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آموزانپسرشناختیدردانشفضایی(براساستوجهانتخابیوآگاهیواج-بینیحافظهفعال)دیداریپیش

تهران5سالهمنطقه8-21نارساخوان
 

 2نادر منیرپور ،2مجید ضرغام حاجبی، 1مرجان سادات مومنی

 

 چکیده

در به  ،افراد نارساخوان و هنگام پردازش اطالعات است ،اطالعات رهیمحدود شامل ذخ تیمنبع پردازش با ظرف کی مدت، یا حافظه کوتاه حافظه فعال :مقدمه

کودکان  یشناخت واج یو آگاه یحافظه فعال بر اساس توجه انتخاب ینیب شیپ حاضر با هدف پژوهش ،رو نیاز اد. مقدار محدود مشکل دارن نیخاطر سپردن هم

 .انجام شدنارساخوان مقطع دبستان 

مدارس منطقه پنج شهر تهران که با  هسال 22تا  8آموزان پسر  نفر از دانش 202را  تحقیق های بود. نمونه ی رگرسیوناز نوع همبستگ این مطالعه ها: روشمواد و 

و  Stroop، آزمون Andre Ray ییفضا -یداریآزمون حافظه د ،نارساخوانی ستیل داد. از چک لیتشکانتخاب شدند،  یا چند مرحله یاستفاده از روش تصادف

چندگانه  ونیرگرس لیروش تحل با استفاده از ی،فیآمار توص یها ها عالوه بر روش اطالعات استفاده شد. داده یآور جهت جمع یشناخت واج ینامه آگاه پرسش

 .قرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد زمان  هم

 5/25 ،نیهمچن .بود که بیشترین میانگین به سطح کنترل شناختی اختصاص داشت نییقابل تب یحافظه فعال در آزمون توجه انتخاب انسیدرصد از وار 5/23 ها: یافته

 .بیشترین میانگین مربوط به حذف واج پایانی بودشد که  نییتب یشناخت واج یدر آزمون آگاه یداریحافظه فعال د انسیدرصد از وار

در کودکان پسر نارساخوان  ییفضا -یداریدفعال از نوع حافظه  ینیب شیدر پ یدار یسهم معن ی،شناخت واج یو آگاه یتوجه انتخابرسد  به نظر می گیری: نتیجه

 .دارد

 نارساخوانی ی؛شناخت واج یآگاه ی؛توجه انتخاب ؛(ییفضا -یداری)د حافظه فعال ها: کلید واژه

 

 یشناخت واج یو آگاه ی( بر اساس توجه انتخابییفضا -یداریحافظه فعال )د ینیب شیپ .نادر رپوری، مندیمج ی، ضرغام حاجبسادات مرجان یمومن ارجاع:

 .292-302 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش. تهران 5ساله منطقه  8-21آموزان پسر نارساخوان  در دانش

 

 11/11/1911تاریخ چاپ:  11/11/1911تاریخ پذیرش:  11/8/1911تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
اختالل (، نوعی SLDیا  Specific learning disorderاختالل یادگیری خاص )

های  پایه و اساس آن، ناهنجاریباشد که منشأ زیستی دارد و  رشدی عصبی می
های رفتاری این اختالل، از دوران کودکی  . نشانهموجود در سطح شناختی است

(. در بیشتر موارد، شروع اختالل یادگیری در فاصله 1کند ) شروع به بروز می
(. شروع پیش از 2شود ) خص میزمانی پیش از دبستان تا کالس دوم ابتدایی مش

کالس اول، اغلب نشان دهنده نوعی تأخیر رشدی در زبان، تأخیر در یادگیری 
مفاهیم جدید در خانه یا تأخیر در عملکرد در مقایسه با همساالن است و شروع 
در اوایل ورود به مدرسه، بیشتر به شکل نمرات پایین و یادگیری ضعیف معلوم 

یابد، اما در موارد مشکل، با  ری اغلب با درمان بهبود میشود. اختالل یادگی می
 .(3کند ) شدت کمتر تا بزرگسالی ادامه پیدا می

درصد در  10تا  2، نارساخوانی با میزان بروز بین SLDیکی از انواع 
دهند.  درصد جمعیت را کودکان نارساخوان تشکیل می 66باشد و  جمعیت می

کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری، مشکالت تحقیقات نشان داده است که 
تواند یکی از دالیل  ای در حافظه فعال دارند. اختالل در حافظه فعال می گسترده

 ظرفیت با پردازش منبع یک فعال نارسایی در خواندن و نوشتن باشد. حافظه
 خاطر به نارساخوان در افراد اما، است اطالعات و پردازش ذخیره شامل محدود

، این کودکان. دارند نیز مشکل محدود ظرفیت حافظه فعال مقدار همین دنسپر
 فعال، حافظه وظایف انجام در و کنند می تجربه را فعال حافظه های نقص

طور کلی، حافظه فعال زیربنای تفکر و یادگیری  (. به3، 4)هستند  تر ضعیف
های یک محرک ارایه شده را  دهد تا بازنمایی باشد که به ارگانیسم اجازه می می

برای مدت زمان کوتاهی بعد از اتمام ارایه آن محرک، گسترش دهد و سپس از 
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سازی  . این الگو مسؤول ذخیره(2آن بازنمایی ذخیره شده استفاده کند )
 (.6) هاست مدت اطالعات بینایی و فضایی مانند اشیا و مکان کوتاه

 انتخابی حافظه فعال، توجه مکانیسم زیربنایی کننده تبیین عوامل یکی از
در  ها به ویژه پاسخ افکار، هیجانات و نظم آوردن به در توانایی بر است که داللت

فعال، نسبت  ظهباالی حاف ظرفیت (. افراد دارای7دارد ) تداخل و تعارض موقعیت
به  امر به افراد دارای ظرفیت کمتر حافظه فعال، توجه انتخابی بیشتری دارند. این

 به منجر و کند می پیدا بیشتری نامرتبط اهمیت اطالعات ورود شرایط ویژه در
 (.8) شود های استدالل می موقعیت در فرد آمیز عملکرد موفقیت

 به توجه بدون شده کلمات گفته ساختار به وقوف شامل شناختی واج آگاهی

های  از بخش کلمات بداند کودک که طوری به ها است؛ آن نحوی و معنایی نقش
 از آگاهی سطح سه اند. این آگاهی شامل شده ساخته واج یا هجا مانند تری کوچک

 اصلی عنصر دو (. خواندن،9است ) واج از آگاهی و هجایی درون هجا، ساختارهای
 شده چاپ حروف تبدیل در مکانیکی جنبه (. رمزگشایی10) دارد درک و رمزگشایی

 مهارت رسد که (. به نظر می11است ) گفتاری های معادل یا گفتاری زبان به
 و پذیرند می تأثیر از یکدیگر و دارد متقابلی رابطه یکدیگر با واج، از و آگاهی خواندن
 را از واج آگاهی که تکالیف برخی عهده از توانند نمی از آموزش خواندن قبل کودکان

(. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در پیشرفت تحصیلی، 12سنجد، برآیند ) می
 (، سطح انگیزه14، 12(، سطح اضطراب )13استخدام و موفقیت در زندگی )

ها قرار گرفتن، مورد  کالسی مورد آزار واذیت هم، بهزیستی و نفس تحصیلی، عزت
قرار گرفتن )به احتمال زیاد(، شکست مستمر و یأس ناشی  توجهی و غفلت معلم بی

تر  (. با گذشت زمان، این احساسات عمیق16از آن و احساس شرم و حقارت دارد )
کنند و  تر احساس خشم یا افسردگی پیدا می ای که کودکان بزرگ شوند؛ به گونه می

 (. 14، 17دهند ) عزت نفس پایینی را نشان می
تواند در چندین بعد زندگی کودکان دارای  عال میبنابراین، حافظه ف

شناختی، تحصیلی و  نارساخوانی تأثیر منفی داشته باشد و منجر به مشکالت روان
 حافظه فعال ینیب شیپکاری در آینده وی گردد. پژوهش حاضر با هدف 

در کودکان پسر  یشناخت واج یو آگاه ی( بر اساس توجه انتخابفضایی -یداری)د
 ه انجام شد.سال 12تا  8ن نارساخوا

 

 ها مواد و روش
شهر  2آموزان پسر مقطع دبستان منطقه  دانش کلیه شاملمطالعه  آماری جامعه

 Cochranبود. حجم نمونه بر اساس روش  1397-98تهران در سال تحصیلی 
 نیب از نظر مورد نمونه انتخابنفر برآورد گردید. جهت  203در تحقیقات کمی، 

ای چند  تصادفی خوشه روش از شهر تهران نیز 2مدارس منطقه آموزان  دانش
به صورت تصادفی سه مدرسه از  ابتدا که صورت نیا به ؛شد استفاده ای مرحله

از هر مدرسه ، انتخاب گردید و در گام بعدی 2بین کلیه مدارس پسرانه منطقه 
بین سن معیارهای ورود شامل . ی برگزیده شدندتصادف صورت بهنفر  70حدود 

، عدم مصرف دارو، تشنج، ضربه به سر و طی شدن زمان شش ماه از سال 12-8
توانی ذهنی،  کاستی توجه، کم -فعالی بود. وجود اختالل بیش شروع اختالل

های اعصاب یا ضایعات  دیرآموز، اتیسم، وجود هر نوع مشکل از جمله بیماری
ارهای خروج در نظر عصبی و وجود مشکالت بینایی و شنوایی نیز به عنوان معی

 گرفته شد.
 ها در ادامه به تفضیل آمده است. آوری داده ابزارهای مورد استفاده جهت جمع

به منظور بررسی اختالل خواندن، از آزمون : آزمون تشخیصی خواندن

پور معرفی  تشخیصی خواندن استفاده شد. این آزمون توسط سیماشیرازی و نیلی
آموز دختر و پسر پایه اول ابتدایی که به  دانش 602این آزمون بر روی گردید. 

 و در آن شده انجام ند،صورت تصادفی از مناطق مختلف تهران انتخاب شد
ها و انحراف معیار دقت و سرعت خواندن، از  ها، میانگین عالوه بر تعیین صدک

نیز استفاده شده است. روایی  Mann-Whitneyو  Pearsonضریب همبستگی 
( و اعتبار آن به طریق اعتبار محتوایی درصد 90های همتا ) فرم آزمون از طریق

( 87/0ضریب همبستگی باالی دقت خواندن میان دو متن آن )شده است.  تأیید
( به دست 94/0و ضریب همبستگی بسیار باالی سرعت خواندن در این دو متن )

، های امال از زیرآزمون متشکلدارای یک بخش تکمیلی که این آزمون آمد. 
نویس نیز  ها و دست قاعده، خواندن ناکلمه واج، خواندن کلمات بی -تناظر نویسه

های مرتبط با خواندن کاربرد  تواند در تشخیص نارساخوانی و آسیب ، میباشد می
. در نحوه اجرا، پس از ارزیابی تشخیصی و بررسی تاریخچه کودک، با داشته باشد

از نظر سرعت، دقت و درک مطلب نامه سه متن  استفاده از کتابچه پاسخ
گذاری گردید. درصد خطا )جانشینی، امتناع، حذف، تلفظ اشتباه و...( و درصد  نمره
 (.18های صحیح ثبت گردید و با توجه به جدول، نمره خام به دست آمد ) پاسخ

به : Andre Ray (فضایی -)حافظه دیداری« هم تصاویر هندسی در»آزمون 
« تصاویر هندسی درهم»فضایی، از آزمون  -اریحافظه دیدمنظور تعیین 

Andre Ray  به منظور سنجش نوع  1942در سال استفاده شد. این آزمون
های  کنندگان به کلینیک مراجعهفضایی  -فعالیت ادراکی حافظه دیداری

جرای آزمون بعد از انتخاب هر کارت در ا. گردید پزشکی ابداع شناسی و روان روان
در جهت مناسب جلوی ( B( یا )Aی )در نوبت اول، کارت. شود دو نوبت انجام می

گردد که مشابه آن را روی یک  شود و به او پیشنهاد می آزمودنی گذاشته می
خط رسم کند. در نوبت دوم و در حالی که کارت از جلوی آزمودنی  کاغذ سفید بی

بار به شود این  خواست میدربرداشته شده و سه دقیقه نیز گذشته است، از او 
نماید. روایی این آزمون، طور حفظی تصویر مشاهده شده قبلی را با دقت ترسیم 

درصد و  624درصد در مرحله یادآوری و اعتبار آن  21درصد در مرحله کپی،  77
 (.19باشد ) درصد می 62اعتبار بازآزمایی آن 

 شناختی، از به منظور تعیین سطح آگاهی واج: شناختی آزمون آگاهی واج
توسط جاللیان  1396شناختی استفاده شد. این آزمون در سال  آزمون آگاهی واج

 موقعیت اساس بر ها آیتم آزمون، این در چالشتری و ظریفیان معرفی گردید.
 همخوانی، خوشه واج درون قرارگیری هجایی، ساخت نوع کلمات، در قرارگیری

 مورد آزمون، تصویر ینا اند. در شده انتخاب قابلیت تصویرپذیری و واجی طبقه
 درخواست کودک از شود. سپس می نامیده آزمونگر توسط و کودک ارایه به نظر
 ارایه او به آزمونگر که را نظر واج مورد سپس و نامیده مجدد را تا تصویر گردد می
 کند. به بیان را مانده باقی واجی زنجیره پس از آن و نماید حذف کند، می

گیرد.  می تعلق صفر نادرست نمره های پاسخ به و 1 نمره مراجع های صحیح پاسخ
های حذف واج آغازین، میانی  شاخص روایی محتوایی برای هر یک از زیرآزمون

 Cronbach'sضریب همبستگی و  93/0و  86/0، 89/0و پایانی به ترتیب 

alpha به دست  78/0و  89/0، 92/0ها به ترتیب  برای هر یک از این زیرآزمون
بازآزمون برای زیرآزمون حذف  -آزمون مقایسه Pearsonضریب همبستگی . آمد

 (.20محاسبه گردید ) 91/0و  94/0، 98/0واج آغازین، میانی و پایانی به ترتیب 
  Stroop آزمونجهت تعیین سطح توجه انتخابی، از  :Stroop آزمون

 رایدلی توسط 1923 سال در بار استفاده شد. این آزمون اولین (واژه -رنگ)
 طراحی شناختی پذیری انعطاف و انتخابی توجه گیری اندازه منظور به استروپ
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نامیدن رنگ  ،از دو مرحله تشکیل شده است. اولین مرحله مذکور آزمونشد. 
شود تا در یک مجموعه رنگی، رنگ شکل مورد  خواست میدراست و از آزمودنی 

رنگ قرمز، آبی، زرد و سبز و ای که در چهار  )رنگ دایره نمایدنظر را مشخص 
 ،هدف این مرحله .شـود را مشخص کند( صفحه مانیتور به تناوب نشان داده می

ها و جای کلیدها در صفحه کلید است و در نتیجه  تنها تمرین و شناخت رنگ
است. در این  Stroopثیری ندارد. مرحله دوم، اجرای اصلی آزمون تأ یینها

های قرمز،  کلمه رنگی ناهمخوان با رنگ 48و  کلمه رنگی همخوان 48 ،مرحله
شود. کلمات همخوان به کلماتی  آبی، زرد و سبز به آزمودنی نمایش داده می

به  ؛شود که رنگ کلمه با معنای کلمه در زبان فارسی یکسان است اطالق می
شود. کلمات ناهمخوان  کلمه آبی که با رنگ آبی نشان داده می طور مثال

مثالً  ؛کـه رنگ کلمه با معنای کلمه در فارسی متفاوت استهایی هستند  آن
کلمه  96 ،مجموعدر شود.  کلمه سبز که با رنگ قرمز، آبی یا زرد نشان داده می

شود.  رنگی همخوان و ناهمخوان به صورت تصادفی و متوالی نشان داده می
را  نظر از معنی کلمات، تنها رنگ ظاهری آن تکلیف آزمودنی این است که صرف

ثانیه و فاصله بین  2 ،ه هر محـرک بـر روی نمایشگریمشخص کند. زمان ارا
ند که تکلیف هست . محققان بر این باورباشد میهزارم ثانیه  800 ،ه دو محرکیارا

پـذیری ذهنـی، تـداخل و  کلمـه )مرحلـه دوم آزمـایش(، انعطـاف -رنگ
از میزان تداخل . نمره بازداری پاسخ و کند گیری می بـازداری پاسـخ را اندازه

نمره تعـداد صحیح ناهمخوان از نمره تعداد صحیح همخوان به دست تفاضل 
 به را آزمون این کوشش سه هر بازآزمایی قدیری و همکاران پایایی .آید می

 (.21) گزارش کردند 97/0و  83/0 ،60/0ترتیب 

های به  د و سپس دادهشارایه های توصیفی متغیرهای پژوهش  ابتدا داده
های آماری مورد  های تحقیق و با استفاده از مدل دست آمده در راستای فرضیه

فضایی و متغیر  -نظر مورد تحلیل قرار گرفت. متغیر مالک شامل حافظه دیداری
شناختی بود. جهت بررسی نرمال  بین شامل توجه انتخابی و آگاهی واج پیش

های  شاخص استفاده شد. Kolmogorov-Smirnovها از آزمون  بودن توزیع داده
شامل  های آمار استنباطی میانگین و انحراف معیار و آزمون همچونآمار توصیفی 

 SPSSافزار  زمان بود که در نرم روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم
مورد تجزیه و  (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 20نسخه 

 تحلیل قرار گرفت. 
 

 ها یافته
فضایی، توجه  -های مورد بررسی از لحاظ سطح حافظه دیداری مشخصات نمونه

 شده است. ارایه  1شناسی جدول  انتخابی و آگاهی واج
ها به  نشان داد با توجه به کجی و کشیدگی، توزیع داده 1نتایج جدول 

 یکل اریمع کباشد. برای بررسی نرمال بودن تک متغیری، ی حالت نرمال می
ها از  داده ،نباشد -3 تا 3و کشیدگی در بازه  کجیکه چنانچه  کند یم هیتوص

بر این اساس، شاخص کجی و کشیدگی  (.کنیکول) نیستتوزیع نرمال برخوردار 

ها را نرمال  توان آن نبود. بنابراین، می -3 تا 3هیچ یک از نشانگرها خارج از بازه 
 نرمال در نظر گرفت. یا نزدیک به

 
،ییفضا-یداریحافظهدیهادرمؤلفههاینمرهآزمودننیانگیم.1جدول

 یشناختواجیوآگاهیتوجهانتخاب

 ±میانگین  های آماری شاخص متغیر
 انحراف معیار

 کشیدگی کجی

    ییفضا -یداریحافظه د
 -19/0 -48/0 30/12 ± 14/6 کپی 

 -16/0 -20/0 38/34 ± 70/2 بازپدیدآوری
    یتوجه انتخاب

 -40/0 31/0 01/3 ± 99/1 سرعت پردازش شناختی 
 -37/1 24/0 94/7 ± 29/2 ظرفیت توجه

    یشناخت واج یآگاه
 -63/1 01/0 22/19 ± 90/4 سطح کنترل شناختی 

 -63/1 -04/0 88/17 ± 74/2 تشخیص تجانس
 -37/1 24/0 84/10 ± 22/3 تشخیص قافیه
 -67/1 10/0 68/11 ± 22/3 ترکیب واجی
 -07/0 98/0 10/29 ± 22/4 تقطیع واجی

 -92/0 33/0 94/42 ± 40/82 حذف واج پایانی
 -16/0 47/0 97/22 ± 10/3 حذف واج میانی
 -19/0 43/0 81/12 ± 90/13 حذف واج آغازین
 -29/1 12/0 33/21 ± 22/4 تشخیص هجایی

 
 نیچندگانه ب یهمبستگ بی، ضر2 ه شده در جدولیبر اساس اطالعات ارا

به دست آمد. به عبارت  2R=  362/0 و R=  604/0 بررسی،مورد  یرهایمتغ
 یرهایمتغ یخط بیحافظه فعال بر اساس ترک انسیدرصد از وار 2/36 ،گرید

 موندر آز یتوجه و سطح کنترل شناخت تیظرف ،یسرعت پردازش شناخت
Stroop مدل، آزمون  نیبود. در ا نییقابل تبANOVA ریبا توجه به مقاد 

886/18  =F  001/0و  =P ،ریمتغ ینیب شیمدل مورد استفاده را در پ اییکار 
وارد شده در مدل با  نیب شیپ یرهایمتغ یخط بیترک نیکرد و ب دییوابسته تأ
 .توجود داش یدار یرابطه معن ییفضا -یداریحافظه د

)ضرایب رگرسیون استاندارد(، میزان تغییر  βبر اساس مقادیر  3در جدول 
فضایی( به ازای یک واحد تغییر در متغیر  -در متغیر مالک )حافظه دیداری

شناختی(، برای هر یک از متغیرها ارایه شده  بین )توجه انتخابی و آگاهی واج پیش
( و در اینجا برای 22قرار دارد ) 1است. مقادیر ضریب تحمل در دامنه صفر تا 

درصد و برای سطح کنترل  63درصد، ظرفیت توجه  72ت پردازش شناختی سرع
توان  داری آن، می و سطوح معنی tدرصد بود. با توجه به مقادیر  70شناختی 

نتیجه گرفت که سرعت پردازش شناختی، ظرفیت توجه و سطح کنترل شناختی 
 فضایی داشت.  -بینی حافظه دیداری داری در پیش سهم معنی

 
 یبهواسطهتوجهانتخابییفضا-یداریحافظهدونیرگرسیآماریهاومشخصهانسیوارلیتحلون،یخالصهمدلرگرس.2جدول

 ضریب تعیین ضریب همبستگی Pمقدار  Fآماره  میانگین مجذورات مجموع مجذورات شاخص مدل متغیر

 36/0 60/0 ≤ 001/0 18/86 2373/44 14240/67 رگرسیون یتوجه انتخاب
     1220/80 24783/01 مانده باقی

      39023/68 کل
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 فضاییبراساسمتغیرهایتوجهانتخابی-رگرسیونحافظهدیداری.3جدول

 B )ضرایب غیر استاندارد( B  )ضرایب استاندارد(

 بتا

 شاخص تورم واریانس ضریب تحمل Pمقدار  Tآماره 

   ≤ 08/193  94/13 001/0 (Y-Interceptعرض از مبدأ )
 37/1 72/0 ≤ 001/0 60/4 44/0 03/1 سرعت پردازش شناختی

 27/1 63/0 020/0 18/2 22/0 44/0 ظرفیت توجه
 42/1 70/0 020/0 31/1 12/0 26/0 سطح کنترل شناختی

 
، ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای 4های جدول  بر اساس داده

 به دست آمد. به عبارت دیگر،  2R=  322/0 و R=  296/0 بررسی،مورد 
فضایی بر اساس ترکیب خطی  -درصد از واریانس حافظه فعال دیداری 2/32

متغیرهای تشخیص هجایی، تشخیص تجانس، ترکیب واجی، تشخیص کلمات 
کلمات دارای واج پایانی، تقطیع واجی، نامیدن و دارای واج آغازین، تشخیص 

حذف واج پایانی، حذف واج میانی، حذف واج آغازین قابل تبیین بود. در این 
کارایی ، P=  001/0و  F=  820/21با توجه به مقادیر  ANOVAمدل، آزمون 

توان گفت که  بینی متغیر وابسته تأیید کرد و می مدل مورد استفاده را در پیش
 بین وارد شده در مدل با حافظه فعال  ترکیب خطی متغیرهای پیشبین 

 داری مشاهده گردید. فضایی رابطه معنی -دیداری
در  ییرتغ یزانم ،استاندارد یونرگرس یبضرا، β یربر اساس مقاد 2در جدول 

 ینب یشپ یردر متغ ییرواحد تغ یک ی( به ازاییفضا یداریمالک )حافظه د یرمتغ
و سطوح  t یره شده است و با توجه به مقادیارا یرهااز متغ یکهر  یبرا
 یصتشخ یی،هجا خیصتش یها لفهؤگرفت که م یجهتوان نت یم ،آن یدار یمعن

 ین،واج آغاز یکلمات دارا یصتشخ ی،واج یبترک یه،قاف یصتجانس، تشخ
 یانی،و حذف واج پا یدننام ی،واج یعتقط یانی،واج پا یکلمات دارا یصتشخ

را  ییفضا یداریحافظه د ینو حذف واج آغاز یدننام یانی،و حذف واج م یدننام
 ستاندارد،ا یونرگرس یبضراکه توان گفت  یم ،اساس این کنند. بر یم ینیب یشپ

 دارند. ییفضا یداریحافظه د ینیب یشدر پ یدار یسهم معن
 

 بحث
( بر فضایی -یداری)د حافظه فعال ینیب شیپهدف از انجام پژوهش حاضر، 

تا  8پسر نارساخوان  آموزان دانشدر  یشناخت واج یو آگاه یاساس توجه انتخاب
 حافظه فعال  انسیدرصد از وار 2/32 که نشان داد جینتاه بود. سال 12

تجانس،  صی، تشخییهجا صیتشخدر  یخط بیبر اساس ترک ییفضا -یدارید
واج  یکلمات دارا صین، تشخیواج آغاز یکلمات دارا صی، تشخیواج بیترک

واج  حذفی و انیواج م ، حذفیانیحذف واج پا و دنی، نامیواج عی، تقطیانیپا
 است. نییتب بلقا نیآغاز

 و آموزش امر در اصلی عوامل از درس موضوع به میزان توجه یاد گیرندگان
 با هر یادگیری ابتدایی مرحله که کند می تأکید Bandura(. 22است ) یادگیری

(. 23گردد ) می دار خدشه فرد نباشد، یادگیری کافی توجه اگر و شود می آغاز توجه

 یکی از تنهایی به است و عملکردهای سطح باالی ذهن ترین مهم از یکی توجه
 و هوش، حافظه ساختار در که رود به شمار می شناختی ساختار اصلی های جنبه

پردازش،  توجه، فرصت نگهداری در نقص (.14مهمی دارد ) نقش نیز ادراک
(. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، 24گیرد ) را می اطالعات فراخوانی و کردن ذخیره

درصد بر اساس ترکیب خطی متغیرها،  2/36واریانس حافظه فعال به میزان 
سرعت پردازش شناختی، ظرفیت توجه و سطح کنترل شناختی در آزمون توجه 

( همخوانی داشت. 11 ،22که با نتایج تحقیقات پیشین )انتخابی قابل تبیین بود 
کودکان و تکلیف  در خواندن های مهارت با باالیی بینی شناختی، پیش آگاهی واج
 (.26ها نیز بیشترین تأثیر را در کودکان دارد ) حذف واج

فضایی  -واریانس حافظه فعال دیدارینتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
ترکیب واجی، بر اساس ترکیب خطی در تشخیص هجایی، تشخیص تجانس، 

تشخیص کلمات دارای واج آغازین، تشخیص کلمات دارای واج پایانی، تقطیع 
واجی، نامیدن وحذف واج پایانی، حذف واج میانی و حذف واج آغازین، قابل به 

 . درصد قابل تبیین بود 2/32میزان 
 

 ها محدودیت
د مارد به هایی در توالی حافظه دیداری و شنیداری )مانن کودکان نارساخوان ضعف

جای مادر( و حافظه شنیداری )کلمه ماالل به جای مارال( دارند که در مطالعه 
تأثیر برخی عوامل هوش عمومی و  حاضر مورد بررسی قرار نگرفت. همچنین،

اجتماعی خانواده بر نتایج تحقیق کنترل نشد؛ در حالی که به  -وضعیت اقتصادی
بر  تواند وان عوامل مخدوشگر، میهای موجود، این عوامل به عن استناد پژوهش

تأثیر شناختی کودک  فضایی(، توجه انتخابی و آگاهی واج -حافظه فعال )دیداری
های مطالعه حاضر، محدود بودن به جامعه  از جمله محدودیت (.8داشته باشد )

های  پذیری یافته تواند تعمیم ساله بود که می 12تا  8های  آموزان و نمونه دانش
 دهد. تحقیق را تحت تأثیر قرار 

 

 پیشنهادها
در تحقیقات آینده، حافظه شنیداری و توالی حافظه دیداری و شود  پیشنهاد می

 های سایر مؤلفه بعدی، پژوهشگران وشنیداری مورد بررسی قرار گیرد 
نیز  را زمان به حساسیت سازماندهی و ریزی، برنامه جمله از اجرایی کارکردهای

 نمایند و تأثیر متغیرهای مخدوشگر گفته شده کنترل شود.  بررسی

 
 یشناختواجیبهواسطهآگاهییفضا-یداریحافظهدونیرگرسیآماریهاومشخصهانسیوارلیتحلون،یخالصهمدلرگرس.4جدول
 P R 1Rمقدار  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص مدل متغیر

 32/0 29/0 010/0 82/21 66/2772 2 32/13863 رگرسیون یشناخت واج یآگاه
     07/127 198 36/22160 مانده باقی

      203 86/39023 کل
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 شناختیهایآگاهیواجلفهؤفضاییبراساسم-رگرسیونحافظهدیداری.5جدول

 B )ضرایب غیر استاندارد( B  )ضرایب استاندارد(
 بتا

 شاخص تورم واریانس ضریب تحمل Pمقدار  Tآماره 

   ≤ 001/0 71/10  98/92 عرض از مبدأ
 09/2 47/0 090/0 68/2 31/0 03/1 تشخیص هجایی
 13/2 46/0 190/0 29/1 12/0 78/0 تشخیص تجانس

 09/1 91/0 020/0 -29/3 -27/0 -19/1 تشخیص قافیه
 18/1 84/0 400/0 -33/0 -30/0 -12/0 ترکیب واجی

 60/2 38/0 190/0 13/1 12/0 42/0 تشخیص کلمات دارای واج آغازین
 40/3 29/0 090/0 39/2 36/0 20/2 تشخیص کلمات دارای واج پایانی

 92/1 22/0 010/0 -32/3 -37/0 -93/0 تقطیع واجی
 37/2 42/0 170/0 -37/1 -17/0 -49/0 نامیدن و حذف واج پایانی
 14/2 47/0 080/0 39/1 22/0 49/0 نامیدن و حذف واج میانی

 12/1 82/0 340/0 -43/0 -02/0 -12/0 نامیدن و حذف واج آغازین

 
اندرکاران آموزش و پرورش و نظام سالمت،  بهتر است مسؤوالن و دست

آموزان با اختالل  های بلندمدت، در راستای شناسایی دانش ریزی با برنامه
های مناسب جهت تقویت و بهبود عملکرد کودکان در  یادگیری و ارایه برنامه
شناختی در سطح مدارس  فضایی(، توجه و آگاهی واج -زمینه حافظه )دیداری

 اقدام نمایند.
 

 گیری نتیجه
های تحقیقات پیشین در ایران در خرده  نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر یافته

( و سایر کشورها نیز برای خرده مقیاس توجه انتخابی 10مقیاس توجه انتخابی )
 باشد. ( همسو می11، 22، 27-29و آگاهی بازشناختی )

 یکه نقش آگاه برخی مطالعات پیشین نتایجبا  ی پژوهش حاضرها افتهی
 یآموزان مقطع دبستان مورد بررس در دانش یرا در درمان نارساخوان یشناخت واج

 تحقیقات مذکور به این نتیجه رسیدند که. مطابقت نداشت (،30) قرار دادند
 یاز درمان کودکان نارساخوان دارا یبه عنوان بخش یشناخت واج یآموزش آگاه

پس از  یروش خواندن بصر کیبلکه ، ندارد ی، ضرورتیشناخت واج ینقص آگاه
ا در کودکان ر یشناخت واج یتواند نقص آگاه یم ،خواندن نیمرحله آغاز

توان بر اساس محل جغرافیایی  (. این ناهمسویی را می30) نارساخوان جبران کند
که  شود گفته می .تواند تأثیرگذار باشد یا هوش توضیح داد که در نتایج می

 ینقص، اما دسترس یسالم و ب ،نارساخوانیافراد مبتال به  در یشناخت واج ییبازنما
شواهد اند که بر اساس  گزارش کرده ها پژوهش برخی .است دهید بیبه آن آس

مشابه با افراد بهنجار  ینارساخوانافراد مبتال به در  یشناخت واج ییبازنمای، عصب
 ارسطح باالتر قر یشناخت واج یها ، اما کمتر در دسترس پردازش(28) دهد یرخ م

 .(31) ردیگ یم
 

 تشکر و قدردانی
مصوب دانشگاه آزاد نامه مقطع دکتری تخصصی  تحقیق حاضر برگرفته از پایان

باشد. بدین وسیله از مسؤوالن محترم آموزش و پرورش  اسالمی واحد قم می
تهران و مدیران و معلمان مدارس این منطقه به جهت همکاری در  2منطقه 

 آید. انجام پژوهش حاضر، تشکر و قدردانی به عمل می
 

 نویسندگان نقش
و  زاتیفراهم کردن تجه، پردازی مطالعه دهیو ا یطراحمرجان سادات مومنی، 

، نوشته دست میتنظ، جینتا ریو تفس لیتحل، ها آوری داده جمع، های مطالعه نمونه
 یینوشته نها دست دییتأی، علم مینوشته از نظر مفاه دست یتخصص یابیارز

انجام مطالعه از  ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمس، جهت ارسال به دفتر مجله
جذب منابع حاجبی، ضرغام ، مجید به نظرات داوران ییآغاز تا انتشار و پاسخگو

خدمات ، مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت، برای انجام مطالعه یمال
 مینوشته از نظر مفاه دست یتخصص یابیارز، نوشته دست میتنظ، آمار یتخصص

حفظ  تیولؤمس، جهت ارسال به دفتر مجله یینوشته نها دست دییتأی، علم
، به نظرات داوران ییانجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگو ندایفر یکپارچگی

 زاتیفراهم کردن تجه، مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشتنادر منیرپور، 
 یابیارز، نوشته دست میتنظ، آمار یخدمات تخصص، های مطالعه و نمونه
جهت ارسال  یینوشته نها دست دییتأی، علم مینوشته از نظر مفاه دست یتخصص

انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و  ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمس، به دفتر مجله
 را بر عهده داشتند. به نظرات داوران ییپاسخگو

 

 منابع مالی
نامه مقطع دکتری تخصصی  مطالعه حاضر بر اساس اطالعات مستخرج از پایان

و تحت حمایت  IR.IAU.QOM.REC.1399.034کد اخالق  باشناسی  روان
در آزاد اسالمی واحد قم دانشگاه مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم انجام شد. 

نوشته و تأیید نهایی مقاله  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده جمع
 .برای انتشار اعمال نظر نداشته است

 

 تعارض منافع
دکتر مجید حاجبی استادیار گروه باشند.  یدارای تعارض منافع نم سندگانیون

نامه و دکتر نادر  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و استاد راهنمای پایان روان
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی قم و استاد مشاور  منیرپور استادیار گروه روان

دانشجوی مقطع دکتری  1392سادات مومنی نیز از سال نامه بودند. مرجان  پایان
 باشد. تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم می
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Abstract 
 

Introduction: Working memory (WM) is a limited-capacity processing resource, which includes storing information 

when processing information. However, children with dyslexia have difficulty remembering this limited amount. 

Therefore, the purpose of this study is to predict WM based on selective attention and phonological awareness of 

elementary school children with dyslexia.  

Materials and Methods: This study was a correlational study in which the samples consisted of 203 male students 

aged 8-12 years studying at schools in the fifth district of Tehran Metropolitan, Iran, who were selected using multi-

stage random sampling method. Dyslexia checklist, Andre Rey's Spatial Visual Memory Test, Stroop test, and 

Phonological Awareness Survey were applied to collect information. In addition to descriptive statistical methods, 

simultaneous multiple regression analysis method was used.  

Results: The results showed that 36.5% of the variance of WM in the selective attention test can be explained, with 

the highest mean related to the cognitive control level. Moreover, 35.5% of the variance of visual WM can be 

explained in the phonological awareness test, with the highest average associated with the final phoneme removal.  

Conclusion: Selective attention and phonological awareness seem to play a significant role in predicting visual-

spatial WM in boys with dyslexia.  

Key words: Working memory (visual-spatial); Selective attention; Phonological awareness; Dyslexia 
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