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اثربخشي تلفيق روش يكپارچگي حسي و آموزش مستقيم درك مطلب بر 

  ان نارساخوانآموزدانشحافظه فعال و دامنه توجه تقويت 

  3مليحه رحمتي و 2زاده، حسن عبداهللا1هيوا محمودي

  

  چكيده

 تيدرك مطلب بر تقو ميو آموزش مستق يحس يكپارچگيروش  قيتلفاين پژوهش با هدف اثر بخشي 

 - نوع پيش آزمونبي از انجام شد. روش پژوهش نيمه تجر ان نارساخوانآموزدانشحافظه فعال و دامنه توجه 

ساله ابتدايي مبتال به نارساخواني  8- 12ان آموزدانشپس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري شامل كليه 

نفري  15نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه  30شهر بوكان بودند كه 

 نسخه چهارم - هوش وكسلر كودكان اسيقمآزمايش و كنترل گمارش شدند. ابزارهاي پژوهش شامل، 

 10 يدرك مطلب در ط ميو آموزش مستق يحس يكپارچگيروش  قيتلف ةبرنامبود.  وستهيآزمون عملكرد پو

 انسيكوار ليتحل يبا استفاده از روش آمار هاافتهيآموزش داده شد و  شيبه گروه آزما ايقهيدق 40جلسه 

وه آزمايش و كنترل در افزايش حافظه فعال و دامنه توجه . نتايج نشان داد كه بين دو گرشد ليتحل

و  يحس يكپارچگيروش  قيتلف). بنابراين برنامه P≥01/0ان نارساخوان تفاوت معنادار وجود دارد (آموزدانش
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  مقدمه

به صورت  2به صورت عام و ناتواني يادگيري در خواندن (نارساخواني) 1ناتواني هاي يادگيري

ها در زمينه كودكان استثنايي خاص، همواره يكي از بحث برانگيزترين و پيچيده ترين حيطه

ميالدي اين  1960ه امروز دستخوش تحوالت بسياري شده است. تا اواسط سال محسوب شده و تا ب

آمدند؛ بتدريج، با توجه به اهميت اين گروه از هاي خاص بشمار نمياختالالت در زمره ناتواني

كم توجه متخصصين را به خود معطوف ساختند اختالالت و همچنين ميزان شيوع باالي آن، كم

هاي يادگيري، اختالل در خواندن يا نارساخواني ). يكي از انواع ناتواني1388(ارجمند نيا و سيف، 

است. براساس پنجمين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني انجمن روانپزشكي 

، نارساخواني يك اصطالح جايگزين است كه براي اشاره به توصيف الگويي DSM(3-5آمريكا (

شكالتي در بازشناسي سريع و درست كلمه، رمزگشايي ضعيف و از مشكالت يادگيري بوسيله م

  ). 2013، 4شود (انجمن روانپزشكي آمريكاكردن ضعيف استفاده ميهاي هجيتوانايي

شناسي نارساخواني، ترين نظريات مطرح شده در تبيين و سببدر حال حاضر يكي از مهم

كاري، برنامه ريزي و توجه، حافظه هايي هستند كه نقايص شناختي اين كودكان از جملهنظريه

ها، كاركردهاي پايه دانند؛ براساس اين نظريهسازماندهي و ... را در بروز اين ناتواني دخيل مي

ان، به پيشرفت و رسش الزم خود نرسيده است و اين گونه نقايص آموزدانششناختي در اين 

اند كه اي انجام شده نيز نشان دادههساز بروز نارساخواني هستند. در اين زمينه پژوهشزمينه

-، حافظه5جمله توجه هاي يادگيري در كاركردهاي شناختي خود ازان داراي ناتوانيآموزدانش

(حسنوندي، و ... داراي نقايصي هستند  1، برنامه ريزي و سازماندهي7، بازداري پاسخ6كاري
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؛ 1394؛ طباطبايي، 1395، ؛ اسماعيل پور و پاكدامن1395اردستاني، قاضي، حسنوند و يدي، 

  ).2016، 2واتسون، گابل و مورين

حافظه فعال يك سيستم حافظه كوتاه مدت است كه در آن اطالعات براي يك دوره زماني 

؛ به نقل از كاميابي، تيموري و مشهدي، 1986، 3شوند (بدليكوتاه مدت ذخيره و دستكاري مي

و  روشندل راد ،يواحد ،ينظر؛ 1397 ل تپه،ك يو پورپناه يحمزه سبز، دانا دوار،يام؛ 1393

هاي يادگيري دارد؛ در همين اي در ناتواني). اين توانايي شناختي نقش قابل مالحظه1395، يكاف

و  fMRI) در پژوهش خود با استفاده از شواهد 2010( 4راستا بنونتي، تانسن، ايرسلند و هاگدال

ا در اختالل نارساخواني نشان دادند. توجه نيز از كاركرد حافظه كاري، نقش اين توانايي شناختي ر

هاي مربوط و نامربوط به منظور هاي شناختي است كه به توانايي انتخاب بين محركديگر توانايي

شود و به انواع مختلفي مثل پايدار، اطمينان از اينكه فرد با محيط خود در تعامل است، اطالق مي

؛ 1394، يزچيو تبر يمانيسل ،يمانينر؛ 2006، 5ود (راز و بوهيلشانتخابي، متناوب و ... تقسيم مي

). نقش توجه در نارساخواني نيز در مطالعات 1397، و بشرپور نيهشج يصادق ،يمانيزاده، نر يتق

) 2014و همكاران (6مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است، به عنوان مثال هارار، تامان، بليدو، پيت

و يكپارچگي حواس چندگانه را در اين اختالل مورد بررسي و تاييد در پژوهش خود نقش توجه 

) نيز در پژوهش خود 1395قرار دادند. همچنين اديب سرشكي، مرادي، يادگاري و كنعاني (

ان نارساخوان را مورد بررسي و تاييد آموزدانشاثربخشي آموزش توجه بر بهبود عملكرد خواندن 

  قرار دادند. 

هاي معرفي شده، روش ترين روشرمان نارساخواني يكي از مهمدر زمينه آموزش و د
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شود كه اطالعات آن از راه هايي اطالق مياست؛ يكپارپگي حسي به پردازش 1يكپارچگي حسي

الگوي شوند. چشم، گوش، پوست، عضالت، مفاصل، دهان، بيني و حس تعادل به مغز منتقل مي

 واس كودك با انجام تكاليف بازي گونه، جنبهدرماني يكپارچگي حسي به واسطه درگيركردن ح

كند كه در نهايت به ارتقاء هماهنگي و دقت عملكرد گونه در هماهنگي حواس ايجاد مي تمرين

كننده در حفظ يكپارچگي و شود. از آنجائي كه تمركز حواس نقش تعيينمنجر مي حواس

در اختالل خواندن و نوشتن مؤثر واقع تواند رسد ميلذا به نظر مي ،يادگيري دارد عملكرد بهتر در

واقع فرض اصلي اين روش آموزشي  ). در 2015، 2داسيت، پاكوت، السوند و گاالگر-(ديون شود

ي حسي با مشكل مواجه هستند. اين است كه كودكان مبتال به اختالالت يادگيري در اين مسيرها

ان مبتال به آموزدانششي به هاي متعددي نيز درباره اثربخشي اين روش آموزكنون پژوهشتا

؛ لئونگ، كارتر و 1395اختالالت يادگيري انجام شده است (استكي، كوچك انتظار و زادخوت، 

) در پژوهشي به 1393). يوسف پور، موسوي، گل محمدي و مهران فرد (2015، 3استفانسون

در پايان به ان نارساخوان پرداختند و آموزدانشحركتي در  -ادراكي -آموزش يكپارچگي حسي

ان آموزدانشادراكي ارائه شده به  -حركتي - هاي حسياين نتيجه دست يافتند كه آموزش

 زادخوت و نارساخوان تاثيرات معناداري در پيشرفت تحصيلي آنها ايجاد كرده است. استكي

 بر حسي يكپارچگي و حسي چند آموزش روش تلفيق اثربخشي پژوهشي به بررسي در) 1394(

 دست به هاييافته مجموع در. پرداختند ابتدايي دوره انآموزدانش نوشتن و خواندن لاختال عاليم

 چند آموزش تلفيقي برنامه كارگيري به كه بود، آن از حاكي وضوح به پژوهش اين در آمده

 خطاهاي كاهش و متن درك( خواندن اختالل عالئم بهبود بر حسي يكپارچگي تمرينات و حسي

 مشكالت و دقت شنيداري، حساسيت ديداري، حافظه شنيداري، حافظه( نوشتن لاختال و) خواندن

) در پژوهشي 1396است. حبيبي، فريد و شبان ( داشته تاثير آزمايش گروه انآموزدانش) آموزشي

                                                                                                                            
1. Sensory Integration  
2. Dionne-Dostie, Paquette, Lassonde & Gallagher 
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مقايسه تأثير آموزش چرخش ذهني و آگاهي واج شناختي بر دقت، سرعت و درك مطلب 

 و ذهني چرخش آموزش انجام دادند. نتايج نشان دادكه را ان نارساخوانآموزدانشخواندن 

 نارساخواني به مبتال انآموزدانش خواندن مطلب درك و سرعت دقت، بر شناختيواج آگاهي

- پژوهش آناليز - متا بررسي به خود پژوهش در نيز) 2015( استفانسون و كارتر دارد. لئونگ، تأثير

 و رشدي اختالالت در حسي يكپارچگي رويكرد با مرتبط هايدرمان درباره شده انجام هاي

 اين تاثيرگذاري براي شواهد كه داد نشان پژوهش 30 روي آناليز-متا اين نتايج. پرداختند يادگيري

 دقيق نبودن روشن كه كنندمي عنوان پژوهشگران اين دارند؛ تناقضاتي يكديگر با درماني روش

 تاثير نتايج دقيق صورت به نتوان كه است شده عثبا چنين مواردي و جلسات تعداد درمان، فرآيند

 بيشتري هايپژوهش به نياز حاضر حال در و نمود استخراج را حسي يكپارچگي روش تاثير عدم يا

) در پژوهش خود به 2017( 1يانگ، پنگ، ژانگ، ژنگ و مو .شودمي احساس زمينه اين در

ان چيني آموزدانشهاي خواندن بررسي تاثير آموزش درك مطلب بر حافظه كاري و مهارت

داراي اختالل نارساخواني پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش درك مطلب تاثير 

  ان دارد و فراخناي اين توانايي شناختي را بهبود بخشيده است. آموزدانشمعنادار بر حافظه كاري 

وان، روش آموزش درك ان نارساخآموزدانشهاي آموزشي مطرح براي يكي ديگر از روش

آيد. هاي شناختي در فرآيند خواندن  بشمار ميترين مهارتاست كه از جمله مهم 2مطلب خواندن

) معتقدند درك مطلب به معني 1990( 3در تعريف مفهوم درك مطلب، گالور، رانينگ و برونينگ

درك كلي فهميدن هدف اصلي متن و تشخيص پيام اصلي آن و فرآيندي است كه خواننده به 

گونه كه ذكر شد . همان)1392، قوام يميابراهو  اسدزاده، فيس، يديسع( گرددموضوع نائل مي

شود و مطالعات صورت گرفته هاي شناختي در خواندن محسوب ميجمله مهارت درك مطلب از

نشان داده است بسياري از افرادي كه در خواندن مشكل دارند، در فرآيند درك مطلب نيز داراي 

                                                                                                                            
1. Yang, Peng, Zhang, Zheng & Mo 
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). آموزش درك مطلب خواندن مطابق با مفهوم منطقه 2005قص هستند (هاالهان و كافمن، ن

كه به تفاوت بين سطح فعلي رشد كودك و سطح رشد بالقوه او  2ويگوتسكي 1مجاور رشدي

كند ان را به سمت درك هرچه بهتر مطالب مورد مطالعه هدايت ميآموزدانشاشاره دارد، 

). مطالعات صورت گرفته نيز به اهميت درك مطلب در فرآيند 1394(رضايي و كرماني زاده، 

) در پژوهش خود 1393اند؛ به عنوان مثال خوشحال، حسين خانزاده و پرند (خواندن را تاكيد كرده

ان مبتال به نارساخواني را آموزدانشاثربخشي آموزش راهبردهاي درك مطلب بر پيشرفت خواندن 

) نيز در 1395ند. همچنين حريري، صابري و ابوالمعالي الحسيني (مورد بررسي و تاييد قرار داد

- هاي روانشناختي بر مهارتپژوهش خود اثربخشي برنامه تلفيقي آموزش مستقيم و آگاهي واج

ان دختر با مشكالت خواندن را مورد بررسي و آموزدانشكاري در خواني، درك مطلب و حافظه

) به بررسي تاثير 2017( 3نيز هلمكويست، وناسبرانت و نيستروم تاييد قرار دادند. در پژوهشي مشابه

توضيح و تفسير مطالب بر توانايي درك مطلب بزرگساالن داراي سابقه نارساخواني پرداختند. 

تواند در بهبود نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش درك مطلب از طريق توضيح متن و تصاوير مي

) در 2018( 4بقه نارخواني تاثير مطلوب داشته باشد. بارباراهاي خواندن افراد داراي سامهارت

پژوهشي با عنوان تاثير درك مطلب بر خواندن و حافظه فعال كودكان ناتوان در يادگيري نشان داد 

شود و در واقع باعث كه مهارت درك مطلب باعث بهبود خواندن و حتي مهارت شنيداري مي

  شود. ان ميآموزدانش كاري (فعال) اينافزايش ميزان حافظه

اني كه به ناتواني يادگيري دچارند، آموزدانشدر مدارس امروزي رفع يا كاهش مشكالت 

عالوه بر رشد عمومي فرهنگي و اجتماعي و بهداشتي جامعه مستلزم تجديدنظر در برنامه روش ها 

اوره در تمام شناسي و مشهاي علوم تربيتي و روانو امكانات آموزشي به كارگيري وسيع تخصص

هاي آموزشي و به كار بسته شده هاي آموزشي به ويژه در دورة آموزشي عمومي است. روشحوزه
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جهت آموزش كودكان نارساخوان دركشور ما ايران بسيار نادر است و در بررسي نظري تعداد اين 

ة كند. در جهان امروز عالوه بر مسئله شناخت پديدها از انگشتان دست تجاوز نميروش

نارساخواني، پيشگيري و آموزش و درمان بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين با توجه به اينكه 

اند، تاثير زياد بر مشكل نارساخواني كودكان بگذارند، لذا اين ها به تنهايي نتوانستهاكثرا درمان

اخواني هاي آموزشي بتواند كارآيي موثرتري بر مشكل ناراسامكان وجود دارد كه تلفيق روش

تواند هاي تلفيقي بر روي كودكان نارساخوان ميكودكان بگذارد، همچنين به كار بردن روش

هاي شناختي اين كودكان را پوشش دهد. با توجه به موارد ذكرشده و بررسي جنبه بيشتري از مولفه

توان گفت كه دو روش آموزشي يكپارچگي حسي و آموزش درك مطلب به پيشينه پژوهشي مي

توان انتظار داشت كه بكارگيري همزمان اين دو روش آموزشي ي مكمل يكديگر بوده و مينوع

تري را به همراه داشته باشد. در همين راستا پژوهش حاضر درنظر دارد به اين سوال نتايج مطلوب

كاري و پاسخ دهد كه آيا تلفيق دو روش يكپارچگي حسي و آموزش درك مطلب در حافظه

 ن نارساخوان تاثير دارد.اآموزدانشتوجه 

  روش

پس آزمون  -از نوع پيش آزمون تجربي - اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش نيمه

  با گروه كنترل بود. 

ان آموزدانشجامعه آماري در پژوهش حاضر شامل كليه  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

هاي در مركز ناتواني 96-97در سال تحصيلي  ساله مبتال به نارساخواني شهر بوكان بودند كه 8- 12

 15نفر گروه آزمايش و  15نفر نمونه ( 30شهرستان بوكان مشغول به تحصيل بودند كه از اين ميان 

ها و براي افزايش اعتبار بيروني نتايج، به نفر گروه كنترل) با درنظرگرفتن احتمال افت آزمودني

صادفي در دو گروه جايگزين شدند. در فرآيند شيوه در دسترس انتخاب شدند و به صورت ت

) تشخيص قطعي اختالل نارساخواني را دريافت كرده 1اني انتخاب شدند كه آموزدانشانتخاب، 

 ADHD) اختالالت همايندي مثل 3) درمان يا آموزش ديگري روي آنها انجام نشده بود؛ 2بودند؛ 
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) از هر دو جنس (دختر و پسر) 4نشده بود؛ هاي يادگيري در آنها تشخيص داده يا ساير ناتواني

ها از ابزارهاي زير آوري دادهسال بودند. براي جمع 12تا  8) از نظر سني بين 5حضور داشتند و 

  استفاده شد: 

مقياس هوش وكسلر  :IV-WISC(1نسخه چهارم ( - مقياس هوش وكسلركودكانالف) 

گيري شد. اين آزمون امكان اندازه ساخته 2توسط رويد 2003نسخه چهارم، در سال  - كودكان

وري كلي هوش و چهار شاخص درك مطلب، استدالل ادراكي، حافظه فعال و سرعت كنش

سازي را استدالل، درك و فهم و مفهوم VCI(3آورد. درك مطلب كالمي (پردازش را فراهم مي

شود. يده ميسازماندهي و استدالل ادراكي سنج PRI(4سنجد. در شاخص استدالل ادراكي (مي

براي سنجش توجه، تمركز و حافظه فعال است و نهايتا شاخص  WMI(5شاخص حافظه فعال (

) براي 2005دهد. رويد (سرعت ذهني و پردازش اطالعات را بدست مي 6)PSIسرعت پردازش (

سازي و در مورد زير هاي هوشي از روش دو نيمهها و بهرهبررسي ضرايب اعتبار زيرمقياس

ي رمزنويسي، نماديابي و خط زني بدليل اينكه آزمون سرعت هستند از روش بازآزمايي هامقياس

گزارش شده است. همچنين در  97/0استفاده كرده است. ضريب اعتبار بهره هوشي كل برابر با 

هاي هوشي ديگر بيشترين ضريب اعتبار مربوط به بهره هوشي درك مطلب كالمي مورد بهره

ها ) است. در مورد زيرمقياس88/0ربوط به بهره هوشي سرعت پردازش () و كمترين آن م94/0(

) تعلق دارد (به 81/0) و درك مطلب (92/0ها (بيشترين و كمترين ضريب اعتبار به ترتيب به واژه

) در پژوهش خود اعتبار 1392). عابدي، صادقي و ربيعي (1392نقل از عابدي، صادقي و ربيعي، 

  اند. را ارائه كرده 91/0تا  76/0و تنصيف  94/0تا  65/0آلفاي كرونباخ 

                                                                                                                            
1. Wechsler Intelligence Scale for Children 
2. Roid 
3. Verbal Comprehension Index 
4. Perceptual Reasoning Index 
5. Working Memory Index 
6. Processing Speed Index 
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يك آزمون كامپيوتري با هدف ارزيابي توجه مداوم،  :CPT(1آزمون عملكرد پيوسته (ب) 

 1965باشد. اين آزمون براي اولين بار در سال گري ميدهي و تكانشبازداري پاسخ، سرعت پاسخ

ت عام يافت. در حقيقت آزمون عملكرد و همكاران تهيه شد و به سرعت مقبولي 2توسط رازولد

هاي مختلفي از آن جهت اهداف درماني يا پيوسته يك آزمون واحد نيست و تا كنون گونه

شود؛ داراي اعداد پژوهشي تهيه شده است. فرم فارسي اين آزمون كه از طريق رايانه اجرا مي

). روش اجراي 1391لقاسمي، فارسي به عنوان محرك است (نريماني، سليماني، زاهدبابالن و ابوا

به عنوان محرك هدف مي باشد و تكليف آزمودني اين است  5آن به اين صورت است كه عدد 

را فشار بدهد. هدف اين آزمون  spaceكليد  5كه به جاي تمام اعداد ارائه شده به جز عدد 

مايشي و هاست. آزمون شامل دو مرحله آزسنجش نگهداري توجه و زودانگيختگي در آزمودني

ثانيه  200باشد كه مرحله آزمايشي آن جنبه تمريني دارد و بخش اصلي آزمون كه جمعا اصلي مي

) 1هاي مورد استفاده حاصل از اين آزمون در پژوهش حاضر عبارتند از: كشد. اندازهطول مي

باشد؛ يعني مي 5: محرك هدف در اين آزمون، عدد 3خطاي اعالن كاذب (خطاي ارتكاب)

را صادر نمايد. بنابراين خطاي اعالن  spaceني با ديدن اين عدد نبايد پاسخ فشار دادن آزمود

دهد. اين شاخص را فشار مي spaceكليد  5كاذب، تعداد دفعاتي است كه آزمودني با ديدن عدد 

: محرك غيرهدف در اين 4) خطاي پاسخ حذف2باشد. گري مينشانگر فقدان توجه و يا تكانش

را فشار  spaceباشد؛ و آزمودني با ديدن اين اعداد بايد كليد مي 5بغير از عدد  9تا  1 آزمون اعداد

 spaceرغم ارائه اين اعداد كليد دهد. بنابراين خطاي حذف تعداد دفعاتي است كه آزمودني علي

).  ضرايب اعتبار 1391تواند نشانگر فقدان توجه باشد (جنگي، زند. اين شاخص نيز ميرا نمي

پسر دبستاني انجام  آموزدانش 43روز روي  20هاي مختلف آزمون با فاصله ازآزمايي) قسمت(ب

                                                                                                                            
1. Continues Performance Test 
2. Rosvold 
1. commission error  
2. omission error 
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همبستگي  001/0قرار دارد. تمام ضرايب محاسبه شده در سطح  93/0تا  59/0اي بين شد؛ در دامنه

معناداري دارند. روايي آزمون با شيوه روايي سازي مالكي از طريق مقايسه دو گروه بهنجار و 

ADHD هاي مختلف آزمون تفاوت انجام گرفت. مقايسه آماري ميانگين دو گروه در قسمت

) (هاديان فرد، نجاريان، شكرشكن و ˂100/0Pمعناداري را بين عملكرد اين دو گروه نشان داد (

  ). 1391؛ به نقل از نريماني، سليماني، زاهدبابالن و ابوالقاسمي، 1379زاده، مهرابي

ان ابتدا يك جلسه هماهنگي با والدين آنها تشكيل و آموزدانشانتخاب اين بعد از : روش اجرا

پژوهشگر روال انجام كار را براي آنها با رعايت موازين اخالقي پژوهش توضيح داد و به منظور 

اجراي پژوهش، بعد از انتخاب گروه نمونه و گمارش تصادفي آنها در دو گروه كنترل و آزمايش، 

كاري وكسلر و ور ارزيابي گروه نمونه ابزارهاي پژوهش شامل آزمون حافظهدر گام اول به منظ

آزمون)؛ در گام بعدي تنها آزمون عملكرد پيوسته روي تمام آنها به اجرا در خواهد آمد (پيش

اي، مداخالت مرتبط با بسته آموزشي را دقيقه 40جلسه آموزشي  10گروه آزمايش به مدت 

يچ مداخله اي دريافت كرد. بعد از اتمام جلسات آموزشي نيز مجدداً دريافت كرد و گروه كنترل ه

كاري وكسلر و آزمون عملكرد هاي حافظههر دو گروه آزمايش و كنترل با استفاده از آزمون

 تحليل تجزيه روش از تحليل نتايج آزمون). جهتپيوسته مورد ارزيابي قرار گرفتند (پس

بود. در جدول زير جلسات  24ويراست  SPSS استفاده ردمو افزار نرم .شد استفاده كواريانس

  ذكر شده است. مطلب درك مستقيم آموزش و حسي يكپارچگي روش تلفيق

بر روي گروه  مطلب درك مستقيم آموزش و حسي يكپارچگي روش . خالصه جلسات تلفيق1جدول 

  ان نارساخوان آموزدانشآزمايش 

  فعاليت  هدف  جلسه

هوشياري و لذت  بر انگيختگي سيستم  اول
آشنايي با محيط، رفع  آموزدانشبخشيدن به 

استرس كودك و حركت بر اساس الگوي 
  تمييز و ادراك ديداري –رشد 

بعد از سالم و احوالپرسي ، نشان دادن تصوير به كودك و درك 
  رنگ ها و شكل توسط كود

غلبه طرفي  -بهبود و هماهنگي چشم و دست   دوم
 -صاب حسيپرورش اع –و تن آگاهي 

آموزش حركت سوپر برين يوگا به اين صورت كه با دستهاي 
 -خود الله گوش مخالف دست ها را بگيرد و بنشيند و بلند شود 
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چاالكي  -پيشرفت برنامه ريزي  -جهت يابي 
ادراك  -تقويت حافظه  -در حركت 

  ديداري

 -راه رفتن مورچه اي روي خطوط راست / شكسته و خميده  
  يدن به جلو وعقب و پهلوها  قدم زدن و پر

 -تقويت حس شنيداري -تثبيت غلبه طرفي  سوم
چاالكي  -حهت يابي فضايي -ادراك پوستي

درك مطلب فهم  -و گوش بزنگي
  كالمي(ادراك ديداري / ادراك شنيداري)

  معكوس و مستقيم شمارش و ريتميك رفتن راه -
 شتانگ از انگشتان ساير مقابل در شست انگشت دادن قرار -

 ايستادن تعادل و تخته روي حركت بالعكس= و اخر به كوچك
 هر با تناوب به هدف به توپ پرتاب -چرخشي تعادل تخته روي
  دست، دو

بهبود  -بهبود هماهنگي چشم ودست -  چهارم
  مهارتهاي حركتي درشت و ريز

 –حركتي(حس المسه -يكپارچگي حسي - 
  تعادل عمقي بصري و شنيداري)

  

 20تا  10يك پا به تناوب با چشمان بسته به مدت  ايستادن روي -
پر كردن كلمات توخالي نوشته شده با رنگ انگشتي يا  -دقيقه 

ضربه زدن به توپ با دست  -چسپاندن نخود و ... داخل آنها 
  غالب و غير غالب با اسم بردن آنها

پا  -تاب خوردن و همزمان با ان پرتاب توپ به داخل سبد -
روي سطوح مختلف مانند موكت / كاغذ سمباده  برهنه راه رفتن

  و پارچه هاي نرم
يكپارچگي  -تقويت عضالت كوچك  -  پنجم

المسه  –عمقي –حسي(تقويت حس تعادل 
تقويت حركات  -شنوايي)  -بصري  –

  درشت و ظريف
درك مطلب(ادراك ديداري / ادراك  -

  شنيداري)

مسيري را كتابي را روي سر نگه دارد و سپس با آن بتواند  -
رد كردن مهره با توجه الگوي داده شده يا فرامين داده  -بپيمايد 

  -مورد بيشتر نباشد 3انجام فراميني كه از -شده توسط مربي 
  يابي تصوير

تحريكات يكپارچگي حسي (تقويت حس  -  ششم
حس  –حس بصري –تعادل عمقي  –المسه 

  استدالل ادراكي -شنيداري)  درك مطلب 

تمرين چرخش  -راه رفتن با يك پابا  چشمان بسته ايستادن و  -
كشيدن اشكال هندسي خصوصا  -مداد در دست راست و چپ 

دايره در فضا توسط انگشت با چشمان بسته و همچنين نوشتن 
 -مرتب كردن تصاوير داستان -كلمات گفته شده توسط مربي

  كامل كردن جمالت ناقص
 -كز دقت و تمر -بهبود در اعمال مغز  -  هفتم

  يكپارچگي حسي / حركتي
–بصري  -تعادل عمقي –(حس المسه 

  شنيداري)

  آن مخالف دست با توپ گرفتن و پا يك با كردن لي لي -
  متر 2 فاصله با رفتن راه هنگام در قرقره دور به نخ پيچاندن -
 بين در مداد حركت -آن روي بر ماشين حركت بصورت ماز -

 كه زماني آن خطوط بين در قوه چراغ نور حركت و آن خطوط
 براي كوتاه داستان يك گفتن - است ديوار روي بنر بصورت
 چه مانند مذكور داستان از سوال پرسيدن سپس و آموزدانش
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  كجا - چرا – كسي

 انتقال و نيمكره دو مهارتهاي بهبود -  هشتم
  آنها بين اطالعات

  تمركز و دقت -حركت  در چاالكي -

بايد بصورت  آموزدانشعبه : گذاشتن چوب كبريتها ر ج -
همزمان تعداد ده چوب كبريت را كه در دو طرف يك جعبه 
قرار دارد درون جعبه قرار دهد و فاصله چوب كبريتها از هم در 

 كوتاه داستان گفتن  -دو طرف جعبه بايد يك سانتي متر باشد 
 در سواالت به پاسخگويي دادن گوش از بعد و آموزدانش براي

  ان مورد
 -ادراكي  –بهبود مهارتهاي حركتي  -  همن

  بهبودعملكرد مغزدر دو نيمكره
 -بهبود هماهنگي چشم و دست  -

حركتي(تقويت حس  -يكپارچگي حسي  
بصري )  -شنيداري -تعادل –المسه  –عمقي 
  تقويت حافظه توالي شنيداري -

و دو توپ در دو دست مربي  آموزدانشدو توپ در دو دست  -
با پرتاب توپها به سمت يكديگر جاي توپها رزا  باشد و بايستي

بازي هوپ و شمردن  -عوض كنند و اين حركت را ادامه دهند 
بازي چيستان جهت افزايش درك مطلب(تابان است و در  -

  آسمان است؟)

بهبود مهارتهاي دو نيم كره بصورت  -  دهم
  تعادل(ويستيبوشر) -همزمان

 - تقويت مهاراتهاي حركتي درشت و ريز -
 –حركتي(حس عمقي  -يكپارچگي حسي  

  شنيداري)-المسه  –بصري -تعادل 

 سانتي 40 حدود بلندي به طناب روي از پريدن -بازي طناب -
 ساخت لباسو گيره با پالستيكي الفباي حروف برداشتن -متر
 توسط داستان كتاب يك خواندن -است گفته مربي كه اي كلمه

  مربي ايبر آن از گويي خالصه و آموزدانش

  نتايج

هاي توصيفي مربوط به سن كودكان نارساخوان نشان دادكه ميانگين و انحراف استاندارد شاخص

باشد. براي بررسي نرمال مي 01/9 ±78/1و  35/9 ± 30/1سن گروه آزمايش و كنترل به ترتيب 

اد كه هر دو اسميرنف استفاده شد. نتايج نشان د -ها از آزمون فرض نرمال كولموگروفبودن داده

  ). P< 05/0متغير از فرض نرمال بودن برخوردار بودند (
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آزمون  حافظه فعال و دامنه توجه در گروه آزمون و پس. ميانگين و انحراف استاندارد پيش2جدول 

  آزمايش و كنترل 

 گروه كنترل گروه آزمايش متغير

M  SD  M  SD  
 15/3  77/36 56/3 60/37 آزمون حافظه فعالپيش

 90/3  01/37 68/4 78/44 آزمون حافظه فعالسپ

 39/3  00/13 22/3 40/12 آزمون دامنه توجه پيش

 80/3  78/12 29/2 86/8  آزمون دامنه توجهپس

  

آزمون گروه آزمايش و آزمون و پسهاي مربوط به حافظه فعال و دامنه توجه در پيشميانگين

آزمون حافظه فعال و دامنه توجه تفاوت پس -آزمونكنترل نشان داد كه گروه آزمايش در پيش

  ).2مشاهده شده است، اما در مورد گروه كنترل تفاوتي مشاهده نشد (جدول 

  ها در حافظه فعال و دامنه توجهتيجه آزمون لوين جهت بررسي همساني واريانس. ن3جدول 

 F Df1 Df2 P متغير

 096/0 28 1 01/13 حافظه فعال

  120/0  28  1  67/9  دامنه توجه

معني دار نيست و اين نشان  Fگردد، مقدار آزمون مشاهده مي 3همان طور كه در جدول 

دهنده آن است كه فرض برابري واريانس ها در متغيرهاي دامنه توجه و  حافظه فعال در دو گروه 

 يكسان است. 

  آزمايش و كنترل بررسي همگني شيب رگرسيوني متغيرهاي حافظه فعال و دامنه توجه در گروه  .4جدول 

 MS df SD F p منبع تغييرات

 45/0 98/24 12/875 1 12/857 پيش آزمون ها× گروه 

ها معني دار نيست و اين آزمونگردد تعامل گروه و پيشمشاهده مي 4همانطور كه در جدول 

نشان دهنده اين است كه فرض همگني شيب رگرسيوني براي تحليل كوواريانس در متغيرها  

  ر است.برقرا
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  ان نارساخوانآموزدانشنتايج تحليل كواريانس چند متغيره حافظه فعال و دامنه توجه در  .5جدول 

  MS df SD F p SE متغيرها 

  71/0  001/0  69/56  50/708  1  50/708 حافظه فعال

  68/0  001/0  38/14  42/172  1  42/172 خواندن كلمات

نمرات پس آزمون حافظه فعال و دامنه توجه  محاسبه شده براي F، مقدار 5با توجه به جدول 

 روش دو آزمون، تاثير تلفيقدر دو گروه آزمايش و كنترل بعد از ثابت نگهداشتن اثر نمرات پيش

نارساخوان در  انآموزدانش توجه و كاري حافظه در مطلب درك آموزش و حسي يكپارچگي

 68/0براي حافظه فعال و  71/0ه شده () مورد تاييد قرار گرفت. اندازه اثر محاسبP ≥ 01/0سطح (

مطلب بر  درك آموزش و حسي يكپارچگي روش دو براي دامنه توجه) نشانگر تاثير زياد تلفيق

  بهبود حافظه فعال و دامنه توجه است.

  يريگجهينتبحث و 

 درك مستقيم آموزش و حسي يكپارچگي روش تلفيق هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي

نارساخوان بود. به منظور بررسي اين  انآموزدانش توجه دامنه و فعال ظهحاف تقويت بر مطلب

-پژوهش از آزمون كواريانس استفاده شد و مفروضات اين آزمون شامل نرمال بودن توزيع داده

هاي متغير وابسته و همپراش، همگني شيب رگرسيون و خطي بودن رابطه بين متغيرها با استفاده از 

آزمون آزمون بر پسكردن تاثير پيشب ثابت شده است و پس از خارجهاي آماري مناسشيوه

آزمون به دست آمد؛ تفاوت آزمون و پسها در پيشتفاوت معناداري در ميانگين نمرات گروه

 تقويت بر مطلب درك مستقيم آموزش و حسي يكپارچگي روش تلفيق معنادار در اثربخشي

يد شد، و نتيجه به دست آمده با نتايج پژوهش يوسف بين گروه آزمايش و كنترل تاي فعال حافظه

 و و استكي )2015( 1استفانسون و كارتر )، لئونگ،1393پور، موسوي، گل محمدي و مهران فرد (

                                                                                                                            
1 . Leong, Carter & Stephenson 
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) به بررسي تاثيرات 2010( 1همسو بود. در تاييد اين يافته رينولدز و رينولدز )1394( زادخوت

پرداختند و نتايج مطالعه آنها نشان دادكه  عصبي - روش يكپارچگي حسي در اختالالت رشدي

هاي آموزشي مرتبط با روش يكپارچگي حسي بر روي حافظه فعال انواع اختالالت مثل برنامه

  هاي يادگيري تاثير دارد. و ناتواني 3فعالي و كمبود توجه، اختالل بيش2اختالالت طيف اوتيسم

 –سه بخش مخزن واجي، صفحه ديداري  توان گفت حافظه فعال شاملدر تبيين اين نتيجه مي

 درك مستقيم آموزش و حسي يكپارچگي روش باشد. برنامه تلفيقفضايي و مجري مركزي مي

 يكپارچگي مطلب شامل افزايش مخزن واجي، تقويت تجسم  فضايي، ادراك ديداري تحريكات

اثير مثبت اين ادراكي نيز بوده است و تاييد اين فرض  مبني بر ت واستدالل مطلب حسي، درك

باشد چون برنامه ترميمي بر حسب نوع نقص شناختي آزمودني ها بر بهبود حافظه فعال ميآيتم

 آموزش حركتي و - حسي توان گفت تلفيق روش يكپارچگيريزي شده بود. همچنين ميطرح

 اجسام اشيا و فضايي يابيجهت و خطوط اشكال، زوايا، همه كه شد مطلب سبب درك مستقيم

 ارتباط و تماس نحوه اصالح با گيرد ومي شكل قالب حركات در و شده پردازش هندر ذ

) در پژوهشي 2015( 4شود. جاسمين و كانلي ترحافظه فعال پخته نظر از پيرامون دنياي با ادراكي

به اين نتيجه دست يافتند كه استفاده از رويكرد تلفيقي چند حسي و آموزش درك مطلب از طريق 

ان را آموزدانشكردن و حافظه اي، دقت در هجيالمسه - ديداري، شنيداري، جنبشيهاي فعاليت

كنند، كامال هايي را به روش چند حسي تمرين ميان مهارتآموزدانشدهد. وقتي افزايش مي

  رسانند. شوند، به طوري كه تكليفشان را به موقع به پايان ميدرگير تحريك و تمركز مي

 بر مطلب درك مستقيم آموزش و حسي يكپارچگي روش تلفيق بخشيتفاوت معنادار در اثر

بين گروه آزمايش و كنترل تاييد شد، و نتيجه به دست آمده با نتايج پژوهش  دامنه توجه تقويت

                                                                                                                            
1. Reynolds & Reynolds 
2. Autism Spectrum Disorder (ASD) 
3. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
4. Jasmin & Connolly 
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 و صابري ، حريري،)1393( پرند و خانزاده حسين ، خوشحال،)1396( شبان و فريد حبيبي،

همسو بود. در تاييد اين  )2017(  1نيستروم و وناسبرانت و هلمكويست،) 1395( الحسيني ابوالمعالي

حركتي بر  هايمهارت آموزش و حسي يكپارچگي تاثير روش در )1387( دوست يافته اسدي

 مشكالت بهبود بر درماني مداخالت اين كه رسيدند نتيجه اين به نيز توجه كودكان نارساخوان

چند حسي، همه گذرگاه هاي يادگيري در مغز  دارد. آموزش مثبت و افزايش توجه تاثير خواندن

(ديداري، شنيداري، جنبشي و المسه) را براي افزايش حافظه و دامنه توجه، يادگيري و توانايي 

اني كه تلفيق روش آموزدانش). 2015(جياسكارن، گيرد تعالي ابعاد هيجاني، جسماني به كار مي

كردن با گيرند، دقت و صحت هجيار ميكردن به كچند حسي با درك مطلب را در طول هجي

ها درگيرند و با روش يابد، زيرا تعداد بيشتري از حسافزايش توجه و تقويت حافظه افزايش مي

يابد، و در فرآيند يادگيري شانس بيشتري براي آموزش درك مطلب خزانه واژگان نيز افزايش مي

. در روش آموزش درك مطلب تكرار )2006نگهداري و بازيابي اطالعات دارند (هنري و هوك، 

شود و همزمان با آن دقت تقويت مي آموزدانشو تمرين زياد كلمات در خواندن داستان، حافظه 

) در پژوهش خود اثربخشي آموزش 1393رود. همچنين خوشحال، حسين خانزاده و پرند (باال مي

رساخواني را مورد بررسي و ان مبتال به ناآموزدانشراهبردهاي درك مطلب بر پيشرفت خواندن 

تاييد قرار دادند. با نظر به توضيحات داده شده و با توجه به اينكه نتايج بدست آمده از تجزيه و 

هاي مشابه همخواني اي با نتايج حاصل از پژوهشها و تاييد فرضيه پژوهش، به گونهتحليل داده

توانند منجر مي درك مطلب ميقو آموزش مست يحس يكپارچگيروش  قيتلفدارد، نشان داده شد 

توان اذعان به افزايش حافظه فعال و دامنه توجه در كودكان مبتال به نارساخواني شوند. بنابراين مي

  هاي درماني مورد تاييد است. داشت اين روش به مثابه يكي از روش

هم هايي داشت از جمله محدود بودن مراكز اختالالت يادگيري كه پژوهش حاضر محدوديت

نمونه محدود دارند، عدم كنترل متغير متداخل اثرگذار بر تقويت حافظه و توجه مانند شدت 

                                                                                                                            
1. Holmqvist, Wennås & Nyström 
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- اختالل، مثل انگيزه و عدم شرايط مناسب جهت پيگيري در چند ماه بعد از آموزش. پيشنهاد مي

كند، اضافه شود و هاي آتي يك گروه آزمايش كه همزمان از دارو استفاده ميشود كه در پژوهش

با كنترل  درك مطلب ميو آموزش مستق يحس يكپارچگيروش  قيتلفاي ثير برنامه مداخلهتا

  متغيرهاي مداخله كننده بيشتر و پيگيري چند ماه بعد از آموزش انجام شود.

  منابع

). اثربخشي آموزش توجه بر 1395( اديب سرشكي، نرگس؛ مرادي، نثار؛ يادگاري، فريبا و كنعاني، زاهد

  .48-60، 4)4اسي شناختي،  (شن ان نارساخوان. روانآموزدانشخواندن بهبود عملكرد 

فعال  ي حافظه عملكرد بر ذهني مرور راهبرد تأثير). 1388(مريم  نراقي، سيفلي و ع ارجمندنيا،

  .173-187 ،)3(5 رفتاري، علوم مجله نارساخوان، انآموزدانش

روش آموزش چند حسي و يكپارچگي حسي بر روش آموزش چند حسي و يكپارچگي حسي بر اثربخشي تلفيق اثربخشي تلفيق ). 1394(استكي، مهناز و زادخوت، ليلي 

گاه آزاد . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشان دوره ابتداييان دوره ابتداييآموزآموزدانشدانشعاليم اختالل خواندن و نوشتن عاليم اختالل خواندن و نوشتن 

  . 43-50، 5اسالمي، واحد تهران مركز، 

). اثربخشي تلفيق روش آموزش چندحسي و 1395(استكي، مهناز؛ كوچك انتظار، رويا و زادخوت، ليلي  

زي ان دوره ابتدايي. فصلنامه توانمندساآموزدانشپارچگي حسي بر عالئم اختالل خواندن و نوشتن يك

  .60-78)، 1(7كودكان، 

 مشكالت بر حركتي هايترمها آموزش و حسي كپارچگي روش تأثير) 1387(  ادرن دوست، اسدي

- روان ارشد كارشناسي نامه پايان نااصفه شهر ابتدايي مقطع سوم تا اول پايه نارساخوان كودكان

  .56-58. اصفهان دانشگاه ،خاص نيازهاي با كودكان شناسي

بر عملكرد  حركتي -هاي ادراكي). تاثير آموزش مهارت1395(  اسماعيل پور، مليحه و پاكدامن، مجيد

  .20-45)، 4( 4ه سوم داراي اختالل يادگيري، مجله نسيم تندرستي، ان دختر پايآموزدانششناختي 

 تيبراساس ترب رآموزشي). تأث1397كل تپه، محمد. ( يو پورپناه ريام ،يحمزه سبز ر؛يدانا، ام م؛يعظ ر،دوايام

  .101- 83)، 1(7مدرسه،  يروان شناس ي. مجله ييدانش آموزان مقطع ابتدا يبر حافظه كار يرشد يبدن

الت رواني. ترجمه . ويراست پنجم راهنماي تشخيصي و آماري اختال )2013(  پزشكي آمريكاانجمن روان
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  .). تهران: نشر روان1393د محمدي (يحيي سي

آموزش  ي). اثر بخش1397گودرز و بشرپور، سجاد. ( ن،يهشج يمحمد؛ صادق ،يمانيزاده، سارا؛ نر يتق

روان  ي. مجله يفعالشيتوجه/ ب ييان مبتال به اختالل نارساآموزدانشبر بهبود توجه  يداريادراك د

  .102-120، )1(7مدرسه،  يشناس

هاي يادگيري و و توجه در كودكان داراي ناتواني ). مقايسه كاركردهاي اجرايي1391(جنگي، احمد 

  .50-56، 6مه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، عادي. پايان نا

قت، شناختي بر دثير آموزش چرخش ذهني و آگاهي واجمقايسه تأ). 1396(حبيبي، رضا و شبان، فريبا  

. مجله 95 -94تحصيلي  ان داراي نارساخواني تبريز در سالآموزدانشمطلب خواندن  سرعت و درك

  .1-12 )،2( 20دانشگاه علوم پزشكي اراك، 

). اثربخشي برنامه تلفيقي آموزش 1395(حريري، پرستو؛ صابري، هاييده و ابوالمعالي الحسيني، خديجه  

كاري در ، درك مطلب و حافظهاي روان خوانيهقيم و آگاهي واج شناختي بر مهارتمست

  . 5-25)، 23( 6اد استثنايي، روانشناسي افرمجله ان دختر با مشكالت خواندن. آموزدانش

مقايسه ). 1395(حسنوندي، صبا؛ اردستاني، سميرا؛  قاضي، شيرين؛ حسنوند، باقر و يدي،  فرشته  

ادگيري همراه با مشخصه خواندن و هاي ويژه يان با و بدون ناتوانيآموزدانشكاركردهاي اجرايي در 

  .38-50)، 11(18. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي لرستان، نوشتن

 درك راهبردهاي آموزش اثربخشي). 1395، اكرم (پرند عباس و  ،خانزاده حسين حديثه؛خوشحال، 

 2 ،كودك روانشناختي تحول فصلنامه، نارساخواني به مبتال انآموزدانش خواندن پيشرفت بر مطلب

)1 ،(34-21 .  

ر بهبودي درك مطلب و خواندن ). تاثير آموزش متقابل ي1394(زاده، اكبر رضايي، اكسانا و كرماني

  .54-50)، 4(4اي يادگيري، هان دختر نارساخوان. مجله ناتوانيآموزدانش

 وهيش يخشاثرب ي سهي). مقا1392. (يصغر ،قوام يميابراه و حسن ،اسدزاده ؛اكبر يعل ،فيس ي؛عل ي،ديسع

  .143- 125 )،3(2 ،مدرسه يروان شناسي مجلهبر درك مطلب.  يمفهوم ينقشه ها ي هيارائه و ته يها

بر نيمرخ كاركردهاي اجرايي  ). تاثير توانبخشي شناختي مبتني بر رايانه1394(  طباطبايي، حامد

  . تبريز گاهمه كارشناسي ارشد، دانش. پايان نااختالل در رياضيان مبتال به آموزدانش



     Journal of  Learning Disabilities, Autumn 2019                                    1398پاييز  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 9, No.1/115-136                                                                     115-1/136ي شماره 9ي دوره         

133 

كودكان ). هنجاريابي آزمون هوشي وكسلر1392(ي، احمد و ربيعي، محمد  ؛ صادقعابدي، محمدرضا

  .52-70)، 3( 2هاي فردي، فاوتشخصيت و تمجله نسخه چهارم در استان چارمحال بختياري. 

 كاهش بر كاريحافظه آموزش اثربخشي). 1393علي ( مشهدي،سعيد و  تيموري، ؛مرضيه كاميابي،

، استثنايي تربيت و تعليم مجله .نارساخوان انآموزدانش كاري حافظه بهبود و خواندن مشكالت

5)2 ،(42-33.  
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 ساخت و تهيه). 1379(  مهنازمهناز  ،،مهرابي زاده هنرمندمهرابي زاده هنرمندو  حسينحسين  ،،شكركنشكركن  ؛بهمنبهمن  ،،نجارياننجاريان؛ ؛ حبيبحبيب  ،،هاديان فردهاديان فرد
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  . انتشارات ارسباران، چاپ پنجم

 ). آموزش يكپارچگي1393(يوسف پور، عباس؛ موسوي، سعيد؛ گل محمدي، عليرضا و مهران فرد، ناصر  
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Effectiveness of integrating Sensory Integration method and 
direct reading comprehension training on promoting the 

working memory and attention span in students with dyslexia  
H. Mahmoodi1, H. Abdollahzadeh2 & M. Rahmati3 

 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of integrating 
Sensory Integration method and direct reading comprehension training on 
promoting the working memory and attention span in students with dyslexia 
in Boukan. The research method was semi-experimental, with a pre-test, 
post-test and a control group. The statistical population consisted of all 8-
12-year-old students with dyslexia, from which 30 students were selected 
and randomly assigned into two experimental and control groups, 15 
subjects in each. The research tools included the children's Wechsler 
Intelligence Scale-the fourth edition and the Continuous Performance test. A 
combination of sensory integration method and direct comprehension 
training was taught to the experimental group for ten 40-minute sessions and 
the results of the analysis were analyzed using covariance analysis. The 
results showed that there is a significant difference between the two 
experimental and control groups in increasing the active memory and the 
range of attention of dyslexic students (P ≤ 0.01). Therefore, the program of 
integrating Sensory Integration method and direct reading comprehension 
training will enhance the active memory and the range of attention of 
dyslexic students. 

Key Words: Sensory integrity, direct reading comprehension training, active 
memory, attention span, dyslexia 
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