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خالصه
مقدمه :مشکالت خواندن یکی از اساسیترین مشکالتی است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری با آن مواجه هستندد .مطالعتات
نشان دادهاند که توانبخشی شداخنی میتواند باعث بهبود ناتوانی در خواندن شتود .پتوهه

اارتر بتا هتدث تتتویر توانبخشتی

نورهسایکولوژیکی مبندی بر نرمافزار بر بهبود عملکرد ال مسئله در افراد مبنال به ناتوانی یادگیری خواندن انجام شد.
مواد و روشها :طرح پوهه

اارر به صورت کارآزمایی بالیدی بود .نمونه مورد بررستی شتامل گترهه افتراد مبتنال بته نتاتوانی

یادگیری خواندن ( 01نفر) ه گرهه کدنرل ( 01نفر) بود .از برنامه کامپیوتری توانبخشی نورهسایکولوژیکی ه آزمون برج لدتدن بته
عدوان ابزار پوهه

اسنفاده گردید .تحلیل دادهها با اسنفاده از تحلیل کوهاریانس چدد منغیره انجام شد.

یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین نمرههای پی آزمون ه پسآزمون گرهه آزمای

ه کدنترل تفتاهت معدتیداری

هجود داشت ( ،)p<1/110به نحوی که توانبخشی نورهسایکولوژیکی باعث بهبود عملکرد ال مسئله در افتراد مبتنال بته نتاتوانی
یادگیری خواندن شده است.
نتیجهگیری :با توجه به تتویرات توانبخشی نورهسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد اتل مستئله افتراد مبتنال بته نتاتوانی یتادگیری
خواندن ،این مدل میتواند در افرادی که دچار اخنالل یادگیری خواندن هسندد ،مورد اسنفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :توانبخشی نورهسایکولوژیکی ،ال مسئله ،شداخت ،علوم اعصاب ،ناتوانی یادگیری خواندن

 -7استاد روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2استادیار علوم اعصاب شناختی ،گروه طراحی صنعتی  ،دانشکده طراحی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،y.movahedi@tabriziau.ac.ir :تلفن 43769317370:
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را بهبود بخشتید .بتر مبدتای متدل تعتادل خوانتدن ،کودکتان

مقدمه

نارساخوان از کد

نارساخوانی ،بر اساس تعریف انجمن نارساخوانی انگلستنان

نیمکره راست بهره کمی بردهاند [.]2

ترکیبی از ناتواناییها است که فرایدتد یتادگیری را در یتا یتا

عملکرد ال مسئله یکی از کارکردهای شداخنی است کته

چدد زمیده از جمله خواندن ،نوشنن ه هجی کردن تحت تتتویر

تحت تتویر توانبخشی شداخنی میتتوان آن را ارتقتا داد .اتل

قرار می دهد [ .]0این ناتوانی ممکن است اتوزههتای دیگتری

مسئله به مثابه عالی ترین شکل یتادگیری قلمتداد متیشتود ه

ماندد اافظه کوتاهمدت ،سرعت پردازش ،توالی زبان گفناری ه

شامل فرایددی است که طی آن یادگیرنده از راه ترکیس قواعتد

سایر کارکردهای نورهستایکولوژیکی را نیتز در بتر بگیترد [.]2

از قبل آموخنه شده به یادگیری جدید نیز میرسد [.]7

برای قرار گرفنن در طبقهبددی ناتوانی خوانتدن بایتد عملکترد

ننایج مطالعات انجام شده در اوزه عصتسشتداخنی نشتان

فرد در خواندن از اد مورد اننظار بتر استس ستن ،آمتوزش ه

داده است که توانایی ال مسئله در تکالیف پیچیتدهای ماندتد

هوش کودک پایینتر باشد .این اخنالل به میزان زیتادی متان

برج لددن ه برج هانوی نشاندهدده ستالمت عملکترد قستمت
پیشانی کورتکس است .برای ال یا مستئله ابنتدا فترد

موفقیت تحصیلی یا فعالیتهای رهزانه که نیاز به خواندن دارند

پی

می شود [ .]0کودکتان دچتار نارستاخوانی در هدگتام خوانتدن

باید از ماهیت مسئله آگاه شود ه این کار با ایجاد یا بازنمایی

مرتکس اشنباهات منعددی می شوند .این اشنباهات بتا اتفث،

ذهدی از مسئله آغاز میشود که به پیتدا کتردن راهاتل بترای

افزهدن یا هارهنه نمودن کلمات مشخص می شود .این کودکتان

مسئله ارائه شده کما میکدد [.]8-9

در تفکیا بین اترهث از نظتر شتکل ه انتدازه دچتار مشتکل

در دهههای اخیر بترای درمتان اختنالالت تحتولی ،عالقته

هسندد ،به خصوص ارهفی که فقط از نظر جهتیتابی ه طتول

رهزافزهنی به استنفاده از رایانته در زمیدته مشتکالت شتداخنی

خطوط با هم تفاهت دارند .سرعت خواندن آنها پتایین ه غالبتا

مشاهده میشود کته ایتن امتر موجتس گستنرش برنامتههتای

با اداقل درک همراه است [ .]3بر مبدای مدل تعادل خوانتدن

آموزشی شداخنی بر اساس رایانهها شده است؛ بته طتوری کته

( ،)2112نارستتاخوانی ناشتتی از اختتنالل در ستتاخنار ه کتتد

این برنامهها قابلیت تدظیم سطح دشواری تکلیتف از ستاده بته

نیمکرههای مغزی میباشد .این رهیکرد نارساخوانی را ناشتی از

مشکل را بر استاس تفتاهتهتای فتردی دارنتد ه چتال هتای

نارسایی در یکی از نیمکرههای مغزی چپ ه راست ه یا هتر ده

شداخنی مداهمی را برای فرد ایجاد متیکددتد [ .]01در هاقت ،

نیمکتتره مغتتزی متیدانتتد [ .]3ایتتن متتدل بتتر مبدتتای دیتتدگاه

توانمددسازی یا آموزش شداخنی ( )Cognitive Trainingبته

نورهسایکولوژیکی بیان می کدد که مهارت خواندن از  2مرالته

آموزشهایی اطالق میشود کته مبندتی بتر یافنتههتای علتوم

اصلی تشکیل شده است .مراله مقدماتی توسط نیمکره راست

شداخنی هلی به شکل بازی (عموما بازیهای کامپیوتری) سعی

صورت میگیرد؛ با توجته بته کتارکرد ،ایتن نیمکتره در تفکتر

میکددد عملکردهای شداخنی (دقت ،توجته ،ادراک دیتداری-

فضایی در ابندا هظیفه اسنخراج جدبتههتای دیتداری -فضتایی

فضایی ،تمیز شدیداری ،انواع اافظه مخصوصا اافظه کتاری ه

کلمه نوشنه شده را به عهده دارد .در شرهع خواندن مغتز بایتد

سایر کارکردهای اجرایی) را بهبود بخشیده یا ارتقتا دهدتد کته

کلمه نوشنه شده را از نظر شکل فضایی تجزیه ه تحلیل نمایتد

همه این موارد بر اصل نورهپالسنیستینی ()neuroplasticity

ه سپس این شتکل فضتایی را بتا معدتای آن درک نمایتد [.]4

یا همان انعطاثپتفیری مغتز اشتاره دارد [ .]00-02آمتوزش ه

بدابراین ،اخنالالت ادارکی شکل ابنتدایی خوانتدن ه اختنالالت

توانبخشی شداخنی ،با درگیر کردن ه بهکتارگیری مجموعتهای

زبان شداخنی ،شکل پیچیده خواندن را مخدهش می سازند [.]5

از تواناییهای شتداخنی افتراد ،موجتس بهبتود ه افتزای

ایتن

مغز این آمادگی را دارد که از طریت تحریتا هتای ااصتله از

تواناییها در افراد میشود [ .]3یکی از رهشهایی که از طریت

محیط های یادگیری ،تغییر یابد .لفا با تحریا نیمکتره راستت

آن میتوان توانبخشی نورهسایکولوژیکی را بکار گرفت؛ اسنفاده

می توان عملکرد خواندن کودکان نارساخوان نوع زبان شتداخنی

از نرم افزارها ه بازیهای کامپیوتری منداسس با این توانتاییهتا
است [ .]7با توجه به مبااث مطرح شده ه از آنجایی که متدل
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توانبخشی نورهسایکولوژیکی بتر رهی افتراد مبتنال بته نتاتوانی

سطوح مخنلف بوده ه عالهه بر آموزش ه تمرین اترهث الفبتا،

اارر با هدث بررسی تتتویر

مهارتهای توجه ه اافظه فعال ،مهارتهای شتدیداری ،هجتی

توانبخشتتی نورهستتایکولوژیکی از طری ت نتترمافتتزار بتتر بهبتتود

کردن ه تلفظ ارهث ،تفکیا ه تمیز اصوات ،ریاریات کتالس

عملکرد ال مسئله در افراد مبنال به ناتوانی یادگیری خوانتدن

اهل تا پدجم دبستنان ،پیترهی از دستنورات ،سترعت پتردازش

انجام شد.

مغزی ه انی کدنرل تکانه را بهبود میبخشد (مهارتهایی کته

خواندن انجام نشده است ،پوهه

برای موفقیت در زندگی ه تحصیل ررهری هسندد) .این برنامه
یکی از بهنرین ه کارآمتدترین برنامتههتای آمتوزش ه پترهرش

مواد و روشها
طرح پوهه

ذهدی است که توستط کمپتانی  brain trainهارد بتازار شتد

اارر به صورت کارآزمایی بالیدی با ده گرهه

[.]02

آزمودنی بود .جمعیتت متورد بررستی ،کلیته دانت آمتوزان بتا

برنامه  Sound Smartتتویرات بینظیری در توانتاییهتای

ناتوانی خواندن شتهر تبریتز بودنتد کته در ستال  0395متورد
بررسی قرار گرفندد .به مدظور جم آهری دادهها ،بعد از کستس

شداخنی ه یادگیری بچهها بههیوه در سدین دبستنانی ه پتی

مجوزهای الزم از گرهه رهانشداسی دانشگاه تبریز ه آمتوزش ه

دبسنانی دارد .به مدظور عملیاتی کتردن ایتن رهش ،نترمافتزار

پرهرش کودکان اسنثدایی ،مراکز  5گانه اخنالالت یادگیری در

 Sound Smartبه هر یا از افراد گرهه آزمای

در  21جلسه

سال  0395به صورت تصادفی اننخاب شدند .بعد از مراجعه به

 31تا  45دقیقهای ( 2بار در هر هفنه) ارائه شد .به این صورت

این مراکز ،تعداد نمونه مورد نظر ( 21نفر) به صتورت تصتادفی

که در جلسه اهل رهال کار ه مراال آن توریح داده شد ه یا

با داشنن شرایط الزم اننختاب شتدند .در مرالته بعتد ،رهش ه

مراله تمریدی جهت آشتدایی هتر دانت آمتوز بتا کتامپیوتر ه

چگونگی اجرای کار برای هالدین تا تا افراد نمونه تورتیح ه

فضای نرمافزار در نظر گرفنه شد .سپس  09جلسه آموزشی به

ررایتنامه اخالقی آنها کسس شد .سپس نمونههتای اننختاب

هر یا از افراد نمونه ارائه شد [.]8

ه

آزمون حل مسئله بـر لنـدن :یکتی از پرکتاربردترین

کدنرل تقسیم شدند .بعد از این مراله ،ابندا هتر یتا از افتراد

آزمونهای فیزیولوژی عصبی برای تعیین توانایی ال مسئله ه

گرهههای آزمایشی ه گواه با اسنفاده از آزمون ال مسئله (برج

برنامهریزی متیباشتد .ایتن آزمتون بترای انتدازهگیتری بهیدته

لددن) مورد ارزیابی قرار گرفندد [( ]00پی آزمتون) ه ستپس

عملکرد ال مسئله ه هیوگیهای ال مسئله ه ال مستئله بتا

در طتی  21جلسته (هتتر جلسته  31تتا  45دقیقتته) نترمافتتزار

کمنرین ارکتهای مورد نیاز به طتور ستری ه کارآمتد متورد

توانبخشتتی نورهستتایکولوژی  Sound Smartبتته گتترهههتتای

اسنفاده قرار میگیرد  .اعنبار این آزمتون متورد قبتول ه 1/79

آزمایشی ارائه شد .در مراله آخر دهباره آزمون مورد نظتر رهی

گزارش شتده استت .در مطالعتات دیگتری ایتن آزمتون متورد

هر ده گرهه اجرا شد (پسآزمون) .مالکهای هرهد شامل رشتد

اسنفاده قرار گرفنه است ه پایایی آن  1/83گزارش شده استت

ارکنی طبیعی ،شدوایی طبیعی ،بیدایی طبیعی یا اصالح شده

[.]03

شده به صورت تصادفی به طور مساهی به ده گترهه آزمتای

ه مالکهای خرهج نیز عدم تمایل آزمتودنی بترای شترکت در

آزمون نما :ابزاری بترای بررستی توانتایی خوانتدن دانت

پوهه  ،هجود اخنالالت نورهلوژیکی ،هجود اخنالالت شداخنی

آموزان عادی دخنر ه پسر ،در پدج پایه دبسنان ه نیز تشخیص

ه هجود عقسماندگی ذهدی بود.

کودکان مبنال به مشکالت خواندن ه نارستاخوانی استت [.]04

توانبخشی نوروسایکولوژیکی :توانبخشتی شتداخنی در

این آزمون برای ساخت ،در مراله مقدماتی بتر رهی  311نفتر

این پوهه  ،آموزشی است که بته هستیله نترمافتزار آموزشتی

( 011نفر دانت آمتوز فارستی زبتان از شتهر تهتران 011،نفتر

ارائتته گردیتتدSound .

دان آموز کرد زبان از شهر سدددج ه  011نفر دان آموز ترک

 Smartیا برنامه آموزشی جفاب است که هماندد بتازیهتای

زبان از شهر تبریز) انجام شد .پس از تحلیل دادههای مقدماتی

کامپیوتری طراای شده است .ایتن برنامته دارای  00بتازی بتا

اصالاات الزم اعمال گردید ه بدین ترتیس نسخه نهایی آزمون

 ،Sound Smartبتته گتترهه آزمتتای
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آمتتاده شتتد .اجتترای اصتتلی آزمتتون بتتر رهی  0204نفتتر (771

تحلیل کوهاریانس تا منغیره بتا استنفاده از نترمافتزار SPSS

دان آموز پسر ه  844دان آموز دخنر) در پدج پایه تحصتیلی

نسخه  20تجزیه ه تحلیل شدند ه سطح معدتیداری p<1/10

ه در ستته شتتهر تهتتران ،ستتدددج ه تبریتتز انجتتام شتتد .پتتس از

در نظر گرفنه شد.

گردآهری دادهها ه انجام عملیات آماری برای هر پایته ه در هتر
شهر ،نمرات خام ه نمرات هدجار محاسبه گردیتد .ایتن آزمتون

یافتهها

شامل  01خرده آزمون است کته عبارتدتد از :خوانتدن کلمتات

میانگین ه انحراث معیار ستن شترکت کددتدگان در گترهه

کلمتتات پربستتامد ،منوستتط بستتامد ه

مداخله برابر با  00/49 ± 2/35ه در گرهه کدنترل بتا ± 2/28

کم بسامد است) ،زنجیره کلمات ،قافیه ،نامیتدن تصتاهیر ،درک

 00/80بود  .p=1/158ننایج آزمون مجفهر کای نشان دهدتده

منن ،درک کلمات ،افث آهاهتا ،خوانتدن نتا کلمتات (کلمتات

همگن بودن منغیر دموگرافیا در ده گرهه آزمتای

ه کدنترل

بدهن معدا) ،نشانههای ارث ه نشانههای مقوله [.]05

بود.

(کتته شتتامل ستته بخت

دادههتتای پتتوهه

اارتتر بتتا استتنفاده از رهشهتتای آمتتار

در جدهل شماره  0اطالعات توصیفی مربوط به ال مسئله

توصیفی (میانگین ه انحراث اسناندارد) ه آمار اسندباطی شامل

ه کدنرل درج گردیده است.

در گرهه آزمای

جدول -1میانگین و انحراف استاندارد ابعاد حل مسئله (آزمون برج لندن) در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمايشي و كنترل
پس آزمون

پیش آزمون
انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین
24/34 ± 6/43
78/64 ± 9/86

آزمودنیها

مؤلفه

خواندن

حل

79/89 ± 0/42

کنترل

مسئله

70/84 ± 0/88

همان گونه که مددرجات جدهل شماره  0نشتان متیدهتد،

بررستی قترار گرفتتت .بتر استتاس ننتایج ،پتتی فترض همگدتتی

گرهههای مورد مطالعه در منغیرهای متورد مطالعته در مرالته

هاریانسها در منغیرهای مورد بررسی هر ده گترهه تتییتد شتد.

پی آزمون تفاهتهای چشمگیری با یکدیگر نداشتنهانتد .چترا

این آزمون برای هیچ کدام از منغیرها معدیدار نبود .همچدتین

که میانگین ه انحراث اسناندارد گرههها ،تقریبا به هتم نزدیتا

برای بررستی فترض همگدتی کوهاریتانسهتا از آزمتون بتاکس

بوده است ،هلی در مراله پس آزمون ،این کمیتها با هاریتانس

اسنفاده شد ه ننایج نشان داد که تفاهت کوهاریانسها معدیدار

بیشنری مواجته شتدهانتد بته نحتوی کته میتانگین ه انحتراث

نیست ه در ننیجه پی فترض همگدتی کوهاریتانسهتا برقترار

اسناندارد گرههها تغییر پیدا کرده است.

است.

قبل از اسنفاده از آزمون تحلیل کوهاریانس برای منغیرهای
پوهه  ،پی فرض همگدی هاریانسهتا بتا آزمتون لتون متورد
جدول -2نتايج آزمون تحلیل كوواريانس برای اثر اصلي متغیر گروه توانبخشي نوروسايکولوژيکي بر حل مسئله

سالمت جامعه

نام آزمون

ارزش

F

P

اثر پیالیی

4/133

8/97

4/447

المبدای ویلکز

4/287

77/30

4/447

اثر هتلینگ

2/18

78/33

4/447

بزرگترین ریشهی روی

2/14

99/80

4/447
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آزمای

همتتانطتتور کتته در جتتدهل  2مالاظتته متتیشتتود ستتطوح
معدی داری همه آزمونها قابلیت اسنفاده از تحلیل کوهاریتانس

ه کدنرل تفاهت معدیدار در میزان عملکرد ال مسئله

در پس آزمون نسبت به پی

آزمون هجود دارد.

را مجاز میشمارند .این ننتایج نشتان متیدهتد بتین ده گترهه
جدول -3نتايج تحلیل كوواريانس با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در تاثیر توانبخشي نوروسايکولوژيکي بر حل مسئله
منبع

مجموع

متغیر وابسته

پراکندگی
گروه

درجه

مجذورات

حل مسئله

میانگین

آزادی

276/40

مجذورات
748/42

2

F

P

1/23

4/449

همانطور که در جدهل  3مشاهده میشود ،بتین ده گترهه

در کودکان بتا مشتکالت خوانتدن بهبتود بخشتد [ .]09دیگتر

در ال مستئله  p< 1/110 ،F=7/29تفتاهت معدتیدار هجتود

محققان نیز تتویر اسنفاده از فداهری ه نرمافزارهای آموزشتی را
بر بهبود عملکرد اافظه تتیید کردند [ .]21در پوهه

دارد.

دیگری

نیز با عدوان تتویر آموزش شداخنی رایانهای در افراد بزرگسال
مبنال به نقص توجه /بی فعالی که در کارکردهای اجراییشان

بحث
اارتتر نشتتان داد کتته توانبخشتتی

مشکل داشندد ،در طی سه ماه آموزش انجتام دادنتد .ده گترهه

نورهسایکولوژیکی مبندی بر نرم افزار باعث بهبود عملکترد اتل

 21نفره را به صورت تصادفی اننخاب کردند ه توسط نترمافتزار

مسئله در افراد مبنال به ناتوانی یادگیری خواندن متیشتود ،در

شداخنی رایانهای به یکتی از گترهههتا کارکردهتای اجرایتی را

همین راسنا در پوههشی با هدث بررسی اوربخشی برنامتههتای

آموزش دادند .ننایج نشان داد که تفاهت قابل توجهی بین گرهه

رایانه ای به مدظور آموزش راهکارهای درک مطلتس در فرایدتد

آزمای

ه گرهه کدنرل بعتد از سته متاه آمتوزش هجتود دارد ه

خواندن دان آموزان سال چهارم ابندایی در شیلی ،نشان دادند

گرهه آزمای

که یادگیری در محیط مبندی بر رایانه بسیار مؤور بتوده استت

(بازداری پاست ه اافظتهکتاری) بهنتر از گترهه کدنترل عمتل

[ .]02در پوههشی دیگر ،محققتان بته بررستی تتتویر آمتوزش

کردند [.]20

یافنتتههتتای پتتوهه

که آموزش دیده بودنتد در کارکردهتای اجرایتی

مهارتهای هجی کردن بته کمتا رایانته بتر رهی ده گترهه از
دان آموزان نارساخوان ه عادی پرداخندد ه ننیجه گرفندد کته

نتیجهگیری :در خصوص تبیتین اختنالالت یتادگیری بته

کودکان نارساخوان به اندازه غیر نارساخوانها ،در مهتارتهتای

صورت عام ه اخنالل در ریاریات به صورت خاص نظریتههتای

هجی کردن پیشرفت کردند ،همچدتین ستطح توجته کودکتان

مخنلفی از قبیتل نظریتههتای ژننیکتی ،نظریتههتای زیستنی،

پیدا کرده بتود

نظریههای رشدی ه رسشی ،نظریههای شداخنی ه نظریتههتای

دیگری به این ننیجه رسیدند که تدهتا بتا ده

رفناری ه آموزشی مطرح شدهاند که هر کدام بر جدبهای خاص

هفنه تمرین رایانهای اخنصاصی منمرکز بتر اافظته فعتال کته

از این اخنالل منمرکتز شتده ه بته تبیتین آن متیپردازنتد .در

پتتردازش/

مجموع می توان بر اساس فرریه شکلپتفیری مغتز ایتنگونته

رمزگفاری ه مرالته یتادآهری طرااتی شتده بتود ،در تکتالیف

توریح داد که تتویرات اانمالی این نرمافزار ،در اور تمرینهای

شداخنی ه اافظه فعتال تفتاهت معدتیداری بتین کودکتان بتا

شداخنی ه تکرار این تمرینها صورت میگیرد؛ بدابراین ،چدین

مشکالت رشدی ه کودکان گرهه شاهد در عملکرد اافظه فعال

فتترض متیشتتود همتتان مکانیستتمی کتته زیربدتتای فرایدتتدهای

ختود دریافتت

شکلپفیری هابسنه به تجربه است بهبودهای خود به خود ه یا

که تمرین رایانهای اافظه فعال میتواند مهارت فهم خواندن را

هدایت شده (از طری توانبخشی) را در این اخنالالت به هجود

نارساخوان از طری این برنامه آموزشی افزای
[ .]07در پوهه

شتتامل تصتتاهیری از ایوانتتات بتتود ه در ده بختت

ه خواندن دیده شد [ Dahlin .]08در پتوهه
سالمت جامعه
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که مطالعات آیدده برنامه توانبخشی نورهسایکولوژیکی را بترای

 آموزشهای شداخنی خوب طرااتیشتده در، بدابراین.می آهرد

.سایر اخنالالت نیز بکار گیرند

زمیده کد های اجرایی متیتواندتد بهبودهتای بتادهامی را در
زمیده این کد ها در کودکانی که از ناتوانیهای یادگیری رنج
 آمتتوزشهتتای شتتداخنی مکتترر ه. بتته هجتتود آهرنتتد،م تیبرنتتد

تعارض منافع

تغییترات

.هیچگونه تعارض مداف توسط نویسددگان بیان نشده است

هدایت شده (مثل توانبخشی شداخنی) باعث پیدای

 در مغتز،ساخناری ه کدشی در نورهنهای مسئول این کد ها
 تغییراتتی کته بتا توجته بته فررتتیه،ایتن کودکتان متیشتوند

سهم نویسندگان

شکلپفیری ه خودترمیمی مغز انسان میتواندد پایدار ه بتادهام

، نگتارش مقالته: یزدان مواتدی. ایده مقاله:مدصور بیرامی

.باشدد

.جم آهری اطالعات ه تجزیه ه تحلیل اطالعات

 تعتداد:اارر دارای محدهدیتهایی بتود از جملته

نمونه ه ایدکه همگی از قومیت تترک بودنتد بته همتین دلیتل

تشکر و قدردانی

 پیشدهاد متیگتردد.تعمیم یافنهها باید با اانیاط صورت گیرد

نویسددگان بر خود الزم میداندد از کلیه شترکتکددتدگان
.تشکر ه قدردانی به عمل آهرند

پوهه

در این پوهه

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Arns M, Drinkenburg W, Kenemans JL. The effects of QEEG-informed neurofeedback in ADHD: an openlabel pilot study. Applied psychophysiology and biofeedback 2012;37(3):171-80.
Baddeley A. The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in cognitive sciences
2000;4(11):417-23.
Bakker DJ. Treatment of developmental dyslexia: A review. Pediatric rehabilitation 2006;9(1):3-13.
Casey JE. A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis of nonverbal learning disorder.
CJSP 2012;27(1):35-57.
Buchan BD. The Classification of Reading Disability Subtypes and the Efficacy of Hemisphere Specific
Stimulation. Indiana University of Pennsylvania 2009; 14(5): 13-26.
Barkley R A. ADHD and nature of self-control. 2nd ed. NewYork: Guilford Press; 1997: 31.
Seidman LJ, Biederman J, Monuteaux MC, Doyle AE, Faraone SV. Learning disabilities and executive
dysfunction in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychology 2001;15(4):544-56.
Robertson SI. Problem solving.1nd ed. Amirecan .Hove: Psychology Press;2001 :15.
Noyes JM, Garland KJ. Solving the Tower of Hanoi: does mode of presentation matter? Computers in Human
Behavior 2003;19(5):579-92.
Gaitán A, Garolera M, Cerulla N, Chico G, Rodriguez‐Querol M, Canela‐Soler J. Efficacy of an adjunctive
computer‐based cognitive training program in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: A
single‐blind, randomized clinical trial. IJGP 2013;28(1):91-9.
Thorell LB, Lindqvist S, Bergman Nutley S, Bohlin G, Klingberg T. Training and transfer effects of executive
functions in preschool children. Developmental science 2009;12(1):106-13.
Owen AM, Hampshire A, Grahn JA, Stenton R, Dajani S, Burns AS, et al. Putting brain training to the test.
Nature 2010;465(7299):775-8.
Lezak MD. Neuropsychological assessment. 2nd ed. Oxford; Oxford University; 2004: 88.
Balouti A, Bayat, MR , Alimoradi M. Relationship between visual perception and reading disability in primary
students (first, second, third grade) of Ahwaz city. IRJABS 2012; 3(10): 2091-6.
Franklin S, Peat M, Lewis A. Non-traditional intervention to simulation discussion: the use of games and
puzzles. JBE2003; 37(2): 79- 84.
Ponce HR, López MJ, Mayer RE. Instructional effectiveness of a computer-supported program for teaching
reading comprehension strategies. Computers & Education 2012;59(4):1170-83.

7931  تابستان،2  شماره،دوره دوازدهم

98

سالمت جامعه

منصور بیرامی و همکاران

تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر عملکرد حل مسئله

17. Kast M, Baschera G-M, Gross M, Jäncke L, Meyer M. Computer-based learning of spelling skills in children
with and without dyslexia. Annals of dyslexia 2011;61(2):177-200.
18. Loosli SV, Buschkuehl M, Perrig WJ, Jaeggi SM. Working memory training improves reading processes in
typically developing children. Child Neuropsychology 2012;18(1):62-78.
19. Dahlin KI. Effects of working memory training on reading in children with special needs. Reading and Writing
2011;24(4):479-91.
20. Jenks KM, De Moor J, Van Lieshout EC. Arithmetic difficulties in children with cerebral palsy are related to
executive function and working memory. JCPP 2009;50(7):824-33.
21. Brunstein, J. C; Mayer, G. W. (2005). Implicit and self attributed motives to achieve; Two Separate but
interacting needs. Journal of personality and social psychology, 89, 205- 222.

7931  تابستان،2  شماره،دوره دوازدهم

96

سالمت جامعه

منصور بیرامی و همکاران

تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر عملکرد حل مسئله

The Impact of the Neuropsychological Rehabilitation Treatment on
the Problem-Solving Performance in Patients with Dyslexia
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Introduction: Reading problems are from among the most serious problems that children with
learning disabilities are faced with. This study is conducted aimed at investigating the impact of the
neuropsychological rehabilitation treatment on the problem-solving performance in patients with
dyslexia disabilities.
Materials and Methods: This study uses a quasi-experimental design with two groups of subjects.
The first group is consisted of 10 people with dyslexia disabilities, and the control group is
consisted of 10 individuals, i.e. people with dyslexia disabilities but with no intervention applied to
them. Instruments included the neuropsychological rehabilitation program and the tower of London
test. The data analysis was conducted using SPSS version 19 and the multivariate analysis of
covariance (MANCOVA).
Results: The data analysis results showed that there was a significant difference (p<0/01) between
the mean scores of the pre-test and the post-test of the experimental and control groups; this
indicates that the neuropsychological rehabilitation treatment improves problem solving in people
with dyslexia disabilities.
Conclusion: Considering the positive effects of the current method that favors people with dyslexia
disabilities, the results of this study demonstrated that the neuropsychological rehabilitation
treatment could be an effective way used in achieving the optimum performance in people with
dyslexia disabilities.
Keywords: Rehabilitation Neuropsychology, problem solving, cognitive, dyslexia disabilities
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