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Abstract 
Introduction: Nowadays The reading difficulties are the most common problem in students with learning 
disabilities. And due to the effect of memory in these types of problems, this study aimed to investigate the 
effect of working memory-based cognitive intervention on improving reading performance in students with 
specific learning disability in reading. 
Methods: The method was the quasi-experimental research design with pre-test, post-test and a control 
group. The population was students in fourth and fifth grade from region 2 of Tabriz who were studying in 
the 95-94 school year. 30 subjects were chosen based on availability, and they were replaced randomly in 
both experimental and control groups of 15 persons. Tools of this research were Raven’s Color Matrix, test 
of reading disorders and working memory improvement package. 
Results: The results of the multivariate data analysis showed that working memory training has a positive 
impact on improving students' reading performance with reading difficulties, and it makes improvement in 
word recognition and comprehension components 
Conclusions: Based on these findings it can be concluded that working memory-based interventions for 
students with reading difficulties is an effective way to improve their reading performance. 
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مقدمه

DSM-5 تر کرده تا بتواند طبقه بندی خود از اختالالت را عمومی

اختالالت را طوری پوشش دهد که بر شروع های مختلف و متنوع جنبه

آنها در کودکی تاکید شده باشد و از سایر اختالالت مرتبط تفکیک شود. 

به همین خاطر اصطالح اختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص 

(Specific Learning Disorder تغییر نام و ماهیت داده است. و )

یاضی که هر یک قبالً یک اختالل خواندن، اختالل نوشتن و اختالل ر

شد، اکنون به عنوان یک مشکل در اختالل مستقل و مجزا محسوب می

اختالل یادگیری خاص گنجانده شده است. یعنی با تبدیل شدن 

disorder  بهSpecifier را به جای « مشکل»، متخصصان اصطالح

به کار خواهند برد. پس اختالل یادگیری خاص برای پوشش « اختالل»

شود که هر کدام یکی از عملکردهای افراد اختالالتی استفاده میدادن 

دهد. مثل خواندن، نوشتن های استاندارد را تحت تأثیر قرار میدر آزمون

ها، بسیار کمتر از سن آموزان مبتال به این ناتوانی. دانش[1]و ریاضیات 

شوند و در تنظیم رود موفق میکه انتظار میو سطح هوشی خودشان

 .[2]اطالعات، ادراک دیداری و شنیداری، حافظه و توجه نقص دارند 

آموزان دچار اختالل یادگیری خاص در یک یا چند سطح اغلب دانش

 ترینهای اساسی مشکل دارند. مشکل در خواندن یکی از رایجاز مهارت

آموزان با ناتوانی دانش %33مشکالت در میان آنهاست. در حدود 

طور کلی مهارت در خواندن یادگیری خاص در خواندن مشکل دارند. به

ازشناسی کلمه و اقتباس معنا از کلمات نوشته شده تعریف توان برا می

. و مطابق فرضیه نقایص دوگانه افراد نارساخوان در دو زمینه [0]نمود 

. به [1]گذاری دارای مشکلهستند پردازش واجشناختی و سرعت نام

 چکیده

 ریاست. و با توجه به تأث یریادگی یهایدانش آموزان با ناتوان انیمشکل در م نیترعیامروزه مشکالت مربوط به خواندن شا مقدمه:

بر بهبود عملکرد خواندن  یبر حافظه کار یمبتن یمداخالت شناخت ریتأث ینوع مشکالت، هدف پژوهش حاضر بررس نیحافظه در ا

 بود. خواندنخاص  یریادگیدانش آموزان با اختالل 

آموزان دانش یآزمون با گروه گواه انجام گرفت. از جامعه آمارو پس آزمونشیبا طرح پ یشیآزماشبه وهیپژوهش به ش نیا روش کار:

در  وهیبه ش ینفر 03 یابودند. نمونه لیدر حال تحص 31-31 یلیکه در سالتحص ز،یشهر تبر 2 هیناح ییچهارم و پنجم ابتدا یهاهیپا

 یهاسیپژوهش شامل آزمون ماتر یشدند. ابزارها نیگزیجا یصورت تصادفبه ش،یگواه و آزما ینفر 11دسترس انتخاب، و در دو گروه 

 بود. یحافظه کار یاختالل خواندن و بسته بهساز صیآزمون تشخ ون،یر یرنگ
بر بهبود عملکرد خواندن  ینشان داد که آموزش حافظه کار رهیچند متغ انسیکوار لیتحل وهیها به شداده لیتحل جینتا ها:یافته

 .شودیکلمه و درک معنا م یبازشناس یهادر مولفه ییهایدارد و موجب بهبود یمثبت ریآموزان با مشکل خواندن، تأثدانش

ندن بر بهبود عملکرد خوا یروش موثر یبر حافظه کار یگرفت که مداخالت مبتن جهینت توانیم افتهی نیبر اساس ا نتیجه گیری:

 آموزان با مشکل خواندن است.دانش

 خاص، مشکل خواندن یریادگیاختالل  ،یحافظه کار ،یمداخالت شناخت ها:یدواژهکل
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های رایج تشخیصی افراد نارساخوان در دو بخش همیندلیل آزمون

سرعت پردازش و روانی و درک معنا گنجانده شده است. بازشناسی 

کلمه )سرعت پردازش( به توانایی یک خواننده در تشخیص درست 

وشته شده اشاره دارد که معموالً این کار بدون تالش و زحمت کلمات ن

گیرد. و این مؤلفه گاهی اوقات به معنی توانایی تشخیص انجام می

باشد. به عبارت دیگر توانایی خواننده در تشخیص کلمات جدا از هم می

کلمات جداگانه یک لیست. مثالً بدون کمک گرفتن از سایر کلمات 

ای کلمه مورد نظر که به عنوان بافت و یا زمینهنوشته شده در کنار 

. درک مطلب خواندن شامل درک [1]برای تشخیص کلمات است 

های مجزا، پیگیری توالی مطالب در متن، استنباط ایده معنای کلمه

گیری و توانایی بحث در مورد مطالب خوانده شده اصلی متن، نتیجه

. پس باید گفت که افراد دچار مشکالت خواندن با مشکالت [0]است 

های تسلط از جمله تشخیص کلمه، تلفظ و درک قابل توجهی در مهارت

درست خواندن، سریع  . یعنی این افراد در[1]شوند مطلب مشخص می

 03دهد که در خواندن و درک مطلب مشکل دارند. مطالعات نشان می

درصد کودکان مبتال به اوتیسم  10در  ADHDدرصد کودکان مبتال به 

درصد کودکان مبتال به افسردگی و اضطراب؛ اختالالت  13تا  11و در 

ان کشود. و نرخ شیوع مشکالت خواندن در کودیادگیری خاص دیده می

درصد این کودکان،  13تا  13درصد است که  1/10تا  0ای مدرسه

آموزان مبتال به اختالالت یادگیری که در . دانش[1]پسران هستند 

خوانند بیشتر از همساالن سالم یک کالس عادی درس میترکیب با 

 .[0]شوند خود طرد شده و منزوی می

ای درباره تأثیر نقایص فرایندهای شناختی های گستردهامروزه پژوهش

اس وادراک، حافظه، یادگیری و استدالل بر از قبیل: توجه، احس

اختالالت یادگیری انجام شده است. به طوری که در مطالعات مربوط 

اری کوپنج سال گذشته، حافظهبه عملکردهای شناختی انسان در سی

, 1]های شناختی قدرتمند شناخته شده است به عنوان یکی از سازه

های اساسی کودکان با کاری یکی از کاستی. اختالالت حافظه[3

 های. و کودکان با مشکالت خواندن، کاستی[2]مشکالت یادگیری است 

بت به افراد سالم نشان کاری نسقابل توجهی را در تکالیف حافظه

اند. حمایت بیشتر برای نقش حافظه کاری در مشکالت خواندن، از داده

اند کمبود ظرفیت حافظه کاری به شود که دریافتهمطالعاتی ناشی می

عنوان یکی از متغیرهایی است که بین خوانندگان نارساخوان و عادی 

 .[3]شود تمایز قائل می

های مختلفی از حافظه کاری از جمله الگوی پردازش تاکنون مدل

 ای خبرپردازیاطالعات شناختی، الگوی سه مرحله

Atkinson & Shifrin (1968) الگوی سطوح پردازش ،Craik & 

Lockhart(1972) مدل ،Baddeley(1974) مدل توجه اجرایی ،

Kane & Engle(1996, 2001, 2002) مدل فرایند جاسازی شده ،

Cowan(2005)  مدل چند جزیی [3]و مدل تلفیقی ارائه شده است .

(1986) Baddeley ای از مطالعات مربوط به توسط بخش عمده

های یادگیری با بررسی حافظه کاری، مورد استفاده قرار گرفته ناتوانی

است. و این نظریه، یک نظریه جامع در مطالعات مربوط به حافظه کاری 

کاری به عنوان یک سیستم فعال که . در این مدل حافظه[13, 3]است 

کند، در نظر گرفته شده، که میرفتارهای شناختی پیچیده را تنظیم 

( که Central Executiveمدیر مرکزی ) -1شامل سه بخش است: 

هسته اصلی حافظه کاری است، مسئول کنترل سه خرده سیستم دیگر 

بوده و تنظیم کننده و هماهنگ کننده تمام فرایندهای شناختی 

سازی و ( مسئول ذخیرهPhonological Loopحلقه واجی ) -2است.

فضایی  -صفحه ثبت دیداری-0اری اطالعات شفاهی است. نگهد

(Visual spatial Sketchpad مسئولیت مشابه برای اطالعات بصری )

( زیرمولفه Episodic Bufferرویدادی ). انباره موقت [3]و فضایی دارد 

به مدل  Baddeley [11]چهارمی، با ظرفیت محدود است که اخیراً 

طور هشیار قابل دستیابی است که افزوده است. این زیرمولفه به خود

 شود تا بتواند بر اساسمیانجی حافظه معنایی و رویدادی بلند مدت می

ای بسازد. انباره موقت رویدادی های یکپارچهاطالعات جدید بازنمایی

همچنین رمزگردانی مستقیمی را به حافظه رویدادی بلند مدت فراهم 

فزوده شدن مؤلفه رویدادی تا حد زیادی نوع اطالعاتی راکه کند. امی

تواند در حافظه کاری پردازش و ذخیره شود، افزایش داده است. می

های بینی کننده دستاوردها و موفقیتنمرات تکالیف حافظه کاری پیش

 .[12]خواندن است 

اخیراً در یک مطالعه استانداردسازی مقیاس هوشی وکسلر کودکان 

ویرایش چهارم، کودکان با مشکالت خواندن کمترین نمرات را در 

. این [3]دست آوردند حافظه کاری، نسبت به گروه کنترل همگن به

دهند که کمبودهای حافظه کاری های باال به ما اجازه نمیهمبستگی

را به عنوان علت اختالل خواندن یا حداقل علت اصلی آن در نظر بگیریم 

مطالعه در مورد حافظه کاری در کودکان  11. در یک فراتحلیل از [13]

 & Swanson, Jermanبا مشکالت خواندن و دارای هوش متوسط، 

Zheng [10] طور کلی مشکالت حافظه در این کودکان دریافتند که به

مرتبط با مدیر اجرایی و حلقه واج شناسی است و اطالعات مربوط به 

های آن مبهم است. کارایی فضایی کم و یافته -ریصفحه ثبت دیدا

های واجی یک عامل محدود کننده مهم در ظرفیت حافظه پردازش

های واجی ناکارآمد دارند کاری است و خوانندگان ضعیف اغلب پردازش

های انجام شده بر روی کودکان با مشکالت یادگیری . پژوهش[11]

های هایی در مهارتنشان دادند که آموزش حافظه کاری، باعث بهبودی

، بیان [11]، خواندن و ریاضی [10-11]اکتسابی مثل بهبود ریاضیات 

 [21]های اجتماعی در کودکان نارساخوان ، مهارت[23, 13]نوشتاری 

کاری توان گفت که، امروزه اختالالت حافظهشوند. با این تفاصیل میمی

کودکان با مشکل خواندن است که با آموزش یکی از مشکالت اساسی 

توان راهبردهای حافظه کاری و با انجام مداخالتی بر روی آن می

وجود آورد. پس آموزان بههایی در نمرات خواندن این دانشبهبودی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش حافظه کاری بر عملکردهای 

 خواندن دانش آموزان با مشکل خواندن بود.

 ش کاررو

آزمون با آزمون و پسروش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش

آموزان پسر اجرا شد. (. که در بر روی دانش1گروه گواه بود )شکل 

حافظه کاری به عنوان متغیر مستقل، عملکرد خواندن در نقش متغیر 

وابسته، همچنین جنسیت متغیر کنترل پژوهش در نظرگرفته شدند. 

قبل از اجرای متغیر مستقل، با پیش آزمون و بعد از  متغیر وابسته

 گیری قرار گرفت.اجرای آن، توسط پس آزمون مورد اندازه

 گیریجامعه، نمونه آماری و روش نمونه

از آنجایی که هدف پژوهش، مطالعه اثربخشی آموزش حافظه کاری بر 

یی آموزان دچار مشکل خواندن بود. و از آنجاعملکرد خواندن در دانش
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آموزان آموزان پسر بیش از دانشکه شیوع اختالل خواندن در دانش

ای هو امکان انتخاب و جایگزینی تصادفی به شیوه [22, 1]دختر است 

آموزان با مشکل خواندن احتمالی )به دلیل اینکه شناسایی همه دانش

های آموزشی عمومی و جمع در یک شهر و خارج کردن آنها از کالس

موزش حافظه کاری امکان پذیر آوری در یک کالس مشترک جهت آ

آموزان پسر نیست( غیر ممکن و مشکل است. لذا از جامعه آماری دانش

 1031شهر تبریز که در سال  2های چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه پایه

 گیری در دسترسای به شیوه نمونهمشغول به تحصیل بودند، مدرسه

زشیابی تشخیصی و جهت سهولت انجام کار، انتخاب و بعد از اجرای ار

آموزان نفر از دانش 03دریافت نظرات معلمان در مورد این دانش آموزان،

چهارم و پنجم که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، به عنوان 

های پژوهش در نظر گرفته شدند. سپس با هماهنگی مسئوالن آزمودنی

ی رنامه درسآموزان، بدون اینکه خللی به بمدرسه و رضایت اولیا و دانش

صورت نفری گواه و مداخله به 11و آموزش آنها وارد شود، در دو گروه 

آموزان دارای تصادفی جایگزین شدند. به این صورت که این دانش

ماه بودند و پس از بررسی و ارزیابی پرونده  1سال و  11میانگین سنی 

های روانپزشکی و مشکالت حسی و سالمت، دچار هیچ یک از بیماری

رکتی اعم از نابینایی، ناشنوایی، کم بینایی و کم شنوایی نبودند. ح

های همبود از جمله اختالل همچنین هیچ یک از آنها دچار اختالل

و مشکالت خانوادگی مثل طالق،  ADHDو  ODD ,CDریاضی، 

 هایبزهکاری و اعتیاد والدین نبودند. و بر اساس نظر معلمان، نشانه

ر تشخیص مشکالت خواندن دچار اختالل و ابزا DSM-5موجود در 

یادگیری خاص با مشکل خواندن شناسایی شده بودند و از ضریب 

 هوشی متوسط یا باالتر برخوردار بودند.

 ابزار اندازه گیری

سؤال است  01های رنگی ریون: این آزمون دارای آزمون ماتریس -1

ررسی که برای کودکان طراحی شده است. از این آزمون به منظور ب

های هر دو گروه استفاده شد. ضریب همبستگی اینآزمون هوش آزمودنی

و قابلیت اعتبار  02/3تا  13/3بینه و وکسلر بین -با آزمونهای استنفورد

تر تا حدیکمتر و درسنین پایین 33/3تا  03/3آن در سنین باالتر 

 .[20]گزارش شده است 

آموزان دچار مشکل آزمون سنجش خواندن: جهت شناسایی دانش -2

دو متن  [21]الت خواندن تبریزی خواندن، بر اساس کتاب درمان اختال

آموزان تهیه شد که تقریباً درجه دشواری از کتاب خوانداری دانش

دن یعنی بازشناسی لغت و درک یکسانی داشتند و دو مؤلفه مهارت خوان

زان آموآزمون توسط دانشسنجیدند. یک متن به عنوان پیشمتن را می

های ذیل متن پاسخ داده شد. با صدای بلند خوانده شد و به پرسش

آزمون به متن دوم هم پس از اجرای جلسات آموزشی به عنوان پس

 اجرا درآمد.

زشی توسط قاسمی و بسته بهسازی حافظه کاری: این بسته آمو -0

شناختی سینا  -قات علوم رفتاریدر موسسه تحقی [21]خدادادی 

طراحی و تولید شده است. و حاوی ابزارهای الزم جهت آموزش و انجام 

ها دهد. البته این تمرینهایی است که این بسته آموزشی ارائه میتمرین

توان با پیروی از دستورات آن و استفاده از جنبه الگودهی دارند و می

تری را اجرا کرد. و متنوعهای بیشتر قدرت خالقیت فردی آموزش

و  Dehn [3]های آموزش حافظه کاری کتاب همچنین از روش

Korkman, Krik& Kem [21] به عنوان یک روش تکمیلی و ،

که بسته حاضر بر اساس مطالعات  ادغامی استفاده شد. الزم به ذکر است

های مربوطه و لحاظ کردن اصول روانشناسی تربیتی و موجود، نظریه

آموزان ابتدایی تهیه و تدوین گردیده است. یادگیری متناسب با دانش

نفر از اساتید  1لذا برای اطمینان از روایی محتوایی بسته بهسازی، نظر 

انشناسی و علوم تربیتی نظر و متخصص این حوزه در گروه روصاحب

دانشگاه تبریز دریافت گردید که محتوای جلسات آموزشی و بسته را 

مطلوب ارزیابی کردند. همچنین برای به دست آوردن پایایی بسته از 

اعتبار اجتماعی استفاده شد. به این صورت که بعد از پایان آموزش 

ن والدی ای جهت مصاحبه بامحتوای بسته بهسازی حافظه کاری، جلسه

ها و پیامدهای مداخله را مورد قبول آموزان برگزار گردید که روشدانش

 بخش گزارش کردند.و رضایت

 کارروش 

آزمون عملکرد خواندن با استفاده از آزمون در این پژوهش ابتدا پیش

سنجش خواندن به اجرا درآمد و نمرات آن ثبت شد. سپس مرحله 

جلسه  11بسته بهسازی به مدت آموزش حافظه کاری با استفاده از 

دقیقه طول  03برای گروه مداخله صورت گرفت که هر جلسه تقریباً 

 (.1جدول کشید )

و یک هفته بعد از اتمام آخرین جلسه آموزشی، دوباره عملکرد خواندن 

گیری در دو گروه گواه و مداخله، با پس آزمون سنجش خواندن اندازه

 SPSSهای به دست آمده با استفاده از نرم افزار عات و دادهشد. اطال

 .و با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد 18

 هایافته

گویی به سؤال اصلی پژوهش، که آیا با کنترل به منظور پاسخ

آزمون، آموزش حافظه کاری بر ترکیب خطی بازشناسی کلمه و پیش

آموزان با مشکل خواندن خواندن( در دانشدرک متن )دو مؤلفه عملکرد 

اثربخش است یا نه؟، از تحلیلکواریانس چندمتغیری استفاده شد. چون 

پژوهشگر قصد بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری بر بهبود اختالل 

آموزان با مشکل خواندن را دارد و پژوهش حاضر شامل خواندن در دانش

ر وابسته است، لذا تحلیل آزمون و دو متغیآزمون و پسطرح پیش

ترین نوع روش تحلیل آماری است. در کواریانس چند متغیره مناسب

این راستا پس از تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش، چهار مفروضه آن 

های مورد همگنی اثرات تعاملی در گروه"، "هاهمگنی واریانس"یعنی 

مگنی ه "و  "کواریانس -های واریانسهمگنی ماتریس"، "مطالعه

مورد بررسی  "های رگرسیون )ارتباط خطی بین متغیرها(شیب

 شود.قرارگرفت که نتایج آن در زیر ارائه می

دهد که در هر ( نشان می2جدول های توصیفی )نتایج مربوط به داده

آزمون در گروه های پسدو مؤلفه بازشناسی کلمه و درک متن، نمره

باشد. که نشانگر بهبود عملکرد خواندن از گروه گواه میآزمایش بیشتر 

( نشان 0جدول مندرجات جدول آزمون لون )در گروه آزمایش است. و 

های مورد مطالعه همگن دهد که واریانس متغیرهای وابسته در گروهمی

دار معنی α < 31/3محاسبه شده در سطح  fاست، چرا که مقادیر 

( 1 جدولهمچنین نتایج جدول تحلیل واریانس اثرات تعاملی ) ت.نیس

های مورد فرض همگنی اثرات تعاملی در گروهدهد که پیشنشان می

 α < 31/3محاسبه شده در سطح  fمطالعه محقق شده است. زیرا 
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های واریانس ـ پیش فرض بعدی، همگنی ماتریس دار نیست.معنی

دهد نشان می M-boxآزمون  1 جدولمندرجات کواریانس است که 

کواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه مورد  -های واریانسکه ماتریس

( در سطح 11/1محاسبه شده ) fمطالعه همگن است، چرا که مقدار 

31/3 > α های رگرسیون و نهایتاً نمودارهای شیب ر نیست.دامعنی

آزمون متغیرهای دهد که رگرسیون نمرات پس( نشان می2 تصویر)

آزمون متغیرهای وابسته همگن است. وابسته به طرف میانگین پیش

 چون خطوط رگرسیون موازی هم بوده و به صورت افزایشی است.

 

 

 برنامه آموزش حافظه کاری :1جدول 

 شرح مختصر موضوع جلسه

 توضیح کلی برنامه و هدف آموزش و نقش حافظه در خواندن معرفی برنامه آموزش 1

 حافظه دیداری

بازی ضربه زدن به  2

 هامکعب

دهیم و بعد کلمه )یا عملیات ریاضی( خاصی را مد نظر ردیف قرار می 0یا  2هایی که روی آنها حروف )یا اعداد( چاپ شده است را در مکعب

 زنیم و کودک جواب را باید بگوید.ها ضربه میقرار گرفته و به مکعب

 بگوید.ها را خواهیم ترتیب مکعبجا کردن آنها، از کودک میهای رنگی گذاشته و با جابهزیر چند لیوان همرنگ، مکعب هابازی با لیوان 3

 خواهیم الگویآموز خوب نگاه کند سپس آن را بهم زده و از او میسازیم تا دانشهای بستنی الگوهایی میبا استفاده از اشکال هندسی یا چوب الگوسازی 4

 اولیه را بسازد.

. مثاًل پرسیمهایی را از او میخواهیم خوب توجه کند سپس سؤالمی آموزکنیم و از دانشهای رنگی را به ترتیب وارد تونل پالستیکی میماشین هابازی تونل و ماشین 5

 شود چه رنگی است؟ و ...اولین ماشینی که خارج می

 دهیم تا خوب نگاه کند سپس او باید آنها را به همان ترتیب یا معکوس آن، مرتب کند.آموز قرار میچند تصویر یا اشکال هندسی روبروی دانش مرتب کردن 6

 حافظه شنیداری

مرتب کردن بر اساس  7

 حروف الفبا

 خواهیم آنها را به ترتیب حروف الفبا تکرار کند.گوییم و از وی میآموز میچند کلمه برای دانش

 خواهیم آن دستورات را به ترتیب اجراک ند.دهیم واز وی میآموز چند دستورمیبه دانش اجرای دستورات 8

 خوانیم تا آنها را حفظ کنندآموزان میکوتاه برای دانش چند قطعه شعر حفظ شعر 9

 افزاییم.گویم و او باید آنها را تکرار کند. سپس رفته رفته بر تعداد کلمات و جمالت میآموز میابتدا دو کلمه یا جمله ساده به دانش حفظ لغات و جمالت 11

ای برای خودش بسازد. در آخر از خواهیم قصه ما را تقلید و تکرار کند و سپس قصهاز آنها می خوانیم وآموزان میهای ساده برای دانشقصه خوانیقصه 11

 کنیم.های بلند استفاده میقصه

های تحلیل کواریانس چند متغیره، فرضبا توجه به محقق شدن پیش

شد. که در ادامه جهت تحیل سؤال پژوهش از این روش استفاده 

( حاکی از آن 1جدول مندرجات جدول تحلیل کواریانس چندمتغیره )

آزمون، بین دو گروه آزمایش و گواه در بازشناسی است که با کنترل پیش

محاسبه شده  fکلمه و درک متن تفاوت معنی داری وجود دارد. زیرا 

معنی دار بوده و با توجه به ضریب اتا محاسبه  α < 31/3و در  20برابر 

توان بیان داشت روش آموزش حافظه کاری توانسته ( می10/3شده )

از واریانس متغیر ترکیبی )بازشناسی و درک متن( را به  10/3است 

 تبیین کند. 1دار و با توان کامل طور معنی

هبود همچنین جهت بررسی این که آیا روش آموزش حافظه کاری بر ب

بازشناسی کلمه و درک متن در کودکان با مشکل خواندن به طور 

جداگانه )نه بر ترکیب خطی آنها( اثربخش بوده یا نه؟ از تحلیل 

کواریانس تک متغیره استفاده شد که مندرجات جدول مربوط به این 

حافظه آزمون آموزش دهد که با کنترل پیش( نشان می0جدول تحلیل )

کاری بر بهبود بازشناسی کلمه اثر معنی دار دارد. و با توجه به ضریب 

از  12/3توان استنباط کرد که این روش قادر است ( می12/3اتا )

طور کامل و معنی دار تبیین کند. واریانس بازشناسی کلمه را به

همچنین مندرجات جدول حاکی از آن است که با کنترل اثرات 

زش حافظه کاری بر بهبود عملکرد درک متن نیز اثر آزمون، آموپیش

از واریانس متغیر درک متن  01/3دار دارد. و این روش قادر است معنی

 را تقریباً با توان کامل تبیین کند.

 

 نوع انتخاب آزمونپس مداخله آزمونپیش مداخله/آموزش حافظه کاری

 T1 X1 T2 R گروه مداخله

 T3 - T4 R گروه گواه

 نمودار طرح پژوهش :1تصویر 

 

 های گواه و آزمایشآزمون با توجه به گروههای توصیفی عملکرد خواندن در پیش آزمون و پسداده :2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش تعداد نمونه گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  

      بازشناسی کلمه

 10/1 2/10 10/0 02/11 11 آزمایش

 31/0 0/12 11/2 21/10 11 گواه

      درک متن

 31/10 11 2/13 11/13 11 آزمایش

 2/11 00/11 12/10 1/10 11 گواه
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 آزمون لون جهت همگنی واریانس خطا :3جدول 

 F df1 df2 sig متغیر

 11/3 21 1 21/3 بازشناسی کلمه

 11/3 21 1 30/3 درک متن

 

 متغیر مستقل بر متغیر وابسته× آزمون تحلیل واریانس اثرات تعاملی پیش :4جدول 

 df1 df2 f sig مقدار اثر پیالیی آزمون منبع تغییر

 33/3 331/3 21 2 331/3 اثر پیالیی روش× آزمون بازشناسی کلمه پیش

 11/3 11/3 21 2 311/3 اثر پیالیی روش× آزمون درک معنی پیش

 10/3 111/3 21 2 301/3 اثر پیالیی درک معنی× بازشناسی کلمه آزمون پیش

 11/3 11/3 21 2 311/3 اثر پیالیی روش× درک معنی × آزمون بازشناسی کلمه پیش

 

 کواریانس -های واریانسبرای همگنی ماتریس M-boxآزمون  :5جدول 

M- box F df1 df2 sig 

02/11 11/10 0 111123 31/3 

 

  
 های رگرسیوننمودارهای شیب :2تصویر 

 

 آزمونتحلیل کواریانس چندمتغیری اثر روش آموزشی بر ترکیب بازشناسی کلمه و درک متن با کنترل پیش :6جدول 

 توان df1 df2 f sig Ђ2 مقدار اثر آزمون منبع تغییر

 1 10/3 331/3 21 21 2 11/3 اثر پیالیی گروه

 

 آزمونتحلیل کواریانس تک متغیره اثر روش آموزشی بر بازشناسی کلمه و درک متن با کنترل پیش :7جدول 

 توان ss df Ms F sig 2 متغیر کنترل متغیر وابسته منبع تغییر

 1 12/3 31/3 12/12 21/101 1 21/101 پیش آزمون بازشناسی کلمه گروه

     30/1 21 12/131 پیش آزمون بازشناسی کلمه خطا

 31/3 01/3 31/3 01/11 11/2333 1 11/2333 پیش آزمون درک متن گروه

     20/230 21 31/1211 پیش آزمون درک متن خطا

بحث

کاری بر بهبود هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش حافظه

آموزان دچار مشکل خواندن بود. نتایج تحلیل عملکرد خواندن دانش

کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش حافظه کاری بر کاهش 

آموزان دارای مشکل خواندن مؤثر است و باعث بهبود مشکالت دانش

، شود. این یافته با نتایج تحقیق کامیابیا میبازشناسی کلمه و درک معن

، [20]، قمری گیوی، نریمانی و محمودی [20]تیموری و مشهدی 

هماهنگ است. کامیابی و همکاران  [21]عسگری یاریاری و کدیور 

با انجام تحقیقی بر روی کودکان دختر نارساخوان به این نتیجه  [20]

دست یافتند که تقویت حافظه کاری بر بهبود بازشناسی لغت، افزایش 

توانایی درک متن و همچنین بهبود حافظه کاری دیداری و شنیداری 

ی قمرآموزان نارساخوان تأثیر معنادار داشته است. نتایج پژوهش دانش

افزار پیشبرد شناختی نرم نشان داد که [20]گیوی، نریمانی و محمودی 

و  ADHDبر افزایش مهارت حافظه کاری و بازداری پاسخ کودکان 

آموزان نارساخوان تأثیر مثبت دارد. همچنین عسگری و همکاران دانش

در پژوهش خود نشان دادند که آموزش حافظه کاری از طریق  [21]

جایی و افزار آموزشی در کاهش خطای خواندن )غلط، تردید، جابهنرم

 Melby-Lervågطرفی از  آموزان نارساخوان مؤثر است.حذف( دانش

با انجام یک فراتحلیل که شامل مطالعات آزمایشی  Hulme [23]و 

کنترل شده, شبه تجربی و مطالعات دارای گروه درمان یا یک گروه 

های آموزش تحت درمان و یک گروه شاهد بود، نشان دادند که برنامه
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های قابل توجه ولی کوتاه مدتی در حافظه کاری موجب بهبودی

ند. که این اثرات در پیگیری برای شوهای حافظه کاری میمهارت

، فضایی -حافظه کاری کالمی پایدار نبود ولی در مورد حافظه دیداری 

شوند. و از دهند که این اثرات حفظ میبرخی شواهد محدود نشان می

تر اینکه هیچ شواهدی از تعمیم آموزش حافظه کاری به دیگر همه مهم

توانایی حفظ توجه،  ها مثل توانایی غیر کالمی، کالمی،مهارت

در تبیین این یافته باید اظهار رمزگشایی کلمه و حساب وجود نداشت. 

پردازان متعدد روابط قوی بین عملکرد داشت که مطالعات نظریه

اند، بسیاری از محققان کاری و مهارت خواندن گزارش کردهحافظه

های حافظه کاری و حافظه کاری و خواندن، معتقدند کاهش ظرفیت

های واجی و کالمی در ارتباط با ویژه در زیرمولفهوتاه مدت بهک

های رشدی رمزگشایی و درک مطلب است و تفاوت بین اختالل

تواند در ارتباط با خوانندگان خوب و افراد با مشکالت خواندن، می

 & Just. از نظر صاحب نظران [3]هایی در حافظه کاری باشد کاستی

Carpenter چون عامل میانجی مهم بین فراخنای خواندن و درک ،

مطلب، حافظه کاری است. آنان دو دلیل عمده را ذکر کردند: اول( 

ند توانتری هستند میافرادی که دارای قابلیت حافظه کاری گسترده

اطالعات بیشتری را درباره الزامات نحوی در عبارات متن ذخیره کنند 

در قضاوت درباره متن استفاده کرد. و دوم( توان از این اطالعات که می

ا تر، نگهداری بیش از یک تفسیر راین که قابلیت حافظه کاری گسترده

کند. این توانایی به افراد دارای تسهیل می« ابهام نحوی»در موارد 

ن های مبهم متدهد به منظور تفسیر مجدد، بخشقابلیت باال امکان می

کنند. پژوهشگران معتقدند توانایی جویی و ردیابی را از قبل پی

رمزگشایی )بازشناسی کلمه( در درجه اول مربوط به حافظه کوتاه مدت 

واجی و حافظه کاری کالمی است، در حالی که درک مطلب مربوط به 

حافظه کاری کالمی، حافظه کاری اجرایی و حافظه بلندمدت است 

صرف نظر از سطوح عملکرد فرایندها و  Dehn. از دیدگاه [20]

مهارتهای مرتبط با خواندن، افراد با ظرفیت حافظه کاری باالتر، درک 

ی بیشتری برای خواندن بهتری دارند زیرا آنها ظرفیت حافظه کار

استفاده از اطالعات دارند. با آشکار شدن نقش حافظه کاری در مهارت 

های آن در کودکان نارساخوان باید گفت حافظه کاری خواندن و کاستی

توان با انجام راهبردهایی مثل تحریک حسی، تکرار و تمرین را می

هایی را در . و با افزایش ظرفیت حافظه کاری، بهبودی[20]تقویت کرد 

 مهارت خواندن ایجاد کرد.

 یریگجهینت
از آنجا که کودکان دارای اختالل یادگیری، در مدرسه فرصت اندکی 

توان برای خواندن، تمرین و نهایتاً کسب مهارت درآن دارند، بنابراین می

با فراهم آوردن امکانات آموزشی الزم در قالب تقویت حافظه کاری، 

های رمزگشایی و درک مطلب یاری کرد و کودکان را در کسب مهارت

قدرت و دقت مشاهده، تمرکز و جلوگیری از تکرار اشتباهات  با افزایش

آموزان نارساخوان کاست آنها؛ تا حدودی از مشکالت خواندن دانش

آموزان پسر قابلیت تعمیم به )البته این تحقیق با انجام بر روی دانش

این گروه را دارد(. این یافته تلویحاً به اهمیت آموزش حافظه کاری در 

نی کودکان نارساخوان و پیشرفت وضعیت تحصیلی آنها مداخالت درما

تواند توسط معلمان و متخصصین مراکز استثنایی و اشاره دارد، که می

LD های درمانی، به کار گرفته شود. همچنین در کنار سایر روش

خدمت برای های ضمنمسئولین آموزش و پرورش با برگزاری دوره

آموزان با مشکل یادگیری شمعلمان در خصوص چگونگی شناسایی دان

های تقویت آن، خاص، نقص حافظه کاری در این کودکان و روش

های موثری در درمان و حل مشکالت تحصیلی و بالطبع توانند گاممی

ن شود چودر پایان پیشنهاد میمشکالت روانی و اجتماعی آنها بردارند. 

گ بومی آموزان ابتدایی با فرهننمونه پژوهش حاضر به قشر دانش

های آتی گستره وسیعتری از جمعیت و اختصاص داشت، پژوهش

فرهنگهای مختلف را در زمینه آموزش حافظه کاری مورد بررسی قرار 

شود بکارگیری بسته بهسازی دهند. و به لحاظ کاربردی پیشنهاد می

حافظه کاری در مراکز اختالالت یادگیری جهت بهبود حافظه کاری 

 قرار گیرد.آموزان مد نظر دانش

 سپاسگزاری

از  IR.TABRIZ.REC.1396.213مطالعه حاضر دارای کد اخالق 

از  بدین وسیله باشد.کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تبریز می

 شود.ن مطالعه تشکر و قدردانی میگنندگان در ایتمامی شرکت
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