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 چکيده
ای در افزایش حافظه هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزش رایانه

کوتاه مدت کودکان دارای اختالل یادگيری بود. جامعه آماری این 

آموزان دبستانی هفت تا ده ساله شهر خرّمدره بود پژوهش شامل دانش

به مرکز اختالالت یادگيری مراجعه  1392 -93که در سال تحصيلی 

صورت تصادفی ساده از نفر بودند که به 27ها شامل دنیبودند. آزموکرده

ها انتخاب شدند و به دو گروه آموزان از ليست اسامی آنبين این دانش

آزمایش و کنترل تقسيم شدند. ابتدا پيش آزمون بر روی هر دو گروه 

ای برنامه دقيقه 45جلسه  8اجرا شد و سپس اعضای گروه آزمایش در 

ور مربی تمرین کردند. پس از پایان جلسات آزمایشی، ای را در حضرایانه

آمده از دو دستهای بهپس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. داده

تحليل شدند. نتایج نشان داد  tگروه با روش تحليل کوواریانس و آزمون 

مدت و توجه کودکان دارای تواند حافظه کوتاهای میکه برنامه رایانه

 (.P ≤ 05/0را افزایش دهد )اختالل یادگيری 

ای، حافظه کوتاه مدت، اختالل برنامه آموزش رایانهها: کليدواژه

 یادگيری.
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Abstract 
This research investigated computerized training program 
effect on the increasing of short-term memory and attention 

improvement. The statistic population of this research 
involved students between 7 to 10 years old referred to the 
center of learning disabilities in khorramdarreh city in 
1392-93 school-year. The statistic sample consisted of 27 
students were selected from their names list simple 
randomly. The sample students divided to experimental 
and control groups. The experimental group was practicing 
in 8 sessions of 45 minutes in the computerized training 
program in the presence of their instructor. The collected 

data analyzed by analysis of covariance and t-test methods 
using spss-19 software. Consequently, results showed that 
computerized training program could increase short-term 
memory and attention in children with learning disabilities 
(p < 0/05).  
 
Keywords: Computer Training Program, Short-term 
Memory, Learning Disability. 
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 مقدّمه
های یادگيری اصطالحی کلی است که به گروه ناتوانی مسائل

شود که به شکل مشکالت ها اطالق مینامتجانسی از اختالل

های گوش دادن، عمده در فراگيری وبه کارگيری توانایی

استدالل یا محاسبات ریاضی  کردن، خواندن، نوشتن،صحبت

شود ها ذاتی هستند و فرض میشود. این اختاللآشکار می

گيرند از اختالل کارکرد دستگاه عصبی مرکزی نشأت می که

های یادگيری اشکاالتی در و ممکن است در کنار ناتوانی

دهی رفتارها، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی خود نظم

وجود داشته باشد، اما این مسایل فی نفسه ناتوانی یادگيری 

با آیند. ناتوانی یادگيری ممکن است همراه حساب نمیبه

های معلوليتی باشد )برای مثال، نقص حسی، سایر عارضه

توانی هوشی، اختالل اجتماعی و هيجانی( یا با تأثيرات کم

های فرهنگی، آموزش ناکافی محيطی توام باشد )نظير تفاوت

ها یا زاد(، اما نتيجه این عارضهونامناسب، عوامل روان

 (.  0042، 1تأثيرات نيست )فلچر، کالتر، رشتلی و واقت

های یادگيری در ميان طيف وسيعی از جمعيت ناتوانی     

دهد یعنی در ميان افرادی از هر دو جنس، همه روی می

گروه های نژادی، پير و جوان، فقير وثروتمند، مشهور و 

نامشهور از نظر اجتماعی، موفق و ناموفق و تقریبا در ميان 

ست، روی می تمام مقوله هایی که برای انسان قابل تصور ا

های یادگيری از نظر انواع و درجات دهد افراد با ناتوانی

هایی که دارند، گروه بسيار ناهمگونی توانایی و ناتوانی

 (.1997، 2هستند )لرنر، اگان و جيمز

های یادگيری در آموزان دارای ناتوانیبسياری از دانش      

 به یادسپاری کلمات و یادآوری صداهایی که کلمات را

ها ممکن در تکاليفی که دهند مشکل دارند. آنتشکيل می

مستلزم پردازش معنایی هستند و نيز حافظه بلندمدت و 

باشند. با وجود این، روشن نيست که مدت نقص داشتهکوتاه

سازی و دليل مشکالت ذخيرههای یادگيری بهآیا ناتوانی

اشی از دهند ویا نمدت رخ میبازیابی اطالعات از حافظه بلند

؛ 2003، 3نقص در خود نظام حافظه هستند )لی سوانسون

، 5؛ نلسون، بنر، لين و اسميت2003، 4مک نمارا و ونگ

2004.) 

                                                             
1 Fletcher, Coulter, Reschly and Vaughn 
2 Lerner, Egan and James 
3 Lee Swanson 
4 McNamara and Wong 
5 Nelson, Benner, Lane and Smith 

شناختی، حافظه محققان در تحقيقی، تأثير پردازش واج     

فضایی را در دانش  -کاری کالمی و حافظه کاری دیداری

بررسی قرار دادند، آموزان با ناتوانی یادگيری در ریاضی مورد 

نتيجه تحقيق این بود که دانش آموزان با ناتوانی یادگيری 

هم در حافظه کاری و هم در کارکرداجرایی که توانایی 

حافظه بلندمدت و حافظه کاری را جهت انتخاب وبه 

کند، دچار مشکل هستند ها تلفيق میکارگيری الگوریتم

 (.2001، 6)سوانسون و ساکس لی

هنگام، خط اول پيشگيری ودرمان است. زودمداخله      

های اخير موجب توجه به مداخالت زود هنگام در سال

وجود آمدن الگوهای درمانی با محوریت مداخله زود به

است. مداخله زود هنگام خدمت بنياد و مداخله هنگام شده

 (.2005هنگام منبع بنياد از آن جمله هستند )مارستون، زود

ای یک رویکرد یادگيری جذاب و نهآموزش رایا     

برانگيزاننده است که به نظر می رسد دانش آموزان دارای 

ناتوانی یادگيری را با تجربه های یادگيری موفق آشنا می 

کند. این برنامه برای دانش آموزان بازخوردی فوری فراهم 

می کند، مطالب را به صورت گام به گام ارائه می دهد و در 

دانش آموزان را کاهش می دهد و معلمان  نتيجه، خطاهای

را قادر می سازد تا منحنی های یادگيری دانش آموزان را 

پی گيری نموده ونمودار پيشرفت آن ها را رسم کنند. انجام 

این کار اهميت زیادی دارد زیرا معلم را مطمئن می کند که 

دانش آموز زمان کافی، نه بيشتر و نه کمتر، صرف یادگيری 

کرده است. معلم باید نسبت به داده هایی که رایانه  مفاهيم

ارائه می کند هوشيار باشد. در این صورت دانش آموز با 

مناسب ترین سرعت پيشرفت می کند. سرعتی که با سبک 

، 7نياز وی همخوانی دارد ) هال، هاگس و فيلبر یادگيری و

2000.) 

( 2008)اسکرانسز  و بروباک گراماستد، هابرد، آنتونسن،     

 برای کاری حافظه ایرایانه آموزش عنوان با را پژوهشی

 وزن تولد هنگام که درکودکانی اجرایی کارکردهای بهبود

 از کاری حافظه آموزش برای دادند. انجام داشتند، کمی

 نمونه .کردند استفاده حافظه عملکردهای و های کالمیجنبه

 وزن تولد در هنگام که بود کودک 16 شامل پژوهش این

 حافظه آموزش، افزار نرم توسط ماه 6 طی داشتند. در کمی

 حافظه ظرفيت که دادنشان نتایج داده شد. آموزش کاری

قابل  بهبود آموزش ماه 6 از پس کودکان این در کاری

                                                             
6 Swanson and Sachse-Lee 
7 Hall, Hughes and Filbert 
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 و بروباک گراماستد، هابرد، )آنتونسن، است داشته توجهی

  .(2008اسکرانسز، 

باتوجه به بيان مسئله و پيشينه پژوهش، فرضيه اصلی      

بهبود  موجبای برنامه آموزش رایانهاست که پژوهش این

 گيریکودکان دارای ناتوانی یاد در مدتحافظه کوتاه

 شود.می

 روش پژوهش 

آزمون پس-آزمایشی با طرح پيش آزمونروش پژوهش، نيمه

آماوزان شاامل تماام دانشو گروه کنترل بود. جامعه آماری 

دچار نااتوانی یاادگيری شاهر خرمادره باود، کاه باه مرکاز 

گيری های یادگيری مراجعه کرده بودناد. روش نموناهناتوانی

صورت تصادفی ساده بود بدین ترتيب که از ليست اساامی به

نفار  30دانش آموزانی کاه باه مرکاز مراجعاه کارده بودناد 

صورت تصادفی در و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدندبه

 15دو گروه آزمایش و کنترل جاایگزین شادند ) هار گاروه 

آزمون دو نفر از گروه آزمایش و یاک نفار درمرحله پس نفر(.

نفار  27و نمونه نهایی شاامل  از گروه کنترل شرکت نکردند

نفار گاروه کنتارل(. ماالک  14نفر گروه آزمایش و  13بود )

نی یادگيری و قرار گارفتن در ورود به پژوهش دارا بودن ناتوا

سال بود. مالک خروج غيبت بايش از دو  10تا  8گروه سنی 

جلسه در برنامه مداخله آموزشی بود. در این پژوهش متغيار 

ای و متغياار وابسااته، مسااتقل شااامل برنامااه آمااوزش رایانااه

عنوان متغيار مدت بود. سن و وضعيت هوشی بهحافظه کوتاه

 .نظر گرفته شدندکنترل در

 ابزار پژوهش

 1969مقياس هوش وکسلر برای کودکان )ویسک( در سال 

توسط وکسلر به منظور سنجش هوش کودکان تهيه 

های انفرادی مشابه است، این مقياس بر خالف مقياسشده

صورت سطوح سنی تنظيم نگردیده، بلکه دارای به

های هر آزمون به ترتيب های فرعی بوده که مادهآزمون

های فرعی توانایی است. هر یک از آزمونب شدهدشواری مرت

سنجد و مجموع آن هوش کلی را ارائه متفاوتی را می

سنجی منظور تعيين پایایی مقياس، پایایی دوبارهدهد. بهمی

آر –های مقياس ویسکها و هوشبهرهای آزمونآزمون

 بررسی شد.

 روش

نفر بودند  15اجرای برنامه نرم افزاری برای گروه آزمایش که 

ای )بجز دقيقه 50ریزی شد. در هر هفته دو جلسه برنامه

ها شد تا بازیجلسه اول ودوم که یک ساعت در نظر گرفته

شوند و تمرین شوند( تشکيل شد در این جلسات آموزش داده

که حداقل این جلسات دو روز از هم فاصله داشتند. 

آموزان در کالس در حضور مربی به تمرین دانش

 پرداختند.می

بازی  5بازی برای تقویت حافظه و  6در این نرم افزار      

بود که از بين این بينی شدهبرای تقویت توجه وتمرکز پيش

بازی برای تقویت  3بازی برای تقویت حافظه ،  3ها بازی

بازی برای  2های عملکرد اجرایی وبازی برای تمرین 2دقت،

 پردازش اطالعات انتخاب شد.

شد و در جلسه اول ابتدا یک بازی حافظه آموزش داده     

دقيقه بازی،  7آموز شروع به بازی کرد، بعد از سپس دانش

دقيقه بازی  7شد و پس از بازی دوم از حافظه آموزش داده

شد و این آموز، بازی سوم از حافظه آموزش دادهتوسط دانش

 آموز انجام شد.بازی توسط دانش

بتدا یک بازی مربوط به عملکرد اجرایی در جلسه دوم ا     

دقيقه تمرین، بازی دوم عملکرد  7شد، پس از آموزش داده

آموز به تمرین بازی دوم شد و دانشاجرایی آموزش داده

های مربوط به پردازش اطالعات نيز به همين پرداخت. بازی

 آموزان به تمرین پرداختند.شدند و دانشصورت آموزش داده

 شد.دقيقه تمرین می 5سه سوم هر بازی از جل     

آموزان با افزار، دانشهای این نرمدرجلسات انجام بازی

کردند، بازدهی روحيه خوب و شادتری شرکت می

ها مورد ارزیابی آموزان قبل از این که از طریق آزموندانش

 قرار گيرد در درس ریاضی بهتر شده بود.

های تمرین کالس آموزان بدون غيبت درهمه دانش     

آموزان نسبت به حاضر شدند و والدین به دليل اشتياق دانش

 این برنامه، از آن استقبال کردند.

 هاتهفیا

های شناسی گروههای جمعيتمنظور تجزیه وتحليل ویژگیبه

های آمار توصيفی شامل آزمایش و کنترل، از روش

 های پراکندگی)ميانگين( و شاخص های مرکزیشاخص

شد. در بخش آمار استنباطی، برای نحراف معيار( استفاده)ا

ها ازتحليل کوواریانس استفاده شد، ابزار تجزیه و تحليل داده

فرضيه اصلی بود.  19SPSSها نرم افزار تحليل این داده
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ای موجب بهبود پژوهش این بود که برنامه آموزش رایانه

گيری حافظه کوتاه مدت در کودکان دارای ناتوانی یاد

 شود.می

آزمون و ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش     

 1های آزمایش و کنترل در جدول آزمون مربوط به گروهپس

 اند.طور خالصه آورده شدهبه

 

 آزمون و پس آزمونهاي آزمایش و کنترل در پيش نمرات حافظه گروهميانگين و انحراف استاندارد  1جدول

 کنترل گروه آزمايش گروه 

 تعداد معيار انحراف ميانگين تعداد معيار انحراف ميانگين 

 14 871/1 50/6 13 082/2 00/6 آزمون پيش

 14 718/1 79/6 13 713/2 23/9 آزمون پس

 مقياس وکسلرنمرات حافظه در  به مربوط به همگني شيب رگرسيوني مربوط کواریانس تحليل آزمون 2جدول

 معناداری سطح F مجذورات ميانگين آزادی درجه مجذورات مجموع تتغييرا منبع

شده تصحيح مدل  605/140 2 303/70 014/64 000/0 

مبدا از عرض  012/8 1 012/8 296/7 012/0 

روهگ و هاآزمونپيش متقابل اثر  605/140 2 303/70 014/64 000/0 

 - - 098/1 24 358/26 خطا

 - - - 27 000/1879 مجموع

شدهتصحيح مجموع  963/166 26 - - - 

 

 در حافظه نمرات  در مستقل متغير و( هاآزمونپيش) همپراش متغيير همبستگي بودن خطي به مربوط کواریانس تحليل آزمون 3 جدول

 وکسلر مقياس

 مجذورات مجموع تتغييرا منبع
 درجه

 آزادی
 F مجذورات ميانگين

  سطح

 داری معنا

 000/0 783/61 904/69 2 808/139 شده تصحيح مدل

 024/0 795/5 557/6 1 557/6 مبدا از عرض

 ها آزمون پيش

 گروه

510/99 

672/57 

1 

1 

510/99 

672/57 

950/87 

972//50 

000/0 

000/0 

 - - 131/1 24 155/27 خطا

 - - - 27 000/1879 مجموع

 - - - 26 963/166 شدهتصحيح مجموع

 

های نمارات حافظاه در برای بررسی آمار استنباطی داده     

مقياس وکسلر از تحليل کواریانس استفاده شد. در این روش 

هاای آزماون گروهآزمون و پسکردن نمرات پيشپس از وارد

آورده  3و  2های کنترل و آزمایش نتاایج بررسای در جادول

 .استشده

سطح معناداری برای  3ا توجه به سطر سوم جدول ب     

است، پس فرض صفر  05/0( کمتر از 000/0ها )آزمونپيش

شود و همبستگی آزمون برابر صفر است( رد می)اثر پيش

ها( و متغير مستقل رعایت آزمونمتغير همپراش )پيش

ثر دارند و اها در این پژوهش آزموناست یعنی پيششده

باشد. در سطر يل کوواریانس صحيح میاستفاده از تحل

باشد سطح چهارم که خروجی اصلی این جدول می

باشد و فرض صفر را می 05/0( کمتر از 000/0معناداری )

گيریم که پس از کند به عبارت دیگر نتيجه میرد می

ها یا همان متغير همپراش، آزمونکردن اثر پيشخارج
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دو گروه در  اختالف معناداری بين ميانگين نمرات

ها وجود دارد و فرضيه اصلی پژوهش تأیيد آزمونپس

بهبود حافظه  موجبای برنامه آموزش رایانهشود. یعنی می

 شود.می گيریکودکان دارای ناتوانی یاد در کوتاه مدت

 گيريبحث و نتيجه

ای باعث های پژوهش، برنامه آموزش رایانهباتوجه به یافته

در کودکان دارای ناتوانی یادگيری مدت بهبود حافظه کوتاه

آزمون در آزمون و پسشود. مقایسه تفاوت نمرات پيشمی

دهد که با استفاده از دو گروه کنترل و گواه نشان می

توان حافظه ای میهای رایانهها و بازیآموزش برنامه

ای آموزش رایانه مدت را به نحو مطلوبی افزایش داد.کوتاه

نظر جذاب و برانگيزاننده است که به یک رویکرد یادگيری

های آموزان دارای ناتوانی یادگيری را با تجربهرسد دانشمی

 کند.یادگيری موفق آشنا می

؛ به نقل 1990گرفته توسط جونز )های صورتفراتحليل     

( نشانگر آموزش به کمک رایانه بر افزایش 1389از عچرش، 

نگرش مثبت بر  پيشرفت تحصيلی یادگيرندگان و ایجاد

های آموزشگاهی است، بنابراین با استفاده از آموزش فعاليت

آموزان دچار اختالل توان به دانشبه کمک رایانه  می

یادگيری در افزایش فراخنای توجه، در ایجاد لذت وشادی، 

های مهمی برداشت مدت گامانگيزه و بهبود حافظه کوتاه

راد غير از مشکالت چرا که یکی از دالیل ناتوانی این اف

شده به علت ناتوانی در یادگيری و یادگيری، انزجار ایجاد

ها گاهی تنبيه یا تحقيرهای صورت گرفته ناشی از ناتوانی

 باشد.

های یادگيری در آموزان دارای ناتوانیبسياری از دانش     

یادسپاری کلمات و یادآوری صداهایی که کلمات را به

رند. آنها ممکن است در تکاليفی دهند مشکل داتشکيل می

مدت و که مستلزم پردازش معنایی هستند و نيز حافظه بلند

باشند. با وجود این، روشن نيست که مدت نقص داشتهکوتاه

سازی و دليل مشکالت ذخيرههای یادگيری بهآیا ناتوانی

دهند ویا ناشی از مدت رخ میبازیابی اطالعات از حافظه بلند

نظام حافظه هستند )مک نمارا و وونگ، نقص در خود 

 (.2003؛ سوانسون، 2003؛ نلسون، بنر و گونزالز، 2003

باعنوان  2005در پژوهشی که کلينبرگ و فرنل در سال      

 نقص دچار که کودکانی در کاریحافظه ایرایانه آموزش

 مطالعه این بودند، انجام دادند، نتيجه فعالی بيش توجه/

 در کاری حافظه باعث بهبود ایرایانه برنامه این که دادنشان

 (.2005)کلينبرگ،  شودمی کودکان این

( 2008اسکرانسز ) و بروباک گراماستد، هابرد، آنتونسن،     

 برای کاری حافظه ایرایانه آموزش عنوان با نيز در پژوهشی

 وزن تولد هنگام که درکودکانی اجرایی کارکردهای بهبود

حافظه ظرفيت که داد نشان نتایج دادند. انجام داشتند، کمی

قابل  بهبود آموزش ماه 6 از پس کودکان این در کاری

 و بروباک گراماستد، هابرد، )آنتونسن، استداشته توجهی

 .(2008اسکرانسز، 

 با ( در پژوهشی مانند پژوهش حاضر2010) ميلتون     

 روی بر کاریحافظه ای آموزشرایانه برنامه تأثيرات عنوان

 بيش توجه/ نقص به مبتال نوجوانانی در را کاریحافظه توجه،

 نتایج که داد انجام بودند یادگيری هایناتوانی فعالی و

انعطاف روی بر آموزشی افزار نرم این که دادنشان پژوهش

داشت  توجهیقابل تأثير کاریحافظه و پذیری شناختی

 (.2010)گيوی،

والتر و همکارانش در راستای تحقيق حاضر در سال      

ای بر حافظه، های رایانهتحقيقی در مورد اثرات بازی 2008

اند. در این تحقيق افرادی توجه و کارکرد اجرایی انجام داده

ای انجام داده بودند از نظر سرعت تشخيص و که بازی رایانه

عات تعقيب اشياء متحرک و امکان تغيير در اطال

سازی شده در حافظه کوتاه مدت در آنها بهتر بود ذخيره

 (.2008)بوت، کرامر، سایمونز، فابيانی و گراتون،

افزار نرم بخشی اثر در تحقيقی که با عنوان بررسی     

کودکان  کاریحافظه و پاسخ بازداری بر شناختی پيشبرد

 است.فعالی انجام شده بيش توجه نقص و دچار نارساخوانی

روی  بر شناختی پيشبرد افزارنرم داد کهنشان پژوهش تایجن

 کودکان پاسخ بازداری وتوجه و کاریحافظه مهارت افزایش

 تأثير نارساخوانی دچار کودکان و فعال نقص توجه/ بيش

 (.1391دارد )قمری گيوی، مثبتی
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مدت در ای حافظه کوتاههای رایانهبا انجام برنامه     

یابد و به آموزان دچار اختالل یادگيری افزایش میدانش

 یابد.طبَع آن ميزان یادگيری در آنها بهبود می

 منابع

 بر کامپيوتر کمک به آموزش ( . تأثير1389).هادی  عچرش،
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