

 سپاسگزاری
نامن  ارش اسی ارشد اسوک. اا پایاناین مقالن ش   فتن 

 ون  هواید خوانوا تموام نوی  د ان مقالن شدین وسویلن اا

 پژوهش نمودند، اینشان را ص ف ش  ک درورک و ان ژی

 م  وز و م شیان مدی  اا گ یننوی  د ان هم . د  تگت  می

 ای ن همتاری صومیمانن   ج شه ستان 4اختالالد ناحین 

    د. زاری میشت د، سپاادر اج ای این تحقیق دا
 

References 

1. Alloway TP, Wootan S, Deane P. 

Investigating working memory and sustained 

attention in dyslexic adults. International 

Journal of Educucation Research 2014; 67: 

11-17. 

2. Association AP. Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-5): 

American Psychiatric Pub (APA); 2013. 

3. Pouretemad HR, Khatibi A, Zarei M , Stein 

J. Manifestations of developmental dyslexia 

in monolingual Persian speaking students. 

Arch Iran Med 2011; 14(4): 259-265 (Persian). 

4. Ramus F. Outstanding questions about 

phonological processing in dyslexia. Dyslexia 

2001; 7(4): 197-216. 

5. Ramus F. Developmental dyslexia: specific 

phonological deficit or general sensorimotor 

dysfunction? Curr Opin Neurobiol 2003; 

13(2): 212-218. 

6. Semrud-Clikeman M. Neuropsychological 

aspects for evaluating learning disabilities. J 

Learn Disabil 2005; 38(6): 563-568. 

7. Menghini D, Finzi A, Carlesimo GA,  

Vicari S. Working memory impairment in 

children with developmental dyslexia: is it 

just a phonological deficity? Developmental 

Neuropsychology 2011; 36(2): 199-213. 

8. Schuchardt K, Maehler C, Hasselhorn M. 

Working memory deficits in children with 

specific learning disorders. J Learn Disabil 

2008; 41(6): 514-523. 

9. Ruffino M, Gori S, Boccardi D, Molteni M, 

Facoetti A. Spatial and temporal attention in 

developmental dyslexia. Front Hum Neurosci 

2014; 8: 331. 

10. Franceschini S, Gori S, Ruffino M, Pedrolli 

K, Facoetti A. A causal link between visual 

spatial attention and reading acquisition. Curr 

Biol 2012; 22(9): 814-819. 

11. de Lima RF, Travaini PP, Azoni CAS, Ciasca 

SM. Visual sustained attention and executive 

functions in children with developmental 

dislexia. Anales de Psicologia 2012; 28(1): 

66-70. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html


 خواندن و  یکارحافظهتوجه بر  تیتقو ناتیتمر
 

 2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                121

12. Helland T, Asbjornsen A. Executive functions 

in dyslexia. Child Neuropsychol 2000; 6(1): 

37-48. 

13. Moura O, Simões MR, Pereira M. Executive 

Functioning in Children With Developmental 

Dyslexia. Clin Neuropsychol 2015; 28(sup1): 

S20-41. 

14. Varvara P, Varuzza C, Sorrentino AC, Vicari 

S, Menghini D. Executive functions in 

developmental dyslexia. Front Hum Neurosci 

2014; 8: 120. 

15. Alloway TP, Passolunghi MC. The relationship 

between working memory, IQ, and 

mathematical skills in children. Learning and 

Individual Differences 2011; 21(1): 133-137. 

16. Baddeley A. Working memory, thought, and 

action: Canada: Oxford University Press; 2007. 

17. Perfetti CA, Landi N, Oakhill J. The 

Acquisition of Reading Comprehension Skill. 

A handbook Oxford: Blackwell; 2005. 

18. Swanson HL, Howard CB, Saez L. Do different 

components of working memory underlie 

different subgroups of reading disabilities? J 

learn Disabil 2006; 39(3): 252-269. 

19. Gathercole SE, Pickering SJ, Ambridge B, 

Wearing H. The structure of working memory 

from 4 to 15 years of age. Deve Psychology 

2004; 40(2):177-190. 

20. Smith-Spark JH, Fisk JE. Working memory 

functioning in developmental dyslexia. 

Memory 2007; 15(1): 34-56. 

21. Conway AR, Cowan N, Bunting MF, 

Therriault DJ, Minkoff SR. A latent variable 

analysis of working memory capacity, short-

term memory capacity, processing speed, and 

general fluid intelligence. Intelligence 2002; 

30(2): 163-183. 

22. Kane MJ, Engle RW. Working-memory 

capacity and the control of attention: the 

contributions of goal neglect, response 

competition, and task set to Stroop interference. 

J Expe Psychol Gen 2003; 132(1): 47-70. 

23. Kane MJ, Conway AR, Miura TK, Colflesh 

GJ. Working memory, attention control, and 

the N-back task: a question of construct 

validity. J Exp Psychol Learn, Mem, Cogn 

2007; 33(3): 615-622. 

24. Schneps MH, O'Keeffe JK, Heffner-Wong A, 

Sonnert G. Using technology to support 

STEM reading. J Spec Educ Technol 2010; 

25(3): 21-33. 

25. Loe IM, Feldman HM, Yasui E, Luna B. 

Oculomotor performance identifies underlying 

cognitive deficits in attention-deficit/ 

hyperactivity disorder. J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry 2009; 48(4): 431-440. 

26. Engle RW. Working memory capacity as 

executive attention. Current Directions in 

Psychological Science 2002; 11(1): 19-23. 

27. Kane MJ, Engle RW. Working-memory 

capacity and the control of attention: the 

contributions of goal neglect, response competition, 

and task set to Stroop interference. J Exp 

Psychol Gen 2003; 132(1): 47-70. 

28. Seidman LJ. Neuropsychological functioning 

in people with ADHD across the lifespan. 

Clin psychol Rev 2006; 26(4): 466-485. 

29. Lawrence NS, Ross TJ, Hoffmann R, Garavan 

H, Stein E. Multiple neuronal networks 

mediate sustained attention. J Cogn Neurosci 

2003; 15(7): 1028-1038. 

30. de Lima RF, Azoni CAS, Ciasca SM. 

Attentional and executive deficits in Brazilian 

children with Developmental Dyslexia. Psych 

2013; 4(10): 1-6. 

31. Abad-Mas L, Ruiz-Andres R, Moreno-Madrid 

F, Sirera-Conca M, Cornesse M, Delgado-

Mejia ID, et al. Executive function training in 

attention deficit hyperactivity disorder. Rev 

Neurol 2011; 52(suppl 1): S77-83. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html


   
 فرهاد رادفر و همکاران     

 123       2931، آبان  241يست و ششم، شماره دوره ب                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                           

 پژوهشی

32. Robinson SJ. Childhood epilepsy and autism 

spectrum disorders: psychiatric problems, 

phenotypic expression, and anticonvulsants. 

Neuropsychol Rev 2012; 22(3): 271-279. 

33. Costanzo F, Varuzza C, Menghini D, Addona 

F, Gianesini T, Vicari S. Executive functions in 

intellectual disabilities: a comparison between 

Williams syndrome and Down syndrome. 

Res Dev Disabil 2013; 34(5): 1770-1780. 

34. Booth JN, Boyle JM, Kelly SW. Do tasks 

make a difference? Accounting for 

heterogeneity of performance of children 

with reading difficulties on tasks of executive 

function: Findings from a meta‐analysis. Br J 

Dev Psychol 2010; 28(1): 133-176. 

35. Bacon AM, Parmentier FB, Barr P. 

Visuospatial memory in dyslexia: Evidence 

for strategic deficits. Memory 2013; 21(2): 

189-209.  

36. Facoetti A, Turatto M, Lorusso ML, Mascetti 

GG. Orienting of visual attention in dyslexia: 

evidence for asymmetric hemispheric control 

of attention. Exp Brain Res 2001; 138(1): 46-

53. 

37. Helland T, Asbjørnsen A. Executive functions 

in dyslexia. Child Neuropsychology 2000; 

6(1): 37-48. 

38. Menghini D, Finzi A, Carlesimo GA, Vicari 

S. Working memory impairment in children 

with developmental dyslexia: is it just a 

phonological deficity? Dev Neuropsychol 

2011; 36(2): 199-213. 

39. Smith-Spark JH, Fisk JE. Working memory 

functioning in developmental dyslexia. 

Memory 2007; 15(1): 34-56. 

40. Swanson HL, Zheng X, Jerman O. Working 

memory, short-term memory, and reading 

disabilities: A selective meta-analysis of the 

literature. J Learn Disabil 2009; 42(3): 260-287. 

41. Lundberg I. Reading difficulties can be 

predicted and prevented: A Scandinavian 

perspective on phonological awareness and 

reading. Philadelphia: Whurr Publ; 1994. p. 

180-199. 

42. Poskiparta E, Niemi P, Vauras M. Who 

benefits from training in linguistic awareness 

in the first grade, and what components show 

training effects? J Learn Disabil 1999; 32(5): 

437-446. 

43. Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson 

M, Gustafsson P, Dahlström K, et al. 

Computerized training of working memory in 

children with ADHD-a randomized, controlled 

trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 

2005; 44(2): 177-186. 

44. Geiger G, Lettvin JY. Peripheral vision in 

persons with dyslexia. N Engl J Med 1987; 

316(20): 1238-1243. 

45. Yaghoubi A. The effect of metacognitive 

strategies to improve reading performance of 

dyslexic boys students in fourth and fifth 

grade. J Psychological Studies 2005; 1(1): 

47-57 (Persian). 

46. Ghobari Bonab B, Afrooz Gh, Hassanzadeh 

S, Bakhshi J, Pirzadii H. The impact of 

teaching active metacognitive thinking-

oriented strategies and self-monitoring on 

reading comprehension of students with the 

reading difficulties. Journal of Learning 

Disabilities 2012; 1(2): 77-97 (Persian). 

47. Moradi M, Faramzi S, Abedi A. The 

effectiveness of phonology games on reading 

function of children with dyslexia. Knowledge 

& Research in Applied Psychology 2014; 

15(55): 33-51 (Persian). 

48. Spaulding TJ, Plante E, Vance R. Sustained 

selective attention skills of preschool 

children with specific language impairment: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html


 خواندن و  یکارحافظهتوجه بر  تیتقو ناتیتمر
 

 2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                122

Evidence for separate attentional capacities. J 

Speech Language Hear Res 2008; 51(1): 16-34. 

49. Schmidt BK, Vogel EK, Woodman GF, Luck 

SJ. Voluntary and automatic attentional 

control of visual working memory. Percept 

Psychophys 2002; 64(5): 754-763. 

50. Morey CC, Cowan N, Morey RD, Rouder 

JN. Flexible attention allocation to visual and 

auditory working memory tasks: Manipulating 

reward induces a trade-off. Atten Percept 

Psychophys 2011; 73(2): 458-472. 

51. Griffin IC, Nobre AC. Orienting attention to 

locations in internal representations. J Cogn 

Neurosci 2003; 15(8): 1176-1194. 

52. Awh E, Jonides J, Reuter-Lorenz PA. 

Rehearsal in spatial working memory. J Exp 

Psychol Hum Percept Perform 1998; 24(3): 

780-790. 

53. Vidyasagar TR, Pammer K. Dyslexia: a 

deficit in visuo-spatial attention, not in 

phonological processing. Trends Cogn Sci 

2010; 14(2): 57-63. 

54. Al Otaiba S, Fuchs D. Who are the young 

children for whom best practices in reading 

are ineffective? An experimental and 

longitudinal study. J Learn Disabil 2006; 

39(5): 414-431. 

55. Howes N-L, Bigler ED, Burlingame GM, 

Lawson JS. Memory Performance of Children 

with Dyslexia A Comparative Analysis of 

Theoretical Perspectives. J Learn Disabil 

2003; 36(3): 230-246. 

56. Schulte-Körne G, Remschmidt H, Warnke A. 

Selective visual attention and continuous 

attention in dyslexic children. An experimental 

study. Z Kinder Jugendpsychiatr 1991; 19(2): 

99-106. 

57. Facoetti A, Lorusso ML, Paganoni P, Cattaneo 

C, Galli R, Umilta C, et al. Auditory and 

visual automatic attention deficits in 

developmental dyslexia. Brain Res Cogn Res 

2003; 16(2): 185-191. 

58. Kane MJ, Bleckley MK, Conway AR, Engle 

RW. A controlled-attention view of working-

memory capacity. J Exp Psychol Gen 2001; 

130(2): 169-183. 

59. Swanson HL. Reading comprehension and 

working memory in learning-disabled readers: 

Is the phonological loop more important than 

the executive system? J Exp Child Psychol 

1999; 72(1): 1-31. 

60. Sohlberg MM, Mateer CA. Introduction to 

cognitive rehabilitation: Theory and practice: 

Guilford Press; 1989. p. 414. 

61. Chenault BM. Effects of prior attention 

training and a composition curriculum with 

attention bridges for students with dyslexia 

and/or dysgraphia, 2004, (doctoral dissertation, 

university of Washington). Retrieved from 

proquest dissertations and theses. AAT 

3131134.  

62. Sinotte MP, Coelho CA. Attention training 

for reading impairment in mild aphasia: a 

follow-up study. Neuro Rehabilitation 2007; 

22(4): 303-310. 

63. Abedi A, Pirooz Zijerdi M, Yarmohammadian 

A. He effectivness of training attention on 

mathematical performance of students with 

mathematics learning disability.Journal of 

Learning Disabilities 2012; 2(1): 92-106 (Persian). 

64. Nejati V, Pouretemad HR, Bahrami H. Attention 

Training in rehabilitation of children with 

developmental stuttering. Neuro Rehabilitation 

2013; 32(2): 297-303. 

65. Hossini-Lar F. Pholonogical skills in 

perceptual vs. language subtypes of dyslexia. 

Tehran, Iran: Department of Psychology, Faculty 

of Education and Psychology, Shahid Beheshti 

University; 2005. (MSc Dissertation) (Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html


   
 فرهاد رادفر و همکاران     

 122       2931، آبان  241يست و ششم، شماره دوره ب                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                           

 پژوهشی

66. Jahani M, Pouretemad HR. prevalence of 

reading disability in elementary students of 

Qom dissertation. Qom: Psychology department 

of Payam Noor University (MSc Thesis); 

1380 (Persian). 

67. Kane MJ, Conway AR, Miura TK, Colflesh 

GJ. Working memory, attention control, and 

the N-back task: a question of construct 

validity. J Exp Psychol Learn Mem Cogn 

2007; 33(3): 615-622. 

68. Nejati V. Correlation of Risky Decision 

Making with Executive Function of Brain in 

Adolescences. J Res Behave Sci 2013; 11(4): 

270-278. 

69. Cooper JO, Heron TE, Heward WL. Applied 

Behavior Analysis. 2nd ed. Hardcover: 

Pearson; 2007. 

70. Campbell JM. Statistical comparison of four 

effect sizes for single-subject designs. Behav 

Modif 2004; 28(2): 234-246. 

71. Aghajani N, Hosseinkhanzadeh A, Kafi M. 

Effectiveness of n-back training software on 

working memory in students with dyslexia. 

2015; 4(14): 7-21 (Persian). 

72. Kamyabi M, Timori S, Mashadi A. The 

effectiveness of working memory training on 

reading problem and working memory in 

dyslexic pupils. J Exceptional Education 

2014; 2(124): 33-41 (Persian). 

73. Dahlin KI. Effects of working memory 

training on reading in children with special 

needs. Reading and Writing 2011; 24(4): 

479-91. 

74. Tamm L, McCandliss BD, Liang A, Wigal 

TL, Posner MI, Swanson JM. Can attention 

itself be trained? Attention training for 

children at risk for ADHD. 2008. 

75. Lorusso M, Facoetti A, Pesenti S, Cattaneo 

C, Molteni M, Geiger G. Wider recognition 

in peripheral vision common to different 

subtypes of dyslexia. Vision Research 2004; 

44(20): 2413-2424. 

76. Masutto C, Fabbro F. Flash word: Training 

neuropsicologico per la dislessia. Gorizia: Ed 

Tecnoscuola. 1995.   

77. Kohnert K. Cognitive and cognate-based 

treatments for bilingual aphasia: A case 

study. Brain Lang 2004; 91(3): 294-302. 

78. Stevens C, Fanning J, Coch D, Sanders L, 

Neville H. Neural mechanisms of selective 

auditory attention are enhanced by 

computerized training: electrophysiological 

evidence from language—impaired and typically 

developing children. Brain Res 2008; 1205: 

55-69. 

79. Lorusso ML, Facoetti A, Paganoni P, Pezzani 

M, Molteni M. Effects of visual hemisphere-

specific stimulation versus reading-focused 

training in dyslexic children. Neuropsychol 

Rehabil 2006; 16(2): 194-212. 

80. Tamm L, Hughes C, Ames L, Pickering J, 

Silver CH, Stavinoha P, et al. Attention 

training for school-aged children with 

ADHD: Results of an open trial. J Atten 

Disord 2009; 14(1): 86-94. 

81. Holmes J, Gathercole SE, Place M, Dunning 

DL, Hilton KA, Elliott JG. Working memory 

deficits can be overcome: Impacts of training 

and medication on working memory in 

children with ADHD. Applied Cognitive 

Psychology 2010; 24(6): 827-836. 

82. Hillyard SA, Hink RF, Schwent VL, Picton TW. 

Electrical signs of selective attention in the 

human brain. Science 1973; 182(4108): 177-178. 

83. Hari R, Renvall H. Impaired processing of 

rapid stimulus sequences in dyslexia. Trends 

in Cognitive Sciences 2001; 5(12): 525-532. 

84. Corina DP, Richards TL, Serafini S, Richards 

AL, Steury K, Abbott RD, et al. fMRI 

auditory language differences between dyslexic 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html


 خواندن و  یکارحافظهتوجه بر  تیتقو ناتیتمر
 

 2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                121

and able reading children. Neuroreport 2001; 

12(6): 1195-1201. 

85. Zelazo PD, Müller U, Frye D, Marcovitch S . 

The development of executive function in 

early childhood. Monographs of the society 

for research in child development. 

Monographs of the Society for Research in 

Child Development 2003; 68(3): 274.  

86. Alloway TP, Gathercole SE, Kirkwood H, 

Elliott J. The cognitive and behavioral 

characteristics of children with low working 

memory. Child Dev 2009; 80(2): 606-621. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            19 / 19

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8800-en.html
http://www.tcpdf.org

