
 Summer 2021, Volume 7, Issue 4

The Effectiveness of Training of Reading Assistant Package on Dyslexic 

childrens’ Working Memory - a Multiple Baseline Single Case Study

Ziaei Sh1, Kiani Q2*, Asadi M3

1- Ph.D Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, 
Zanjan, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. 
3- Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, 
Iran.
Corresponding Author: Kiani Q, Assistant Professor, Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad 
University, Zanjan, Iran. 
Email: kherad739@yahoo.com

Received:  25 July 2020                  Accepted: 2 Sep 2020

Abstract
Introduction: ln literature review, cognitive problems such as poor working memory is considered 
as one of the main reading problems among dyslexic children. Therefore, the present study was 
conducted to determine the effect of Reading Assistant Package training on working memory of 
dyslexic children.
Methods: The present study was a single-subject research design of multiple baseline type with a 
follow-up period. The statistical population included all male and female children of the third grade 
of elementary school who were referred to Sarvabad Learning Disorders Center due to the reading 
problems in the academic year of 2019-2020. Six qualified children (three boys and three girls) were 
selected volunteerily and entered the study gradually in fixed intervals. The therapeutic sessions 
were performed individually for all subjects. Research tools included Wechsler Intelligence Scale for 
Children, fourth edition, (Wechsler 2003), the reading and dyslexia test (NEMA) (Kormi-Nouri and 
Moradi 2005) and "Corsi" working memory test with PEBL software (Corsi 1972).
Results: The results of the improvement percentage of working memory scores in the intervention 
stage in boys (42.40) and girls (50.31) and in the follow-up stage in boys (74.05) and girls (74.05) 
showed a positive effect of the intervention. Visual analyses and the results of inter-positional and 
intra-positional analysis showed a significant difference between baseline and intervention stage for 
all subjects (PND = 100). The persistence of the effect of Reading Assistant Package on the working 
memory of the subjects in the follow-up stage was confirmed.
Conclusions: According to the findings of this study, the Reading Assistant Package training affects 
the improvement of the dyslexic childrens’ working memory. Therefore, the reading assistant package 
is recommended as a complementary tool for dyslexia treatment.
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چکیده
مقدمــه: پژوهش هــا بــه مشــکالت شــناختی از جملــه ضعــف حافظــة فعــال به عنــوان یکــی از اصلــی تریــن مشــکالت خوانــدن در 
کــودکان نارســاخوان اشــاره دارنــد، لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش بســتة خوانــدن یــار بــر حافظــة فعــال کــودکان 

نارســاخوان انجــام شــد. 
ــود. جامعــة  آمــاری پژوهــش کــودکان پســر  ــا دورة پیگیــری ب روش کار: طــرح پژوهــش تــک  آزمودنــی از نــوع چنــد خط پایــه ای ب
و دختــر پایــة ســوم ابتدایــی ارجــاع داده شــده بــه مرکــز اختــالالت یادگیــری شهرســتان ســروآباد در ســال 1399-1398 بودنــد. شــش 
کــودک )ســه پســر و ســه دختــر( داوطــب واجــد شــرایط، انتخــاب و بــه  صــورت پلکانــی وارد مطالعــه شــدند. جلســات درمانــی بــرای 
هریــک از آن هــا بــه  صــورت انفــرادی اجــراء گردیــد. ابزارهــای پژوهــش، مقیــاس هوشــی وکســلر کــودکان ویرایــش چهــارم )وکســلر 
 PEBL ــا نرم افــزار 2003(، آزمــون خوانــدن و نارســاخوانی »نمــا« )ُکرمی نــوری و مــرادی 1384( و آزمــون حافظــة فعــال »کرســی« ب

)کرســی 1972( بودنــد. 
یافتــه هــا: نتایــج درصــد بهبــودی نمــرات حافظــة فعــال در مرحلــة مداخلــه در پســران )42/40( و در دختــران )50/31( و در مرحلــة 
پیگیــری در پســران )74/05( و در دختــران )74/05( نشــان دهنــدة تأثیــر مثبــت مداخلــه بــود. تحلیــل هــای دیــداری و نتایــج تحلیل هــای 
 .)PND=100( درون  موقعیتــی و بیــن  موقعیتــی حاکــی از تفــاوت معنــادار بیــن مرحلــه خــط  پایــه و مداخلــه بــرای همــة آزمودنی هــا بــود

مانــدگاری اثــر آمــوزش بســتة خواندن یــار بــر حافظــة فعــال آزمودنی هــا در مرحلــة پیگیــری تأییــد شــد. 
نتیجــه گیــری: براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، آمــوزش بســتة خواندن یــار بــر بهبــود حافظــة فعــال کــودکان نارســاخوان مؤثــر 

ــزاری کمکــی پیشــنهاد می گــردد. اســت، بنابرایــن بســتة خواندن یــار جهــت درمــان نارســاخوان ها بــه  عنــوان اب
کلیدواژه ها: بستة خواندن یار، حافظة فعال، کودکان نارساخوان.

مقدمه
اختــالل یادگیــری خــاص، یــک اختــالل عصبــی- رشــدی  
اســت. براســاس پنجمیــن مجموعــة تشــخیصی و آمــاری انجمــن 
روان پزشــکی آمریــکا )DSM-5(، ماهیــت اختــالل یادگیــری 
ــری خــاص شــناخته می شــود  ــالل یادگی ــام اخت ــه و به ن تغییریافت
و اختالل هــای خوانــدن، امــالء و ریاضــی کــه قبــاًل هرکــدام یــک 
اختــالل مســتقل شــمرده می شــدند، هــم  اکنــون به عنــوان یــک 
ــده اند.  ــت  ش ــاص ثب ــری خ ــالل یادگی ــخص کننده  در اخت مش

ــداری  ــا، ادراک دی ــم داده ه ــالل در تنظی ــن اخت ــودکان دارای ای ک
ــکل  ــناختی مش ــای ش ــه و مهارت ه ــه، حافظ ــنیداری، توج و ش
ــی  ــرد ضعیف ــاً عملک ــاص، غالب ــای خ ــک ه ــدون کم ــته و ب داش
ــودکان،  ــن دســته از ک ــرای ای ــد. از پیامدهــای نارســاخوانی ب دارن
بــی کفایتــی از دیــدگاه اطرافیــان، عــزت نفــس ضعیــف، انگیــزة 
تحصیلــی پاییــن، تمایــل زیــاد بــه تــرک تحصیــل و اختــالل در                          

ــی اســت )1(. ــای اجتماع ــت ه فعالی
خوانــدن  مشــخص کنندة  بــا  خــاص  یادگیــری  اختــالل 
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ــا بازشناســی دقیــق و روان  ــا مشــکالتی همــراه ب )نارســاخوان(  ب
واژگان، هجی کــردن و رمزگشــایی ضعیــف به رغــم داشــتن 
هــوش متوســط، آمــوزش کافــی و مالحظــات درمانــی، مشــخص 

ــود )2(.  ــی ش م
براســاس DSM-5 نــرخ شــیوع اختــالل یادگیــری خاص حــدود 5 
تــا 15 درصــد در ســه نــوع مشــخص کننده های خوانــدن، نوشــتن 
و ریاضــی در کــودکان تخمیــن زده می شــود. همچنیــن در حــدود 
ــا  ــاص ب ــری خ ــالل یادگی ــه اخت ــودکان، ب ــد از ک ــا 17 درص 5 ت
ــای  ــد توانایی ه ــتند )3(. رش ــال هس ــدن مبت ــخص کنندة خوان مش
ــای  ــش مهارت ه ــتلزم رس ــا مس ــه  تنه ــودکان ن ــدن در ک خوان
پیچیــدة زبانــی متعــددی بــوده، بلکــه نیازمنــد ســایر توانایی هــای 
ــودکان  ــی ک ــوزة غیرکالم ــز می باشــد. در ح ــناختی اساســی نی ش
دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن 
ــد  ــناخت مانن ــای اساســی ش ــد کارکرده ــا چن ــک ی ــل در ی حداق
حافظــة فعــال دچــار اختــالل هســتند )4(. حافظــة فعــال مــی تواند 
ــی نگهــداری و دســت کاری اطالعــات در یــک  ــوان توانای ــه  عن ب
دورة کوتــاه مــدت تعریــف شــود. واضــح اســت کــه ایــن توانایــی 
ــد و  ــیوة کارآم ــه ش ــا ب ــار م ــت رفت ــده در هدای ــش تعیین کنن نق

ــدف دار را دارد )5(. ــری ه رهب
یــک حافظــة فعــال ضعیــف، بــه  عنــوان یــک مشــخصة 
خــاص  یادگیــری  اختــالل  دارای  کــودکان  در  تعریف کننــده 
ــت  ــت )6(. ظرفی ــده اس ــدار ش ــدن پدی ــخص کنندة خوان ــا مش ب
ــة  ــص حافظ ــودکان محــدود اســت و نقای ــن ک ــال ای ــة فع حافظ
فعــال را تجربــه می کننــد و در تکالیــف مربــوط بــه حافظــة 
کــه  وجــودی  بــا   .)7( می کننــد  عمــل  ضعیف تــر  فعــال، 
ــا  ــودکان اســت، ام ــری در ک ــیلة یادگی ــدن اساســی ترین وس خوان
ــری  ــالل یادگی ــاالی اخت ــیوع ب ــر ش ــود بیانگ ــای موج واقعیت ه
خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن اســت )8(. عــالوه برایــن، ایــن 
اختــالل بیــش از اختــالل یادگیــری خاص بــا مشــخص کننده های 
ریاضــی و نوشــتن، مانــع پیشــرفت تحصیلــی کــودکان مــی شــود، 
زیــرا دامنــة اختــالل یادگیــری بیشــتر می شــود؛ مثــاًل اگــر کودکی 
در خوانــدن ضعــف داشــته باشــد، در درس ریاضــی قادر بــه  خواندن 
صــورت مســأله ها نبــوده، بنابرایــن در ریاضــی هــم اختــالل پیــدا 
می کنــد. همچنیــن ایــن کــودک بــه دلیــل نارســاخوانی در دقــت، 
ســرعت و درک مطلــب کتاب هــای درســی، در نوشــتن نیــز دچــار 

اختــالل می شــود )8(.
ــالل  ــری اخت ــن روش درمانگ ــن مؤثرتری ــرای یافت ــالش ب در ت
یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن، پژوهش هــای 
مختلــف                                                                                                                                       هــای  روش  اثربخشــی  بررســی  بــه  متعــددی 

ــد  ــا ناکارآم ــده و ی ــع نش ــر واق ــاًل مؤث ــا کام ــد، ام ــه ان پرداخت
بوده انــد. یافتــه هــای پژوهشــگران حاکــی از آن اســت کــه 
آمــوزش حافظــة فعــال ممکــن اســت ســبب بهبــودی هــای پایدار 
و بنیــادی در سیســتم شــناختی انتقــادی در عملکردهــای روزمــره و 
سراســر طــول عمــر گــردد؛ همچنین بــه وســیلة آمــوزش، عملکرد 
ــد )9(.  ــود یاب ــد بهب ــی توان ــال م ــة فع ــف حافظ بســیاری از وظای
ــی  ــینة پژوهش ــری و پیش ــی نظ ــی از مبان ــدی پایان ــع  بن در جم
ــا مشــخص کنندة  ــاص ب ــری خ ــالل یادگی ــة اخت ــود در زمین موج
ــور و  ــد پژوهــش رحیمی پ ــان آن مانن ــای درم ــدن و روش ه خوان
ــرای  ــی ب ــالت درمان ــه مداخ ــت ک ــوان گف ــکاران )10(، می ت هم
ــی و مــرادی )11( از  ــد پژوهــش دهقان ــال مانن ــود حافظــة فع بهب
ــری  ــی و یادگی ــای عملکــرد تحصیل ــرای ارتق ــر ب روش هــای مؤث
در زمینــة خوانــدن دانش آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری خــاص 
ــته   ــگران بس ــذا پژوهش ــد. ل ــدن می باش ــخص کنندة خوان ــا مش ب
محقق ســاختة »خواندن یــار « را براســاس مــدل  موجــود در حافظــة 
ــی و  ــناختی، طراح ــی ش ــول روان شناس ــودن اص ــال و لحاظ نم فع
تدویــن نمــوده و روایــی  آن را محاســبه نمودنــد و جهــت بررســی 
ــر  ــا در نظ ــاس و ب ــن اس ــد. برای ــه کار بردن ــش ب ــن پژوه در ای
ــن  ــی از اصلی تری ــوان یک ــه  عن ــناختی ب ــکالت ش ــن مش گرفت
مشــکالت در کــودکان دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا 
ــج در  ــای رای ــودن روش ه ــل نب ــدن و کام ــخص کنندة خوان مش
ــا،  ــودن برخــی از آن ه ــد ب ــاً ناکارآم ــودکان و گاه ــن ک ــان ای درم
ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش بســتة خوانــدن یــار 
ــا  ــری خــاص ب ــالل یادگی ــودکان دارای اخت ــال ک ــر حافظــة فع ب

ــد. ــام ش ــدن انج ــخص کنندة خوان مش

روش کار
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیــت یــک 
طــرح تجربــی تــک  آزمودنــی چنــد خــط  پایــه بــا اســتفاده از افــراد 
مختلــف بــا دورة پیگیــری بــود. ایــن پژوهــش در مرکــز کارآزمایی 
ــده  ــت ش ــماره IRCT20200216046516N1 ثب ــا ش ــی ب بالین
اســت. پژوهــش در دو مرحلــه انجــام شــد؛ در مرحلــة اول پژوهــش 
بــه تهیــه و اعتباریابــی محتــوای مداخلــه پرداختــه شــد. در مرحلــة 
ــا همــکاری دو متخصــص در  ــن پژوهــش، ب اول پژوهشــگران ای
زمینــة درمــان اختــالالت یادگیــری، براســاس مــدل حافظــة فعــال 
ــوزة  ــی در ح ــب درمان ــتفاده از کت ــا اس ــچ  )12( و ب ــی  و هی بدل
ــا  نارســاخوانی و لحــاظ نمــودن اصــول روان شناســی شــناختی ب
هــدف تقویــت حافظــة فعــال متناســب بــا کــودکان مقطــع ابتدایی 
ــدن،  ــخص کنندة خوان ــا مش ــاص ب ــری خ ــالل یادگی دارای اخت
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ــدف  ــا ه ــپس ب ــد. س ــه کردن ــار« را تّهی ــة »خواندن ی ــته اولی بس
بررســی روایــی محتوایــی  بســتة »خواندن یــار«  از شــاخص 

نســبت روایــی محتوایــی  )CVR( الوشــه  اســتفاده شــد )13(. 
ــص  ــره و متخص ــر 25 خب ــاخص از نظ ــن ش ــبة ای ــرای محاس ب
ــراد  ــن اف ــوای بســتة مــورد نظــر اســتفاده شــد. ای ــة محت در زمین
ــا  ــران ب ــور ای ــل کش ــگاه های داخ ــی دانش ــأت علم ــاء هی از اعض
مــدرک دکتــری تخصصــی روان شناســی بودنــد کــه در حوزه هــای 
کــودکان اســتثنائی، اختــالالت یادگیــری و مســائل رشــدی 

ــتند. ــص داش ــودکان، تخص ک
بســتة محقــق ســاختة »خوانــدن یــار« کــه حــاوی 20 تمریــن در 
حــوزة تقویــت حافظــظ فعــال بــود، در یــک پرسشــنامة مشــخص 
ــد.  ــم گردی ــن« تنظی ــزار »ُپرس الی ــیلة نرم اف ــگ به وس و هماهن
ســپس از طریــق ارســال لینــک آن بــه خبــرگان به صــورت 
ــن  ــت. ضم ــرار گرف ــان ق ــار ایش ــت  وب« در اختی ــط تح »برخ
ــخه ای  ــرگان، نس ــک از خب ــر ی ــه ه ــته ب ــداف بس ــح اه توضی
ــامل  ــه ش ــی ک ــرم نظرخواه ــراه ف ــه هم ــته ب ــی از بس الکترونیک
20 گویــه مجــزا در طیــف ســه بخشــی شــامل »تمریــن ضــروری 
ــی ضــروری نیســت« و  ــد اســت ول ــن مفی ــه »تمری اســت«، گوی
»تمریــن ضرورتــی نــدارد« طبقه بنــدی شــده بــود، ارســال گردیــد 
و از آن هــا خواســته شــد تــا میــزان مطابقــت هــر گویــه را بــا هدفی 
کــه از هــر تمریــن انتظــار مــی رود، براســاس ســه گویــة مذکــور، 
تعییــن کننــد. پــس از دریافــت لینک نظرســنجی توســط خبــرگان، 
ــد. در نهایــت 25 خبــره متخصــص، در نظرســنجی شــرکت کردن

در مرحلــة دوم پژوهــش، ضمــن انتخــاب جامعــه و نمونــه آمــاری، 
ــه   ــد. جامع ــرا ش ــا اج ــر روی آزمودنی ه ــار« ب ــته »خواندن ی بس
آمــاری شــامل تمامــی کــودکان پســر و دختــر پایــة ســوم ابتدایــی 
بودنــد کــه به دلیــل داشــتن مشــکالت خوانــدن در ســال تحصیلــی  
1399-1398 بــه مرکــز آموزشــی و توان بخشــی مشــکالت ویــژه 
یادگیــری شهرســتان ســروآباد کردســتان ارجــاع شــده و در 
فهرســت انتظــار درمــان قــرار داشــتند. از آنجــا کــه در طــرح هــای 
ــر  ــزان تأثی ــردی و می ــه کارب ــی رابط ــرای بررس ــی ب تک آزمودن
ــاز  ــی نی ــه آزمودن ــل س ــته حداق ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــر مس متغی
ــا ســن  اســت )15،14(، در پژوهــش حاضــر ســه کــودک پســر ب
نـُـه ســال و ســه کــودک دختــر بــا ســن نـُـه ســال کــه معیارهــای 
ورود بــه پژوهــش شــامل موافقــت و اعــالم آمادگــی دانش آمــوزان 
ــن  ــی والدی ــة کتب ــرای شــرکت در پژوهــش، امضــاء رضایت نام ب

ــرد  ــی، عملک ــع ابتدای ــوم در مقط ــة س ــل در پای ــودکان، تحصی ک
ــتن  ــه، داش ــوزگار مربوط ــزارش آم ــه گ ــا ب ــدن بن ــف خوان ضعی
هوش بهــر عــادی )کســب نمــرة 85 بــه بــاال در مقیــاس هوشــی 
ــار  ــراف معی ــتن دو انح ــارم(، داش ــش چه ــودکان ویرای ــلر ک وکس
پائیــن تــر از میانگیــن در آزمــون خوانــدن و نارســاخوانی »نمــا«، 
ــی جســمی- حرکتــی  نداشــتن اختــالل هــای دیگــر مثــل ناتوان
قابــل توجــه و عدم مصــرف داروهــای روان پزشــکی، بــرای مطالعه 
ــود  ــد از وج ــارت بودن ــز عب ــای خــروج نی انتخــاب شــدند. معیاره
ســایر اختــالل هــای هیجانــی- رفتــاری ماننــد اختــالل نارســایی 
توجــه/ بیــش فعالــی، داشــتن مشــکالت خــاص بینایــی، داشــتن 
ــان،  ــار و زب ــالالت گفت ــتن اخت ــنوایی، داش ــاص ش ــکالت خ مش
داشــتن مشــکالت فرهنگــی و دو زبانگــی، مصــرف داروهــای روان 

پزشــکی و عــدم تمایــل بــه ادامــة شــرکت در پژوهــش.
مالحظــات اخالقــی شــامل رعایــت صداقــت و امانــت داری 
پژوهــش،  در  شــرکت  بــرای  آگاهانــه  رضایــت  علمــی، 
ــدن                                                        ــناس مان ــا و ناش ــاس ه ــودن مقی ــام ب ــی ن ــق ب ــت ح رعای
ــورد  ــا م ــات آن ه ــتن اطالع ــه نگه داش ــا و محرمان ــی ه آزمودن
ــالق در  ــه اخ ــش دارای مصوب ــن پژوه ــت. ای ــرار گرف ــه ق توج
ــد اخــالق  ــه ک ــد زنجــان ب پژوهــش دانشــگاه آزاد اســالمی واح

می باشــد.  IR.IAU.Z.REC.1399.019 شــماره 
ــر دو  ــی ه ــی ول ــور تصادف ــه  ط ــر ب ــر و دخت ــای پس آزمودنی ه
ــاوت  ــه« شــدند. تف ــة »خط پای ــان وارد مرحل دســته به طــور همزم
ــی  ــن معن ــود، بدی ــه ب ــداد جلســات خط پای ــن آزمودنــی هــا در تع بی
ــد؛  ــه« را گذراندن ــه »خط پای ــا شــش جلســه مرحل ــن دو ت ــه بی ک
بدیــن صــورت کــه در هــر دو دســتة پســران و دختــران آزمودنی های 
ــار  ــای دوم، چه ــی ه ــه، آزمودن ــه در دو هفت ــه خط پای اول دو جلس
ــه و آزمودنــی هــای ســوم، شــش  ــه در چهــار هفت جلســه خط پای
جلســه خط پایــه در شــش هفتــه را بــه صــورت انفــرادی گذراندنــد. 
ــه  ــدند؛ مداخل ــه« ش ــة »مداخل ــب وارد مرحل ــا به ترتی ــی ه آزمودن
ــت  ــاً هش ــه، جمع ــه دو جلس ــر هفت ــرادی و ه ــورت انف ــز به ص نی
ــی هــا اجــراء  ــرای هــر کــدام از آزمودن ــه ب جلســه در چهــار هفت
گردیــد. بعــد از دریافــت جلســات آمــوزش، آزمودنــی هــا به ترتیــب 
وارد مرحلــة »پیگیــری« شــدند؛ پیگیــری نیــز بــه  صــورت انفرادی 
ــت  ــد. وضعی ــرا ش ــه اج ــک جلس ــه ی ــر هفت ــه و ه ــار هفت و چه
آزمودنــی هــا در جلســات مراحــل خط پایــه، مداخلــه و پیگیــری در 

)جــدول 1( ارائــه شــده اســت.
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جدول 1: وضعیت آزمودنی ها در جلسات مراحل خط  پایه، مداخله و پیگیری

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته ها

سر
ی پ

ی ها
ودن

آزم

مرحله پیگیری
4 هفته 
4 جلسه

مرحله مداخله
4 هفته 
8 جلسه

مرحله خطپایه
2 هفته
2 جلسه

آزمودنی
پسر 
اول

مرحله پیگیری
4 هفته 
4 جلسه

مرحله مداخله
4 هفته 
8 جلسه

مرحله خطپایه
 4 هفته
4 جلسه 

آزمودنی پسر 
دوم

مرحله پیگیری
4 هفته 
4 جلسه

مرحله مداخله
4 هفته 
8 جلسه

مرحله خط پایه
 6 هفته
6 جلسه

آزمودنی پسر 
سوم

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته ها

ختر
ی د

ی ها
ودن

آزم

مرحله پیگیری
4 هفته 
4 جلسه

مرحله مداخله
4 هفته 
8 جلسه

مرحله خطپایه
 2 هفته 
2 جلسه

آزمودنی 
دختر 
اول

مرحله پیگیری
4 هفته 
4 جلسه

مرحله مداخله
4 هفته 
8 جلسه

مرحله خط پایه
 4 هفته
4 جلسه

آزمودنی 
دختر 
دوم

مرحله پیگیری
4 هفته 
4 جلسه

مرحله مداخله
4 هفته 
8 جلسه

مرحله خط پایه
 6 هفته
6 جلسه

آزمودنی 
دختر 
سوم

ــون  ــه«، آزم ــة »خط پای ــر در مرحل ــی هــای پســر و دخت از آزمودن
حافظــة فعــال برگــزار گردیــد؛ و هــر آزمودنی هشــت جلســه بســتة 
ــی  ــة »پیگیــری« آزمودن ــار« را دریافــت کــرد. در مرحل »خواندن ی
ــام  ــرد. تم ــرکت ک ــه ای ش ــک هفت ــری ی ــه پیگی ــار جلس در چه
ــد  ــری و فرآین ــه و پیگی ــه، مداخل ــل خط پای ــای مراح ــی ه ارزیاب
ــه توســط پژوهشــگر اول کــه در ایــن زمینــه آموزش هــای  مداخل

الزم را دیــده بــود، انجــام گرفــت. در تمــام مراحــل، مــدت زمــان 
هــر جلســه 60 دقیقــه بــود. بدیــن ترتیــب تمامــی مراحــل اجــراء 
پژوهــش 14 هفتــه به طــول انجامیــد. خالصــه جلســات آمــوزش 
ــر حافظــة فعــال دانش آمــوزان در )جــدول  ــار« ب بســتة »خواندن ی

2( ارائــه شــده اســت.

 جدول 2: خالصه جلسات آموزش بستة »خواندن یار« بر حافظة فعال دانش آموزان نارساخوان پایة سوم ابتدایی شهرستان سروآباد در سال تحصیلی 1398-1399

محتواعنوان هدفجلسات

دانــش آمــوز قطعــات  5  تایــی تصاویــر را طبــق الگویــی کــه بــه مــدت زمــان محــدود دیــده، بــه ببین و بچینتقویت حافظه فعالجلسه اول
ــد. ــب می چین ترتی

دانش آموز قطعات 5 تایی تصاویر را طبق الگویی که به مدت زمان محدود دیده، به ترتیب می چیند.ببین و بچینتقویت حافظه فعالجلسه دوم
دانش آموز تفاوتهای موجود در دو تصویر داده شده را یافته و بیان می کند.تفاوت یابتقویت حافظه فعالجلسه سوم

دانش آموز تفاوتهای موجود در دو تصویر داده شده را یافته و بیان می کند..تفاوت یابتقویت حافظه فعالجلسه چهارم
دانش آموز از میان سایه های متنوع داده شده، سایه ی شکل الگوی داده شده را پیدا می کند.سایه ی این کدومه؟تقویت حافظه فعالجلسه پنجم
دانش آموز از میان سایه های متنوع داده شده، سایه ی شکل الگوی داده شده را پیدا می کند.سایه ی این کدومه؟تقویت حافظه فعالجلسه ششم
دانش آموز کلمات سمت راست را خوانده، سپس نواقص کلمات را در سمت چپ،  تکمیل می کند.نواقص کلماتتقویت حافظه فعالجلسه هفتم
دانش آموز کلمات سمت راست را خوانده، سپس نواقص کلمات را در سمت چپ،  تکمیل می کند.نواقص کلماتتقویت حافظه فعالجلسه هشتم

ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارتند از: 
ــارم  )وکســلر  ــش چه ــودکان ویرای ــاس هوشــی وکســلر ک - مقی
ــر  ــال 2003 منتش ــلر  در س ــط وکس ــاس توس ــن مقی 2003(: ای
شــده اســت کــه یکــی از جامــع تریــن ابزارهــای ســنجش گــروه 
بالینــی مطــرح در هــوش اســت و بــرای غربالگــری و تشــخیص 

ــدازه گیــری را دارد )16(. ایــن  اختالل هــای یادگیــری، توانایــی ان
ــد:  ــی باش ــون م ــرده آزم ــاس و 15 خ ــار مقی ــامل چه ــزار ش اب
ــی  ــون اصل ــی، دارای ســه خــرده آزم ــاس فهــم کالم ــف( مقی ال
شــامل شــباهت ها، واژگان، فهمیــدن و دو خــرده آزمــون جانشــین 
شــامل اطالعــات و اســتدالل کلمــه اســت؛ ب( مقیــاس اســتدالل 
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ــا  ــی ب ــامل طراح ــی ش ــون اصل ــرده آزم ــه خ ــی، دارای س ادراک
مکعــب، مفاهیــم تصویــر، اســتدالل ماتریــس و یــک خــرده آزمون 
جانشــین شــامل تکمیــل تصویــر اســت؛ ج( مقیــاس حافظــه فعال، 
دارای دو خــرده آزمــون اصلــی شــامل ظرفیــت عــدد و توالــی عــدد 
حــرف و یــک خــرده آزمــون جانشــین شــامل محاســبات اســت؛ د( 
مقیــاس ســرعت پــردازش، دارای دو خــرده آزمــون اصلــی شــامل 
ــامل  ــین ش ــون جانش ــرده آزم ــک خ ــی و ی ــذاری و نمادیاب رمزگ
ــا  ــرده آزمون ه ــؤاالت خ ــوع س ــداد و ن ــت. تع ــردن اس ــذف ک ح
ــی  ــه هم دیگــر فــرق دارد و تعــداد ســؤاالت هــر آزمودن نســبت ب
ــی  ــدوده زمان ــی، مح ــن آزمودن ــاس س ــر براس ــی دیگ ــا آزمودن ب
پاســخ دهی و میــزان پاســخ دهی بــر مبنــای قاعــده توقــف، 
متفــاوت اســت. پــس از محاســبة نمــرات خــام و نمــرات تراز شــدة 
ــرده  ــدة خ ــرات تراز ش ــردن نم ــا جمع ک ــون، ب ــرده آزم ــر خ ه
ــار  ــوش در چه ــرات ه ــاس، نم ــر مقی ــه ه ــوط ب ــای مرب آزمون ه
مقیــاس فهــم کالمــی، اســتدالل ادراکــی، حافظــه فعال و ســرعت 
پــردازش محاســبه شــده و در پایــان نمــرات هوش بهــر کالمــی و 
ــرای  ــد )16(. وکســلر ب ــه دســت می آی عملــی و هوش بهــر کل  ب
ــای  ــی از روش ه ــرة هوش ــا و به ــرده آزمون ه ــار خ ــی اعتب بررس
ــار  دونیمه ســازی و بازآزمایــی اســتفاده کــرده اســت. ضریــب اعتب
ــرای بررســی  ــزارش شــده اســت. ب ــی 0/97 گ ــرة هوشــی کل به
ــا  ــرده آزمون ه ــن خ ــتگی بی ــون از روش همبس ــن آزم ــی ای روای
ــی اســتفاده شــده کــه  ــل عامل و بهره هــای هوشــی و روش تحلی
ــت )17(.  ــوده اس ــاس ب ــب مقی ــی مناس ــد روای ــر دو روش مؤی ه
همچنیــن ایــن آزمــون در ســال 1390 توســط صادقــی، ربیعــی و 
عابــدی رواســازی و اعتباریابــی شــد. اعتباریابی بــه روش بازآزمایی 
انجــام شــده کــه ضریــب اعتبــار بهــرة هوشــی کلــی 0/91 گزارش 
شــد. نتایــج روایــی نشــان داد کــه بیــن مقیــاس هوشــی وکســلر 
ــون در  ــروندة ری ــای پیش ــارم و ماتریس ه ــش چه ــودکان ویرای ک

ــود دارد )17(.     ــادار وج ــتگی معن ــط همبس ــای مرتب بخش ه
- آزمــون خوانــدن و نارســاخوانی »نمــا « )ُکرمی نــوری و مــرادی 
ــی( و  ــه )فارس ــوزان تک زبان ــرای دانش آم ــون ب ــن آزم 1384(: ای
دوزبانــه )تبریــزی و ســنندجی( دختــر و پســر پایــة اول تــا پنجــم 
ــه و  ــال 1384 تهی ــرادی در س ــوری و م ــط ُکرمی ن ــتان توس دبس
هنجاریابــی شــده اســت )18(. هــدف ایــن آزمــون بررسی میــزان 
توانایــی خوانــدن دانش آمــوزان عــادی دختــر و پســر در دورة 
دبســتان و تشــخیص کودکان بــا مشــکالت خواندن و نارســاخوانی 
اســت کــه به صورت انفرادي اجــرا می شــود. ایــن آزمــون شــامل 
ده خرده آزمــون اســت: 1( خــرده آزمون خواندن کلمــات بــا بســامد 
زیــاد وکــم، 2( خــرده آزمــون زنجیــره کلمــات، 3( خــرده آزمــون 
قافیــه، 4( خــرده آزمــون نامیــدن تصاویــر، 5( خــرده آزمــون درک 
ــون حــذف  ــرده آزم ــات، 7( خ ــون درک کلم ــرده آزم ــن، 6( خ مت

ــات، 9(  ــبه کلم ــات و ش ــدن ناکلم ــون خوان ــرده آزم ــا، 8( خ آواه
خــرده آزمــون نشــانة حــرف و 10( خــرده آزمــون نشــانه هــا. پــس 
از اجــرای خــرده آزمــون هــا، پاســخ های درســت آزمودنــی در هــر 
ــود.  ــبه می ش ــام وی محاس ــرة خ ــخص و نم ــون مش ــرده آزم خ
ــر  ــون در ه ــرده آزم ــر خ ــه ه ــوط ب ــداول مرب ــه ج ــه ب ــا مراجع ب
ــود  ــبه می ش ــده محاس ــرات ترازش ــتان، نم ــر شهرس ــه در ه پای
ــه  ــه ب ــا توج ــردد. ب ــیم می گ ــون ترس ــی در آزم ــرخ آزمودن و نیم
ــون )157(، دانشآموزي که در این آزمون  ــن آزم ــرش ای ــه ب نقط
ــتر( شود بهعنوان  ــا بیش ــا ی نمرة او 157 یا کمتر از 157 )114 خط
دانشآموز نارساخوان تشخیص داده میشود )18(. این آزمون روي 
1614 دانشآموز در پنج پایــة تحصیلی ابتدایی و در ســه شــهر 
تهــران، ســنندج و تبریــز هنجاریابی شده است کــه ضریــب آلفــای 
کل آزمــون در ایــن پژوهــش 0/82 بــه  دســت آمــده اســت. بدیــن 
صــورت پــس از گــردآوری داده هــا و انجــام عملیــات آمــاری برای 
هــر پایــه در هــر شــهر نمــرات خــام و نمــرات هنجــار محاســبه 
شــده اســت. همچنیــن در ایــن پژوهــش اعتبــار ایــن آزمــون بــا 

ــود )19(. ــاخ 0/71 ب ــب آلفاي کرونب اســتفاده از ضری
ــن آزمــون  ــال »کرســی « )کرســی 1972(: ای آزمــون حافظــة فع
ــط  ــال 1972 توس ــه در س ــت ک ــی اس ــه ای از آزمون ــخة رایان نس
ــنجش  ــرای س ــی  ب ــکل کرس ــپ مای ــام فیلی ــه ن ــجویی ب دانش
ــداع کــرد  ــری خــود آن را اب مســائل مطــرح شــده در رســالة دکت
ــا نــام ایــن آزمــون یکســان شــد  و از آن زمــان بــه بعــد نــام او ب
ــی حافظــة  ــرای ارزیاب ــرد ب ــم پرکارب ــوان یــک پارادای ــه عن کــه ب
ــه  ــای حافظ ــنجش فراخن ــه س ــی ب ــورت غیرکالم ــه ص ــال ب فع
مــی پــردازد )20(. در پژوهــش حاضــر، از نســخة رایانــه ای آزمــون 
 PEBL ــزار ــرم اف ــه  وســیلة ن ــال اســتفاده شــد کــه ب حافظــة فع
اجــراء گردیــد. نــرم افــزار در بخــش آزمــون بلــوک هــای کرســی، 
ــش مــی  ــه نمای ــه ای مشــکی ب ــی را در زمین ــع آب ــدد مرب ــه ع نُ
ــه از  ــی ک ــا نظم ــه ب ــی )البت ــی تصادف ــه صورت ــپس ب ــذارد. س گ
ــه روشــن نمــودن برخــی                                                                                           ــی پنهــان اســت( شــروع ب ــد آزمودن دی
ــود و  ــی ش ــان داده م ــگ زرد نش ــا رن ــه ب ــد ک ــی کن ــا م ــع ه مرب
از آزمودنــی خواســته مــی شــود کــه ترتیــب را بــه حافظــه 
ــر روی                            ــه ب ــوس رایان ــار دادن م ــا فش ــپس ب ــپارد و س اش بس
ــون  ــن آزم ــد. ای ــرار کن ــای زرد را تک ــگ ه ــی رن ــا توال ــع ه مرب
بــه صــورت تقلیــد از توالــی روشــن شــدن مکعــب هــا، حداکثــر 
ــه صــورت ســاده  ــی روشــن شــدن ب ــه محــرک اســت. توال ــا نُ ت
ــه دو، ســه، چهــار و ... محــرک پشــت ســرهم  شــروع شــده، و ب
ــر  ــی ســخت ت ــن توال ــه، ای ــل مــی شــود کــه در هــر مرحل تبدی
می شــود تــا جایــی کــه آزمودنــی نتوانــد توالــی را بــه  درســتی بــه 
یــاد آورد کــه بــه آن آســتانة کرســی مــی گوینــد. البتــه ایــن آزمون 
دارای بخــش تمرینــی و مقدماتــی اســت کــه پاســخ هــای آزمودنی 
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در ایــن بخــش، در نمراتــش بــی تأثیــر اســت )21(. از زمــان آغــاز 
ــا  ــروع آن ب ــه ش ــگاهی ک ــناختی و آزمایش ــای روان ش ــی ه بررس
ــخص  ــته، مش ــه داش ــروز ادام ــا ام ــود و ت ــاوس  )1885( ب ابینگه
ــا 7+2  ــر اســت ب ــال براب ــش حافظــة فع ــه گنجای شــده اســت ک
ــه  ــراد ســالم در نظــر گرفت ــرای اف ــا 2-7، و نمــره هایــی کــه ب ی
ــن آزمــون کامــاًل مســتقل از فرهنــگ  شــده، حــدوداً 5 اســت. ای
بــوده و انجــام آن دارای محدودیــت ســنی نیســت و از افــراد 8 تــا 
80 ســالگی را در بــر مــی گیــرد. در مطالعــة صادقــی و همــکاران 
ــاله  ــوزان 6-16 س ــر روی دانش آم ــی آن ب ــی و پایای )1390( روای
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه روایــی را 0/87 و پایایــی را 0/80 

ــد )21(. ــزارش کردن گ
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از تحلیــل دیــداری ، تحلیل هــای 
درون موقعیتــی )میانــه، میانگیــن، محفظــه ثبــات، دامنــه تغییــرات، 
ــی  ــن موقعیت ــای بی ــق( و تحلیل ه ــبی و مطل ــراز نس ــر ط تغیی
ــبه  ــطح، PND  POD( و محاس ــر در س ــد و تغیی ــرات رون )تغیی
درصــد بهبــودی از روش »میانگیــن کاهــش از خط پایــه « اســتفاده 
شــد. محاســبات عــددی بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS نســخه 25 
انجــام شــد و ترســیم نمودارهــا بــه  وســیلة برنامــة Excel انجــام 
گرفــت. مقادیــر بــاالی 70 درصــد در PND نشــان دهنــدة تأثیــر 
بــاالی مداخلــه، بیــن 50 تــا 70 درصــد تأثیــر متوســط مداخلــه و 
ــه  ــودن مداخل ــر از 50 درصــد حاکــی از اثربخــش نب ــر کمت مقادی
اســت )22(. همچنیــن مقادیــر بــاالی 50 درصــد بهبــودی نشــان 
ــر  ــد تأثی ــا 49 درص ــن 25 ت ــه، بی ــاالی مداخل ــر ب ــدة تأثی دهن

متوســط مداخلــه و مقادیــر کمتــر از 25 درصــد حاکــی از اثربخــش 
نبــودن مداخلــه اســت )23(.

یافته ها
ــة اول پژوهــش،  ــار« در مرحل ــدن ی ــی بســتة »خوان ــرای اعتباریاب ب
نســبت روایــی محتوایــی و حداقــل مقــدار نســبت روایــی محتوایی 
ــر در  ــرگان )25 نف ــداد خب ــه نســبت تع ــه ب ــا توج ــول ب ــل قب قاب
ــر  ــه )13(، 0/37 در نظ ــول الوش ــاس فرم ــش(، براس ــن پژوه ای
ــن مجمــوع  ــن محاســبات و درنظرگرفت ــه شــد. براســاس ای گرفت
20 تمریــن، مقــدار نســبت روایــی محتوایــی )CVR( ســه تمریــن 
)تمریــن هــای 8 و 15 و 18( 0/36 و 0/04 و 0/36 بــود کــه 
 )CVR( از مقــدار قابــل قبــول شــاخص نســبت روایــی محتوایــی
ــار«  ــدن ی ــاخته »خوان ــتة محقق س ــت از بس ــود و در نهای ــر ب کم ت
حــذف شــدند. مقــدار نســبت روایــی محتوایــی )CVR( 17 تمریــن 
)تمرین هــای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 
13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20( هــم بیــن 0/44 تــا 0/76 بــود کــه 
 )CVR( از مقــدار قابــل قبــول شــاخص نســبت روایــی محتوایــی

ــرار گرفــت.  ــد ق ــاً مــورد تأیی ــود کــه نهایت ــر ب بیش ت
بعــد از تأییــد اعتبــار بســتة »خواندن یــار« و ارائــة آن بــه 
پژوهــش،  دوم  مرحلــة  در  مطالعــه،  مــورد  آزمودنی هــای 
ــال  ــه فع ــر حافظ ــرر متغی ــای مک ــری ه ــدازه گی ــام ان ــرات خ نم
ــه، درمــان و  آزمودنی هــای پســر و دختــر طــی جلســات خــط  پای

ــت. ــده اس ــه ش ــدول3( ارائ ــری در )ج پیگی

جدول 3:  نمرات حافظه فعال آزمودنی ها در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری

مراحل اندازه گیری
آزمودنی های دخترآزمودنی های پسر

آزمودنی سومآزمودنی دومآزمودنی اولآزمودنی سومآزمودنی دومآزمودنی اول

333333خط پایه اول
3333/53/53خط پایه دوم
3/53/5-3/53-خط پایه سوم

3/53/5-3/53/5-خط پایه چهارم
3/5--3/5--خط پایه پنجم
3/5--3/5--خط پایه ششم

3/544444جلسه اول  مداخله
44/54/54/54/54/5جلسه  دوم مداخله
4/555555جلسه سوم  مداخله

5/55/55/55/55/55/5جلسه چهارم  مداخله
5/55/55/55/55/55/5جلسه  اول پیگیری
5/55/55/55/55/55/5جلسه  دوم پیگیری
5/55/55/55/55/55/5جلسه سوم پیگیری

5/55/55/55/55/55/5جلسه چهارم پیگیری
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ــا  ــة اول ب ــی، در مرحل ــر آزمودن ــرای ه ــودار ب ــم نم ــس از رس پ
اســتفاده از داده هــای موقعیــت خط پایــه و مداخلــه، خــط میانــة 
داده هــا مــوازی بــا محــور X کشــیده شــد و یــک محفظــة ثبــات 

روی خــط میانــه قــرار گرفــت کــه در )نمــودار 1( قابــل مشــاهده 
اســت.

 نمودار 1: خط میانه و محفظه ثبات آزمودنی های پسر و دختر در متغیر حافظه فعال

نتایــج میانگیــن، تغییــر طــراز نســبی، تغییــر طــراز مطلــق و جهــت 
ــر و  ــای پس ــی ه ــرای آزمودن ــی ب ــای درون موقعیت ــل ه در تحلی
دختــر در )جــدول 5( حاکــی از آن اســت کــه هــر شــش آزمودنــی 
ــود  ــال بهب ــة فع ــر حافظ ــران در متغی ــتة پســران و دخت در دو دس
یافتنــد. مقادیــر درصــد بهبــودی نمــرات چرخــش ذهنی هر شــش 

ــه  ــد ک ــان می ده ــران نش ــران و دخت ــتة پس ــی در دو دس آزمودن
آمــوزش بســتة خوانــدن یــار بــر حافظة فعــال دانــش آموزان پســر و 
دختــر دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن 
)نارســاخوان( مؤثــر بــود و میــزان تأثیــرآن در مرحلــة پیگیــری نیــز 

تــداوم و افزایــش پیــدا کــرد )جــدول4(.
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جدول 4. تحلیل های درون موقعیتی برای آزمودنی های پسر و دختر در متغیر حافظه فعال

آزمودنی های گروه پسران

مرحله پیگیری مرحله مداخله مرحله خط پایه
1- توالی موقعیت

آزمودنی3  آزمودنی2 آزمودنی1 آزمودنی3  آزمودنی2 آزمودنی1 آزمودنی3  آزمودنی2 آزمودنی1

4 4 4 4 4 4 6 4 2 2- تعداد جلسات

3- طراز

5/5 5/5 5/5 4/75 4/75 4/25 3/25 3/25 3 3-1- میانه

5/5 5/5 5/5 4/75 4/75 4/37 3/25 3/25 3 3-2- میانگین

5/5-5/5 5/5-5/5 5/5-5/5 4-5/5 4-5/5 3/5-5/5 3-3/5 3-3/5 3-3 3-3- دامنه تغییرات

4/4-6/6 4/4-6/6 4/4-6/6 3/8-5/7 3/8-5/7 3/4-5/1 2/6-3/9 2/6-3/9 2/4-3/6 3-4- محفظه ثبات

با ثبات با ثبات با ثبات متغیر متغیر متغیر با ثبات با ثبات با ثبات 3-5- دامنه تغییرات 
محفظه ثبات

4- تغییر طراز

+0/5 1 0 +0/5 +1 0 0 +1/25 0 4-1- تغییر طراز نسبی

+5 +1/5 0 +0/5 +1/5 0 0 +2 0 4-2- تغییر طراز مطلق

5- روند

صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی همسطح همسطح همسطح 5-1- جهت

متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر با ثبات با ثبات با ثبات 5-2- ثبات

6- درصد بهبودی

69/23 69/23 83/33 46/15 46/15 45/66 - 6-1- درصد بهبودی هر 
آزمودنی

74/05 42/40 - 6-2- درصد بهبودی کل

آزمودنی های گروه دختران

مرحله پیگیری مرحله مداخله مرحله خط پایه
1- توالی موقعیت

آزمودنی3  آزمودنی2 آزمودنی1 آزمودنی3  آزمودنی2 آزمودنی1 آزمودنی3  آزمودنی2 آزمودنی1

4 4 4 4 4 4 6 4 2 2- تعداد جلسات

3- طراز

5/5  5/5 5/5 4/75 4/75 4/75 3/5 3/5 3/25 3-1- میانه

5/5  5/5 5/5 4/75 4/75 4/75 3/37 3/75 3/25 3-2- میانگین

5/5-5/5 5/5-5/5 5/5-5/5 4-5/5 4-5/5 4-5/5 3-3/5 3-3/5 3-3/5 3-3- دامنه تغییرات

4/4-6/6 4/4-6/6 4/4-6/6 3/8-5/7 3/8-5/7 3/8-5/7 2/8-4/2 2/8-4/2 2/6-3/9 3-4- محفظه ثبات

با ثبات با ثبات با ثبات متغیر متغیر متغیر با ثبات با ثبات با ثبات 3-5- دامنه تغییرات 
محفظه ثبات

4- تغییر طراز

0 +1 0 +0/25 +1 0 +0/5 +1 0 4-1- تغییر طراز نسبی

+0/5 +1/5 0 +0/5 +1/5 0 +0/5 +1/5 0 4-2- تغییر طراز مطلق

5- روند

صعودی صعودی صعودی همسطح صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی 5-1- جهت

متغیر متغیر متغیر با ثبات متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر 5-2- ثبات

6- درصد بهبودی

69/23 69/23 69/23 58/33 46/15 46/15 - 6-1- درصد بهبودی هر 
آزمودنی

74/05 50/31 - 6-2- درصد بهبودی کل
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تحلیــل هــای بیــن موقعیتــی بــرای آزمودنی هــای پســر و دختر در 
متغیــر حافظــه فعــال در )جــدول5( ارائــه شــده اســت. همان طــور 
کــه مشــاهده می شــود PND بــرای همــة آزمودنی هــا 100        

مــی باشــد کــه حاکــی از مؤثــر بــودن آمــوزش بســتة خواندن یــار بر 
حافظــة فعــال دانــش آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا 

ــود )جــدول 5(. مشــخص کنندة خوانــدن )نارســاخوان( ب

 جدول 5: تحلیل های بین موقعیتی آزمودنی های پسر و دختر در متغیر حافظه فعال

بین موقعیتی
آزمودنی سومآزمودنی دومآزمودنی اول

دخترپسردخترپسردخترپسر
1- مقایسه موقعیت

2- تغییرات روند
صعودیصعودیصعودیصعودیصعودیصعودی1-2- تغییر جهت

مثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبت2-2- اثر وابسته به هدف
3- تغییر در سطح

4/25-4/253/5-4/253/5-4/253/5-4/253/5-3/753/5 به 13-3- تغییر نسبی
4 به 43/5 به 43/5 به 43/5 به 43/5 به 3/53/5 به 23-3- تغییر مطلق
4/75 به 5/53/5 به 4/753/25 به 4/753/5 به 4/753/25 به 4/253/25-33-3- تغییر میانه

4/75 به 4/753/37 به 4/753/25 به 4/753/75 به 4/753/25به 4/373/25 به 43-3- تغییر میانگین
4- همپوشی داده ها

PND -4-1100100100100100100
POD -4-2صفرصفرصفرصفرصفرصفر

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش بســتة خوانــدن 
یــار بــر حافظــة فعــال کــودکان دارای اختــالل یادگیــری خــاص با 
ــة  ــن یافت ــدن )نارســاخوان( انجــام شــد. اولی مشــخص کنندة خوان
ــوان  ــار به عن ــتة خواندن ی ــوزش بس ــه آم ــان داد ک ــش نش پژوه
یــک روش درمانــی کارآمــد در بهبــود حافظــة فعال کــودکان دارای 
اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن مؤثر اســت. 
ــار«  ــل اینکــه بســتة »خواندن ی ــه  دلی ــه ب ــن یافت ــا ای در رابطــه ب
یــک بســتة محقــق  ســاخته بــود، بنابرایــن بــا بررســی مطالعــات 
پیشــین در ایــن زمینــه، پژوهشــی انجــام نگرفتــه بــود؛ امــا نتیجــة 
حاصلــه بــا پژوهــش رحیمی پــور و همــکاران کــه آمــوزش 
ــاخوان را  ــودک نارس ــر روی 30 ک ــال ب ــة فع ــای حافظ راهبرده
ــال  ــة فع ــای حافظ ــوزش راهبرده ــد آم ــد و دریافتن ــی کردن بررس
به عنــوان یــک روش مداخلــه ای بــر عملکــرد خوانــدن کــودکان 
نارســاخوان مؤثــر اســت )10(، هم خوانــی دارد. همچنیــن بــا نتایــج 
دهقانــی و مــرادی کــه آمــوزش حافظــة فعــال بــر روی 40 کــودک 
نارســاخوان را بررســی کردنــد و دریافتنــد آمــوزش حافظــة فعــال بر 
عملکــرد خوانــدن کــودکان نارســاخوان مؤثــر اســت )11(، همســو 
اســت. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت کــه محتــوای بســته 

ــر  ــی از تصاوی ــی و ذهن ــای چالش ــامل تمرین ه ــار« ش »خواندن ی
ــودکان  ــن ک ــه ذه ــد ک ــوع بودن ــکال متن ــیاء و اش ــات، اش کلم
می توانســت روی آن هــا کار کنــد و بــه اطالعــات دیگــری مرتبــط 
ــتند در دورة  ــان می توانس ــودکان هم زم ــه ک ــوری ک ــازد به ط س
زمانــی کوتــاه مدتــی پــردازش اطالعــات روی آن هــا انجــام دهنــد. 
بنابرایــن ایــن تمرین هــا بــر مســائل شــناختی و ذهنــی کــودکان 
دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن 
ــر  ــت تأثی ــورت موق ــر به ص ــی از تصاوی ــتن درک صحیح در داش
ــال  ــه فع ــدل حافظ ــاس م ــه براس ــوری ک ــه  ط ــت، ب ــت داش مثب
ــی ،  ــداری- فضای ــوح دی ــة ل ــچ )1974، 1986(، مؤلف ــی و هی بدل
ــد  ــره می کن ــت ذخی ــور موق ــه  ط ــده را ب ــه ش ــداری ارائ ــواد دی م
ــا را  ــگ آن ه ــکل و رن ــی، ش ــای مکان ــیاء و ویژگی ه ــود اش و خ
ــبیه  ــی ش ــک ویژگ ــه ی ــت ک ــر وق ــن ه ــی دارد. همچنی ــه م نگ
ویژگــی دیگــر باشــد، بــرای آن ویژگی هــا هم پوشــی اتفــاق 
می افتــد و یــادآوری اختــالل پیــدا می کنــد )12(. در ادامــة 
ــه و در حیــن انجــام تمرین هــای محتــوای بســتة  جلســات مداخل
ــای  ــه آزمودنی ه ــای الزم ب ــة آموزش ه ــا ارائ ــار« و ب »خواندن ی
دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن 
ــی  ــداری- فضای ــوح دی ــة پردازش هــای اختصاصــی ل ــر پای کــه ب
مــدل حافظــه فعــال بدلــی و هیــچ )12( تهیــه شــده بــود، ایــن 
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ــه در آن  ــال را ک ــة فع ــای حافظ ــتند مهارت ه ــودکان می توانس ک
ضعــف داشــتند، تجربــه نمــوده و ویژگی هــای متفــاوت اطالعــات 
ــادآوری  ــداری ی ــات دی ــع از اطالع ــرای درک جام ــداری را ب دی
ــان داد  ــز نش ــک  نی ــپارک  و فیس ــمیت- اس ــش اس ــد. پژوه کنن
کــه کــودکان دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــخص کنندة 
خوانــدن در تکالیــف دیــداری- فضایــی حافظــه فعــال نســبت بــه 

ــد )24(. کــودکان عــادی عملکــرد پایینــی دارن
همچنیــن یافته هــا حاکــی از آن بــود کــه بهبــود مهــارت 
ــا  ــاص ب ــری خ ــالل یادگی ــودکان دارای اخت ــال در ک ــة فع حافظ
مشــخص کنندة خوانــدن در مرحلــه پیگیــری نیــز حفــظ شــد کــه 
ــدن  ــر خوان ــه عملکــرد بهت ــد منجــر ب ــن نتیجــه خــود می توان ای
ــود  ــه بهب ــت ک ــوان گف ــه می ت ــردد، چراک ــودکان گ ــن ک در ای
عملکــرد خوانــدن کــودکان تــا حــد زیــادی بــه عملکــرد حافظــه 
فعــال آنــان ارتبــاط دارد؛ بــه عبــارت دیگــر پویایــی حافظــه فعــال 
ــع  ــدن اســت. در واق ــه خوان ــز از جمل ــاز یادگیــری هــر چی پیش نی
یکــی از الگوهــا در تبییــن خوانــدن ضعیــف دانش آمــوزان، حافظــة 
ــا توجــه بــه ایــن کــه نقایــص حافظــة  فعــال اســت. از ایــن رو ب
ــل سبب شناســی در نارســاخوانی  ــوان یکــی از عوام ــه  عن ــال ب فع
ــة  ــه برنام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــت، منطق ــده اس ــرح ش مط
تقویــت حافظــة فعــال بــر بهبــود عملکــرد خوانــدن تأثیــر داشــته 
ــه  خاطــرآوردن  ــرای ب باشــد )10(. حافظــة فعــال توانمنــدی مــا ب
ــف  ــت و در طی ــات اس ــت اطالع ــا مدیری ــردازش ی ــات، پ اطالع
ــب  ــد درک مطل ــده مانن ــی پیچی ــای آموزش ــیعی از فعالیت ه وس

ــی دارد )25(. ــش اساس ــدن نق خوان
آخریــن یافتــة پژوهــش نشــان داد کــه درصــد بهبــودی حافظــة 
فعــال آزمودنــی هــا در مراحل مداخلــه و پیگیری نســبت بــه یکدیگر 
تــا حــد بســیار کمــی متفــاوت، امــا نزدیــک بــه  هــم اســت ولــی 
در کل رونــد بهبــود صعــودی اســت. همچنیــن یافته هــا حاکــی از 
آن اســت کــه بهبــودی کلــی بیــن دو دســتة پســران و دختــران در 
مراحــل مداخلــه و پیگیــری در یــک ســطح بــوده کــه بیانگــر آن 
اســت کــه میــان گروه هــای جنســیتی در انجــام تمرینــات بســتة 

ــدارد. ــاوت وجــود ن ــار« تف »خواندن ی
ــط  ــه فق ــا ک ــود؛ از آنج ــی ب ــش دارای محدودیت های ــن پژوه ای
ــدون  ــودکان ب ــی و ک ــوم ابتدای ــة س ــاخوان پای ــودکان نارس از ک
نقص توجــه   بیش فعالــی/  ماننــد  دیگــر  هماینــد  اختــالالت 

به عنــوان نمونــه اســتفاده شــد، بنابرایــن در تعمیــم نتایــج بــه ســایر 
پایه هــای دیگــر ابتدایــی و کــودکان نارســاخوان دارای اختــالالت 
ــرد.  ــاط ک ــد احتی ــه، بای ــی/ نقص توج ــد بیش فعال ــد مانن هماین
پیشــنهاد می شــود در تحقیقــات آتــی از کــودکان پایه هــای دیگــر 
ــد  ــد مانن ــالالت هماین ــاخوان دارای اخت ــودکان نارس ــی و ک ابتدای
ــت  ــر اس ــن بهت ــود. همچنی ــتفاده ش ــه اس ــی/ نقص توج بیش فعال
والدیــن و مربیــان در دورة پیش دبســتانی بــه آمــوزش راهبردهــای 
حافظــة فعــال بپردازنــد تــا عملکــرد خوانــدن کــودکان در مقطــع 

ــی دچــار اختــالل نگــردد. ابتدای

نتیجه گیری
ــار  ــوزش بســتة خواندن ی ــه آم ــن پژوهــش نشــان داد ک ــج ای نتای
ــری  ــالل یادگی ــودکان دارای اخت ــال ک ــة فع ــود حافظ ــه بهب ب
خــاص بــا مشــخص کنندة خوانــدن منجــر خواهــد شــد. از ایــن رو 
اســتفاده از آمــوزش مســائل شــناختی از جملــه بســتة خواندن یــار 
بــرای درمــان کــودکان دارای اختــالل یادگیــری خــاص بــا 
مشــخص کنندة خوانــدن بــه  عنــوان یــک ابــزار کمکــی در برنامــة 
درمانــی مراکــز آموزشــی و توان بخشــی مشــکالت ویــژة یادگیــری 

ــردد.  ــنهاد می گ پیش

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه شــده از رســاله دکتــری رشــته روان شناســی 
کــد  و  می باشــد  زنجــان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  تربیتــی 
 IR.IAU.Z.REC.1399.019 دانشــگاه  از  صــادره  اخالقــی 
ــماره  ــا ش ــی ب ــی بالین ــز کارآزمای ــش در مرک ــن پژوه ــود. ای ب
IRCT20200216046516N1 ثبــت شــده اســت. از تمامــی 

ــوادة  ــد و خان ــن پژوهــش شــرکت نمودن ــه در ای ــی ک دانش آموزان
ــاری  ــا را ی ــش م ــرای پژوه ــه در اج ــرادی ک ــة اف ــا و هم آن ه

کردنــد، صمیمانــه تشــکر می شــود.

تضاد منافع
ایــن مطالعــه بــدون حمایــت مالــی هیــچ  گونــه ســازمانی انجــام 
ــفاف  ــق و ش ــور دقی ــه  ط ــای آن ب ــی یافته ه ــت و تمام ــده اس ش
ــن  ــی بی ــاد منافع ــه تض ــن هیچ گون ــت، بنابرای ــده اس ــه ش ارائ

ــدارد. ــود ن ــندگان وج نویس
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