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 مقدمه

اقع شاخه جدیدی واند و در توجه مطالعات روانی و آموزشی بودهمورد های یادگیری کودکان مبتال به ناتوانی 1960ی از دهه

کن رشد مفهوم لیادگیری یک قلمرو نسبتا جدیدی است؛  هایاست که به آموزش و پرورش ویژه افزوده شد. هر چند که ناتوانی

گر شده لوهای جهای متعدد به صورت یک پیشه گسترده میان رشتهآن ظاهرا سریع بوده به طوریکه از طریق آمیختگی پیشه

مورد توجه له های مکرری که برای تعیین جمعیت کودکان ناتوان در یادگیری به عمل آورده ابعاد مختلف مسااست. در کوشش

ست داده است. ناتوانی قرار گرفته است و هر گروهی براساس دیدگاه خود و با شیوه متفاوتی مساله را بررسی و تعریفی از آن به د

قوی، گوشهای  تواند دارای بدنی قدرتمند، چشمانییادگیری در اندام ظاهری کودک آشکار نیست کودک مبتال به این وضع می

 (.1396د، در عین حال، چنین کودکی در عملکرد ناتوان است)مقدمی، تیز و هوش بهنجار باش

 3یری خاصتحت عنوان اختالل یادگ 2که در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 1اختالل یادگیری

 قبال یک هر که 7ریاضی و اختالل 6، اختالل نوشتن5( و اختالل خواندن2013، 4پزشکی امریکاتغییر داده شده است )انجمن روان

رهای هایی؛ معیا)مشخص کننده، تصریح کننده 8اسپسیفایر یک انبهعنو نکنوا ،میشد بمحسو امجز و مستقل لختالا یک

ند رو در مشابه تاخصوصی ینا و نددار مشابهی تخصوصیا که نده اشد یهارا ادیفربرای شناسایی ا DSM-5مطرح شده در 

 در حتی ماا ،دهند یهارا مشترکی هجوو نندامیتو ن،مادر به کنشوا یهنحو و مایشآز نتایج ،گیادخانو بقاسو ل،ختالا تشکیل

ص گنجانده دی قابل توجهی وجود دارد( در اختالل یادگیری خافر یها وتتفا نیز نددار کمشتر لختالا یک که ادیفرا بین

 (.2018، پولتی و همکارانشده اند )

تاً محدودی از است که در افراد درونی هستند و بر دامنه نسب یادگیری و شناختیهای های یادگیری شامل اختاللاختالل

زا ر شرایط ناتوانیهای یادگیری ممکن است همراه با دیگها و عملکردها تأثیر معنادار دارند. شایان ذکر است که اختاللدرس

ا نقایص حسی یهای یادگیری اری، کمبود فرصتهای رفتذهنی، اختاللتوانیروی دهند؛ اما ناشی از شرایط دیگر همچون کم

 (.1397، نقل از ایرانپرست گمیجی؛ 2009نیستند)هاالهان و همکاران، 

1های شناختی که می تواند تحت تاثیر اختالل یادگیری قرار گیرد، حافظه کاری شنیداریها و توانمندییکی از شاخص  

برگ، ) است مغز به اطالعات ورودی موقتی و همزمان پردازش و یرهذخ مسئول که است شناختی مهارت کاری یک است. حافظه

 خواندن در ناتوانی با انآموزدانش تحصیلی عملکرد در ایکنندهتعیین نقش کاری (. حافظه1396؛ زمانی و آتشی پور، 2008

ز حافظه کاری را تشکیل شاخص حافظه کاری شنیداری در کنار حافظه بصری دو نوع ا(. 1398، ناجی و همکاران دارد )سادات

 (.1397دهند )علی پور، می

 فردی تفاوتهای اآنه نظر از. گرفته اند نظر در پیچیده و واحد سیستم یک عنوان به را حافظه کاری مؤلفین و محققین برخی

 کرمپور، در این راستا .است اطالعات همزمان پردازش و ذخیره برای دسترس در فعالیت میزان از ناشی کاری در حافظه

 اختالل به مبتال انآموزدانشحافظه کاری شنیداری  عملکردهای نشان دادند بین در پژوهشی( 1398)محمدآبادی و همکاران 

 نشان داد حافظه نیز( 1397ایران پرست گمیچی )معناداری وجود داشت.  تفاوت ابتدایی دوره بهنجار انآموزدانش و ریاضی

یمانی پور و همکاران اهمچنین نتایج مطالعات  خاص بود. یادگیری اختالل به مبتال از کودکان عادی باالتر آموزان دانش کاری در

فاوت بین حافظه ت( نیز حاکی از 1392(، شریفی و همکاران)1394(، آقابابایی و همکاران )1396(، جوانمرد و همکاران )1397)

 ان با اختالل یادگیری خاص و عادی بود.آموزدانشکاری 

 سرعت عنوان به پردازش، سرعت. باشدمی اطالعات پردازش سرعت شناختی، بنیادین متغیرهای مهمترین از یکیهمچنین 

 ایتعیین کننده عامل اطالعات پردازش سرعت (.2011 همکاران، و جاکوبسن)است شده تعریف مناسب دقت با تکلیف اتمام

 در پردازش اطالعات سرعت(. 1391 قل از کرمی و همکاران،؛ ن1991 دییری،) شودمی تلقی شناختی هایتوانایی رشد برای

                                                             
 auditory working memory 1 -1-1-أ
 



 کوچک در فردی تفاوتهای و دهدمی تأثیر قرار تحت فرد رشد سالهای سراسر در را شناختی هوش رشد ادراک، اولیه مراحل

 (.1394)کرمی،  شودمی شناختی عملکرد و هوش بزرگ در هایتفاوت باعث احتماال پردازش سرعت

زیادی نشان از تفاوت بین سرعت پردازش دانش آموزان با ختالل یادگیری خاص و عادی بود. نتایج پژوهش  نتایج مطالعات

( این تفاوت را 2006(، گری )1399(، عطادخت و همکاران )1394پور و همکاران )(، مطالعه علی1397ایران پرست گمیچی )

 تایید نمودند.

ودکی و تحول محسوب می گردد که هزینه های آموزشی و درمانی زیادی را اختالالت یادگیری از اختالالت شایع دوران ک

به همراه دارد؛ لذا می توان از طریق ارتقاء سطح توانمندی های شناختی و هوشی این کودکان، بروز مشکالت یادگیری را در 

شناسی و بررسی وضعیت این کودکان آنها کاهش داد؛ این مهم می تواند در ابتدا از طریق انجام مطالعات گسترده در بعد سبب 

انجام برنامه ریزی های دقیق و مدون و استفاده از نتایج مطالعات مهیا گردد؛ لذا مساله اصلی مطالعه حاضر، این اس که  سپسو 

 آزمون پنجم ویرایش براساس خاص یادگیری اختالل بدون و با آموزان دانش در شنیداری کاری حافظه و پردازش آیا بین سرعت

 وکسلر تفاوت وجود دارد؟

 روش 

ی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر تمامی هامقایس -ها، از نوع علیمطالعه حاضر از نقطه نظر روش گرداوری داده

دانش آموزان پایه دوم و سوم مقطع ابتدایی مراجعه کننده به مرکز اختالالت یادگیری و مدارس عادی شهر ارومیه در زمستان 

نفر دانش آموز  35ان پایه دوم و سوم  شهر ارومیه که تعداد آموزدانشنفر از   70ا تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل ر 1398

گیری غیرتصادفی در دسترس از بین جامعه آماری نفر مبتال به ناتوانی یادگیری خاص بود که به صورت نمونه 35عادی و 

با اختالل  آموزدانش 35مراجعه به مرکز اختالالت یادگیری شهر ارومیه تعداد پژوهش انتخاب شدند. بدین صورت در ابتدا با 

ان عادی، آموزدانشگیری دردسترس از بین گیری دردسترس انتخاب شدند. در مرحله بعد با روش نمونهیادگیری با روش نمونه

حصیلی همتاسازی شدند. معیارهای ورود ان براساس سن، جنس، مقطع و پایه تآموزدانشانتخاب شدند.  آموزدانش 35تعداد 

به پژوهش شامل تشخیص اختالل یادگیری خاص )اختالل ریاضی، اختالل خواندن و اختالل نوشتن(، رضایت والدین از شرکت 

ان بود. در واقع پس از آموزدانشدر پژوهش و مالک خروج از پژوهش نیز وجود اختالالت همراه و همچنین مشکالت حرکتی 

های الزم از آموزش و پرورش، با مراجعه به مرکز اختالالت یادگیری و مدارس عادی، توضیحات الزم برای مربیان و کسب مجوز

معلمان در مورد پژوهش و همچنین تعامل با آنها جهت همکاری در اجرای آزمون وکسلر ویرایش پنجم انجام گرفت. سپس 

ها ادگیری خاص شروع شد. میانگین بازه زمانی اجرا و تکمیل پرسشنامهان عادی و با اختالل یآموزدانشاجرای آزمون بر روی 

 یآمار یهاروشها، اطالعات با آوری دادهساعت بود. پس از جمع 3عادی و با اختالل یادگیری حدودا  آموزدانشتوسط هر 

-و با نرم( ل واریانس چندمتغیرهتحلی) یاستنباط یآمار یهاروش( و ، فراوانی و درصدو انحراف استاندارد نیانگی)م یفیتوص

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spss 19افزار

 ابزار پژوهش 

رود و در کشورهای گیری هوش به کار میای در اندازهمقیاس وکسلر به صورت گسترده آزمون هوشی وکسلر ویرایش پنجم:

بلیویو اولین آزمون هوش وکسلر است که دیوید وکسلر  -زیادی در دنیا ترجمه، انطباق و استاندارد شده است. مقیاس هوش وکسلر

های پیشین خود کرده و ویرایش WBIS ای نسبت بهکودکان تغییرات قابل مالحظه 5 -آن را ساخت. مدل کنونی آزمون وکسلر

ام هدفمندانه کارها، است، اما همچنان براساس تعریف بنیادی وکسلر از هوش استوار است، یعنی ظرفیت کلی یا فراگیر فرد برای انج

سال و توسط  16تا  6برای کودکان  2014تفکر عاقالنه و کنار آمدن موثر با محیط خود. ویرایش پنجم وکسلر کودکان در سال 

مجموعه پیرسون ارائه شده است. در این آزمون رویکرد وکسلر مبتنی بر ساختاری پنج شاخصی است که به سطوح اصلی تفسیر 

 پوشانی دارد ولی در عین حال کارول، هم-هورن-گیری با نظریه کاتلاند. این مدل پنج شاخصی به طور چشمبالینی تبدیل شده

WISC-5شود. شود و بیشتر به وسیله تحقیقات بالینی، نوروساینس و علوم شناختی، هدایت میکمتر به وسیله این مدل هدایت می



 WISC-5(. 1397متفاوتی از آنچه که وکسلر ساخته بود، است )علی پور، آزمون بسیار WISC-5 که توان گفت به طور خالصه می

خرده آزمون جدید به آن  8خرده آزمون بود،  15خرده آزمون تشکیل شده است که نسبت به ویرایش قبلی آن که دارای  21از 

های ها در سه بخش خرده آزمونونآزمحفظ کرده است. هر یک از این خرده WISC- 4از خرده آزمون را نیز  13اضافه شده است و 

های تراز در آزمون وکسلر در سطح خرده آزمون ها و اند. نمرههای ثانویه و خرده آزمون های مکمل جای گرفتهاصلی، خرده آزمون

ی استاندارد در هادارند. نمره 3و انحراف استاندارد  10اند که میانگین آنها هاییشوند و نمرهای پردازش محاسبه میبرخی از نمره

و  100ها اند که میانگین آنهاییشود، نمرههای پردازش و برخی از خرده آزمون ها محاسبه میها و برخی از نمرهسطح شاخص

شوند، بعالوه مقیاس هوشبهر کلی، های اصلی، جانبی و مکمل که جمعا سیزده شاخص میدارند. همه شاخص 15انحراف استاندارد 

 (. 1397دارد دارند )علی پور، همگی نمره استان

های هوشبهر کلی شامل مقیاس سرعت پردازش که با خرده آزمون های رمزنویسی، نمادیابی، خط زنی؛ مقیاس مقیاس

عدد؛ مقیاس استدالل سیال با خرده آزمون های -حافظه کاری با خرده آزمون های فراخنای ارقام، فراخنای تصویر، توالی حرف

شخیص وزن ها، مفاهیم تصاویر، محاسبه؛ مقیاس بصری فضایی با خرده آزمون های طرح مکعب، معماهای استدالل ماتریس، ت

شود. بصری؛ مقیاس درک کالمی که با خرده آزمون های شباهت ها، خزانه لغات، اطالعات عمومی و درک مطلب اندازه گیری می

ی فراخنای ارقام، فراخنای تصویر، رمزنویسی و نمادیابی؛ های جانبی شامل شاخص مهارت شناختی که با خرده آزمون هاشاخص

ها؛ شاخص شاخص توانایی کلی که با خرده آزمون های شباهت ها، خزانه لغات، طرح مکعب، استدالل ماتریس و تشخیص وزن

رمزنویسی؛ غیرکالمی با خرده آزمون های طرح مکعب، معماهای بصری، استدالل ماتریس، تشخیص وزن ها، فراخنای تصویر و 

عدد؛ شاخص استدالل کمی که با خرده -شاخص حافظه کاری شنیداری شامل خرده آزمون های فراخنای ارقام و توالی حرف

های مکمل شامل شاخص یادسپاری و یادآوری که با شود. شاخصآزمون های تشخیص وزن ها و محاسبه اندازه گیری می

شاخص ترجمه نماد )شامل سه خرده آزمون(؛ شاخص ترجمه نماد که با  شاخص سرعت نامگذاری) شامل دو خرده آزمون(  و

گذاری که با خرده آزمون خرده آزمون های ترجمه فوری نماد، ترجمه تاخیری نماد و ترجمه بازشناسی نماد؛ شاخص سرعت نام

  (. 1397گذاری اندازه گیری می شود )علی پور، های سواد سرعت نامگذاری و مقدار سرعت نام

ایایی این آزمون معموال عالی است. همسانی درونی گزارش شده در راهنمای فنی و تفسیری برای هوشبهر کلی )وکسلر، پ

تواند با احتیاط فرض شود که بیشتر ای داشت و میاست. ویرایش چهارم وکسلر روایی کامال اثبات شده 0.97تا  0.96( از 2014

. عالوه بر این همبستگی باالیی بین هوشبهر کلی وکسلر چهار و وکسلر پنج وجود متقل شود 5این پژوهش می تواند به وکسلر 

 (. 1396( )کرمی و کرمی، 0.86دارد )یعنی، هوشبهر کلی = 

 نتایج

عادی  آموزدانش 35دانش آموز با اختالل یادگیری خاص و  35در مطالعه حضور داشتند. از این تعداد  آموزدانش 70تعداد 

 16پسر و  19ان عادی نیز آموزدانشدختر و در در  16پسر و  19ان با اختالل و آموزدانشز نظر جنسیت در حضور داشتند. ا

پایه سوم بودند. میانگین  آموزدانش 17پایه دوم و  آموزدانش 18دختر حضور داشتند. از نظر پایه تحصیلی نیز در هر دو گروه 

 بودند. 21/8 ان عادیآموزدانشو  78/8سنی کودکان بااختالل 
 

به تفکیک گروه با اختالل یادگیری پردازش و  و سرعت  شنیداری حافظه کاری  هوشبهر . میانگین و انحراف استاندارد شاخص1جدول 

 اختالل خاص و بدون

 گروه با اختالل گروه بدون اختالل متغیر

 استانداردانحراف   میانگین انحراف استاندارد میانگین

 72/5 25/96 14/11 11/101 ری شنیداریهوشبهر حافظه کا

 87/9 60/88 166/5 68/103 هوشبهر سرعت پردازش

ان آموزدانشپردازش، میانگین هوشبهر در  و سرعت  شنیداری کاری با توجه به نتایج به دست آمده، در هر دو متغیر حافظه

 بدون اختالل یادگیری باالتر بود.



 با گروه تفکیک به و پردازش سرعت و  شنیداری کاری حافظه  هوشبهر ها در شاخصی واریانسلوین جهت بررسی برابر . آزمون3جدول 

 اختالل بدون و خاص یادگیری اختالل

1درجه آزادی  F متغیر 2درجه آزادی   داریسطح معنی   

504/3 هوشبهر حافظه کاری شنیداری   1 68 068/0  

013/0 هوشبهر سرعت پردازش  1 68 910/0  

ها مشاهده شده تمام شاخص Fمتغیرهای پژوهش با توجه به اینکه نسبت  دهد فرض صفر برابری واریانسمی نتایج نشان

ها در دوگروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی معنادار نشده است، واریانس همه شاخص p < 05/0داری در سطح معنی

 داری ندارند.

 تفکیک به و پردازش سرعت و  شنیداری کاری حافظه  هوشبهر یری جهت مقایسه شاخص. آزمون تحلیل واریانس چندمتغ3جدول 

اختالل بدون و خاص یادگیری اختالل با گروه  

منبع 

 تغییرات

 مجموع متغیروابسته

 مجذورها

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورها

F 
 

 سطح معنی داری

 025/0 289/5 214/223 1 214/223 کاری شنیداری  هوشبهر حافظه گروه

 001/0 085/64 629/3982 1 629/3982 هوشبهر سرعت پردازش

پردازش  سرعت هوشبهرو  (p ، 289/ 5 =F< 05/0 ) شنیداری کاری حافظه هوشبهرگردد در همانطور که مشاهده می

(01/0>p ، 085/ 64 =F) توجه به  دار وجود داشت؛ بااختالل تفاوت معنی بدون و خاص یادگیری اختالل با بین دو گروه

 ان بدون اختالل باالتر بود. آموزدانشمیانگین نمرات، در این دو شاخص نمرات در گروه 

 بحث و نتیجه گیری

 معنی تفاوت اختالل بدون و خاص یادگیری اختالل با گروه دو شنیداری در کاری حافظه نتایج پژوهش نشان داد بین هوشبهر

 .بود باالتر اختالل بدون نآموزا دانش گروه در داشت و نمرات وجود دار

حافظه کاری  عملکردهای ( که نشان دادند بین1398محمدآبادی و همکاران ) کرمپور مطالعه یافته به دست آمده با نتایج

معناداری  تفاوت ابتدایی دوره بهنجار انآموزدانش و ریاضی اختالل به مبتال انآموزدانش بلندمدت و فضایی-دیداری شنیداری،

( که نشان دادند 1396ت همخوان بود. همچنین نتایج به دست آمده در راستای نتایج پژوهش جوانمرد و همکاران )وجود داش

و با  بیشتری داشتند، بود بدکارکردی اجرایی یادگیری نسبت به کودکان عادی در کارکردهای در ویژه ناتوانی دارای کودکان

مؤلفه  در ریاضی اختالل ویژه به یادگیری اختالالت با ان دادند که دانش آموزان( که نش1394نتایج مطالعه آقابابایی و همکاران )

همچنین با نتایج مطالعه شریفی و  .همخوان بود. بودند نارسایی دارای مدت و کوتاه کاری یحافظه فضایی -دیداری ی

 کودکان از تر پایین ای مالحظه قابل سطح در خواندن در اختالل با آموزان دانش کاری ( که نشان دادند حافظه1392همکاران)

 همخوان بود. یافته غیر همخوان به دست نیامد. باشند؛ می هنجار به

 ناتوانی به مبتال توان گفت که کودکاندر حافظه کاری می بین دو گروه عادی و اختالل یادگیری خاصدر تبیین تفاوت 

 اجرایی، کارکردهای میان در مهم هایحوزه از یکی. هستند جهموا مغز کارکردهای اجرایی در شدید اختاللهای با یادگیری

 دیداری کاری حافظه ناحیه و انطباق انتقال کاری، حافظه در نقص از شواهدی یادگیری ناتوانی با انآموزدانش. است حافظه کاری

 خواندن، در اختالل بروز در نهمچنی و تقریبی حساب و زمان گفتن در ریاضی، مشکالت بروز در نقص این. دادهاند نشان فضایی

 نقص این یعمده دالیل از (. یکی2009همکاران،  و )جنکس کندمی بروز پردازش سرعت و کالمی مدتکوتاه در حافظه ضعف

 ذهنی مرور مانند حافظه مؤثر راهبردهای از خود، طبیعی برعکس همتایان کودکان این که است این حافظه به مربوط تکالیف در

 (. 1388 همکاران، )احدی و کنندمین استفاده

یافته به همچنین نتایج نشان داد بین سرعت پردازش دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص و عادی تفاوت وجو داشت. 

عادی باالتر از  آموزان دانش پردازش در سرعت ( که نشان داد میزان1397دست آمده با نتایج مطالعه ایران پرست گمیچی )



 ( که نشان دادند کودکان1394پور و همکاران )خاص بود و همچنین با نتایج مطالعه علی یادگیری اختالل به المبت کودکان

داشتند،  تری مطلوب عملکرد یادگیری ناتوانی به مبتال کودکان از پردازش وکسلر شامل سرعت آزمون مقیاس زیر در بهنجار

 انآموزدانش( نشان داد 1399همین راستا، نتایج مطالعه عطادخت و همکاران ) باشد. درهمخوان با نتایج مطالعه به دست آمده می

. آوردند دست به شناختی پردازش هایمؤلفه همه در را باالتری نمرات با اختالل یادگیری خاص، انآموزدانش به نسبت عادی

سرعت  با اختالل یادگیری در نمود کودکان تایید خود مطالعه ( که در2006همچنین یافته به دست آمده با نتایج مطالعه گری )

 کنند، همخوان بود. می عمل تر ضعیف عادی کودکان به نسبت پردازش

 که است این بر توان گفت که اعتقاددر سرعت پردازش می بین دو گروه عادی و اختالل یادگیری خاصدر تبیین تفاوت 

 هاییحوزه که است آمده وجود مبتال به افراد اطالعات پردازش تمسیس در نقایصی اثر بر اختالل  این در یادگیری دشواریهای

-ادراکی توانمندی یک اطالعات پردازش شود سرعتمی شامل را شناختی فرایندهای سایر یا حافظه سازماندهی توجه، چون

پایینتری  بسیار سرعت با را اطالعات عادی کودکان با در مقایسه ریاضی اختالل دارای کودکان و شودمی محسوب شناختی

شود شناختی و در نتیجه پردازش شناختی می هایحوزه در نقص عملکرد نتیجه در است ممکن امر این که کنندمی پردازش

 شناختی توانایی در نقایصی دارای کودکان این بیان کردند که ( نیز2015) همکاران و (. کالریسا1397)سلیمانی و همکاران، 

با  مدتها اطالعات پردازش سرعت در نقص. شودمی در آنها ریاضی مهارتهای از استفاده و بهینه رییادگی از که مانع هستند

 در دهنده مشکالتینشان است ممکن اطالعات پردازش سرعت نقص در. است شده دانسته مرتبط زبان و یادگیری هایاختالل

 باشد توجه

ود. یکی از محدودیت ها این بود که مطالعه حاضر، با روش هایی در انجام مطالعه حاضر پیش روی پژوهشگر بمحدودیت

گیری دردسترس انجام شده است که تعمیم نتایج را با مشکل مواجه خواهد نمود. همچنین تعمیم نتایج مطالعه حاضر به نمونه

یر مقاطع و همچنین ان با اختالل یادگیری بودند، به ساآموزدانشدلیل مقطع ابتدایی بودن جامعه و همچنین گروه هدف که 

های هوشی کودکان با اختالل یادگیری و مقایسه با همساالن اختالالت کودکان با محدودیت همراه است. همچنین بررسی توانایی

هایی عادی با استفاده از ویرایش پنجم آزمون وکسلر تا به حال در کشور انجام نشده است که این مورد نیز مشکالت و محدودیت

های گردد استفاده از ویرایش پنجم آزمون وکسلر به جای ورایشجرا و تبیین نتایج ایجاد نموده باشد؛ لذا پیشنهاد میرا در بحث ا

ان با استفاده آموزدانشتر نتایج، وضعیت هوشی گردد جهت تعمیم مطلوبقبلی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

 ها و سایر اختالالت نیز بررسی و با افراد عادی مقایسه گردد. وهاز نسخه پنجم آزمون هوشی وکسلر، در گر
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Abstract 

The aim of this study was to compare auditory working memory and processing speed in students with 

and without special learning disabilities based on the fifth edition of Wechsler test. The present study 

is a causal-comparative study. The statistical population of the present study includes all second and 

third grade students of primary school referred to the Center for Learning Disabilities and normal 
schools in District 1 of Urmia in the winter of 1398. A total of 70 second and third grade students in 

Urmia (35 normal students and 35 with special learning disabilities) were selected as the statistical 

sample of the study by available sampling method and the fifth edition Wechsler test was performed on 
them. . The results showed that there was a significant difference between the indicators in the indicators 

of auditory working memory (p <0.05) and processing speed (p <0.01). according to the results, it can 

be concluded that students without impaired processing speed and working memory had better than 
students with impaired; Therefore, based on the results of the present study, the processing speed and 

working memory of students with learning disabilities should be provided. 

Keywords: special learning disorder,  auditory working memory, processing speed wechsler test 

 


