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Abstract
Introduction: In recent years, researchers have focused on students who have challenges in learning, 
and these problems effect on their educational process. This study aimed to investigate the effect of 
working memory training programs on the improving reading performance and working memory 
capacity in children with dyslexia.
Methods: The research method was quasi-experimental. In this regard 30 third, fourth and fifth 
grade students Kerman city available sampling in two experimental groups and control groups in the 
academia year 2016-2017. Tools used included, Raven Intelligence Scale, reading and dyslexic test 
and span subtest of the Wechsler memory scale. The experimental group received 25 sessions of 45 
minutes working memory training program, then again one month after the test was taken from both 
groups. While the control group did not receive training in these areas. 
Results: Data analysis using MANCOVA showed there are significant difference between the 
experimental group and the control group in terms of reading performance (p<0.05) and working 
memory (p<0.05).
Conclusions: working memory interventions such as learning reading basic skills can be an effective 
approach to improve reading learning disabilities.
Keywords: Working memory, Reading disabilities, Working memory training.
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چکیده
مقدمــه: در ســال هــاي اخیــر پژوهشــگران بــر دانش آموزانــي متمرکــز شــده انــد کــه چالش هایــي در یادگیــري دروس دارنــد و ایــن، 
بــر رونــد تحصیــل آنهــا تأثیــر چشــمگیری دارد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی تقویــت حافظــه فعــال در بهبــود عملکــرد 

خوانــدن و ارتقــاء ظرفیــت حافظــه فعــال کــودکان دارای اختــالل در خوانــدن انجــام شــد. 
روش کار: روش پژوهــش آزمایشــی بــا طــرح پیش آزمــون - پــس آزمــون بــا گــروه آزمایــش و کنتــرل بــود. جامعــه آمــاري شــامل 
ــود کــه از  تمامــی دانش آمــوزان نارســاخوان مقطــع ابتدایــی پایــه ســوم، چهــارم و پنجــم  شــهر کرمــان در ســال تحصیلــی 96-97 ب
بیــن آن هــا 30 نفــر بــا روش نمونه گیــري در دســترس انتخــاب و بــه تصــادف در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جاي دهــی شــدند. بــراي 
جمــع آوري داده هــا از ماتریــس هــای پیــش رونــده ریــون، آزمــون رســمی خوانــدن و نارســاخوانی نِمــا و آزمــون حافظــه کاري وکســلر 
اســتفاده شــد. برنامــه تقویتــی رایانه یــار، طــی 25 جلســه بــه گــروه آزمایــش آمــوزش داده شــد، درحالــی کــه گــروه کنتــرل آموزشــی 

دریافــت نکردنــد. 
 )p<0/05( و عملکــرد خوانــدن )p<0/05( یافتــه هــا: نتایــج تحلیــل کوواریانــس نشــان داد تفاوت معنــاداری بین نمــرات حافظــه فعــال
دو گــروه پــس از اعمــال مداخلــه وجــود دارد. میــان حافظــه فعــال شــنیداری و حافظــه فعــال دیــداری گــروه خوانــدن و تفــاوت معنــی داری 

.)p<0/05( ــدارد وجود ن
نتیجــه گیــری: آمــوزش و توجــه بــه تقویــت حافظــه فعــال در بهبــود عملکــرد خوانــدن کــودکان و همچنیــن پیشــبرد ســطح حافظــه 

ایشــان نقــش اساســی دارد.
کلیدوازه ها: حافظه فعال، نارساخوانی، برنامه تقویتی حافظه فعال.

مقدمه
اختــالل یادگیــري بــر مبنــاي پنجمیــن ویرایــش راهنمــاي 
تشــخیصی و آمــاري اختــالالت روانــی )DSM-5( اختــالل 
موجــب  کــه  اســت  زیســتی  منشــاء  بــا  عصبی-رشــدي 
ــی  ــی از ویژگ ــود. یک ــناختی می ش ــطح ش ــی در س نابهنجاري های
ــارت  ــکالت در مه ــاص، مش ــري خ ــالل یادگی ــی اخت ــاي اصل ه
هــاي تحصیلــی اصلــی اســت کــه شــامل ســیالی خوانــدن، درك 
ــوال  ــت. معم ــی اس ــتدالل ریاض ــتاري و اس ــان نوش ــدن، بی خوان
ــا  ــال ی ــري خــاص از هــوش نرم ــا اختــالل یادگی دانش آمــوزان ب
باالتــر برخوردارنــد ولی در شــرایط تقریبا یکســان آموزشــی نســبت 

بــه دانش آمــوزان دیگــر عملکــرد تحصیلــی ضعیــف تــري نشــان 
مــی دهنــد و علیرغــم قــرار داشــتن در محیــط آموزشــی مناســب و 
نیــز فقــدان ضایعــات بیولوژیــک بــارز و عــدم مشــکالت اجتماعــی 
و روانــی حــاد، بــا داشــتن هــوش متوســط قــادر بــه یادگیــري در 
ــدن، نوشــتن، محاســبه( نمــی باشــند  ــه هــاي خــاص )خوان زمین
ــري  ــالالت یادگی ــن اخت ــم تری ــن و مه ــایع تری ــی از ش )1(. یک
ــن  ــیوع، ای ــوال ش ــاخوانی اســت معم ــوزان نارس ــان دانش آم در می
اختــالل را 5 تــا 15 درصــد بــرآورد کــرده انــد )2(. مهــارت یافتــن 
در خوانــدن، از اصلی تریــن عوامــل تحــول انســان بــه شــمار مــي 
ــه تنهــا مهــارت هــاي زندگــي و دانــش را ارتقــاء  رود؛ خوانــدن ن
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مــي بخشــد، بلکــه فراینــد تصویرســازي مــا را از دنیــا تحــت تأثیــر 
قــرار می دهــد و در تحــول هیجــان هــا، اخــالق و هــوش کالمــي 
نقــش عمــده ای دارد )3(. در چهارمیــن متــن تجدیــد نظــر شــده 
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختالل هــای روانــی  نارســاخوانی 
بــه ایــن صــورت تعریــف شــده اســت: پیشــرفت در زمینــه خوانــدن 
بــر پایــه آزمــون هنجــار شــده فــردی متناســب بــا ســن، هــوش 
و آمــوزش بــه طــور چشــمگیری پایین تــر از ســطح مــورد انتظــار 
ــردن  ــتباه ک ــالل در اش ــی اخت ــاص نوع ــور خ ــه ط ــت )4(. ب اس
واژه  هــای شــبیه بــه هــم، حــدس زدن واژه هــا  بــا در نظــر گرفتــن 
ــی  ــه خوان ــا وارون ــی ی ــه خوان ــا، آیین ــای آنه ــدا و انته ــروف ابت ح
واژه هــا، مشــکالت شــدید در هجــی کــردن واژه هــا، بــی میلــی 
در یادگیــری خوانــدن و دشــواری در تشــخیص جــزء از کل اســت 
ــه تشــخیص  ــی ب ــم توجه ــالل و ک ــن اخت ــاالی ای ــیوع ب )5(. ش
ــی از آن،  ــکالت ناش ــدارس و مش ــودکان در م ــن ک ــح ای صحی
ــل و عوامــل  ــه هــر چــه بیشــتر در خصــوص عل ضــرورت مطالع
ــالالت را  ــروه از اخت ــن گ ــود ای ــرای بهب ــر ب ــروز و راه هــای مؤث ب

ــد. ــاب می کن ایج
ــل  ــالل دالی ــن اخت ــی ای ــوزه در سبب شناس ــن ح ــان ای متخصص
ــد. یکــی از ایــن الگوهــا حافظــه فعــال  گوناگونــی را برشــمرده ان
ــه  ــب توج ــور جال ــه ط ــاخوان ب ــوزان نارس ــش آم ــت )6(. دان اس
ــادي  ــوزان ع ــش آم ــال از دان ــه فع ــي حافظ ــات کالم در اقدام
ضعیف تــر هســتند و در اســتفاده از راهبردهــاي خودگــزارش دهــي، 
انتخــاب ایده هــاي اصلــي، درك و انتخــاب راهبــرد مناســب نمــرة 
ــی،  ــال کالم ــه فع ــا حافظ ــه ب ــه هم ــد ک ــری می گیرن ــن ت پایی

ــد )7(. ــت دارن ــاط مثب ارتب
ــه سیســتمی کــه مســئول  ــال اشــاره دارد ب اصطــالح حافظــه فع
دســتکاری و ذخیــره ســازی موقــت اطالعــات اســت، کارکــرد آن 
بــه عنــوان یــک فضــای کاری ذهنــی اســت کــه مــی توانــد بــه 
ــناختی  ــای ش ــت ه ــت از فعالی ــرای حمای ــر ب ــاف پذی ــور انعط ط
ــازی،  ــره س ــم ذخی ــردازش دارد و ه ــه پ ــاز ب ــم نی ــه ه ــه ک روزان
ــال  ــه فع ــت حافظ ــرد )8(. در حقیق ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ــا ظرفیــت محــدود شــده مــی باشــد کــه عهــده  یــک سیســتم ب
ــه در  ــت ک ــذر اس ــات زود گ ــردازش اطالع ــردن و پ ــار ک دار انب
ــا در  ــد. پژوهش ه ــی باش ــاز م ــه آن نی ــتن ب ــل نوش ــه مراح هم
مــورد کــودکان بــا ناتوانــی هــای یادگیــری نشــان مــی دهــد کــه 
ــتن  ــای نوش ــی ه ــا ناتوان ــال ب ــه ی فع ــه در حافظ ــص حافظ نقای
مرتبــط اســت )9(. در واقــع حافظــه فعــال توانمنــدی مــا بــرای بــه 
ــا مدیریــت اطالعــات اســت  ــردازش ی خاطــر آوردن اطالعــات، پ

ــبات، درك،  ــر، محاس ــش اساســی در تفک ــال نق )10(. حافظــه فع
ــال در  ــه فع ــاال حافظ ــدن دارد )10، 11(. احتم ــری و خوان یادگی
نگهداشــت اطالعــات کالمــی و از پــی آن، اســتفاده از آنهــا بــرای 

ــد.  ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــد کالم نق تولی
ــدرت  ــا ق ــف ی ــد ضع ــان داده ان ــز نش ــا نی ــش ه ــه پژوه چنانچ
ــل اغماضــی دارد،  ــر قاب ــر غی ــر یادگیــری تأثی در حافظــه فعــال ب
ــه ایــن موضــوع، در ایــن خصــوص کارهایــی جهــت  ــا توجــه ب ب
بهبــود و ارتقــاء حافظــه فعــال انجــام شــده اســت )12(. برخــی از 
ــا اختــالالت  ــازه در گروههــاي ســنی و کــودکان ب پژوهشــهاي ت
مختلــف و همچنیــن افــراد بهنجــار نشــان میدهــد کــه می تــوان 
ــه مســتقیم  ظرفیــت حافظــه فعــال را از طریــق آمــوزش و مداخل
افزایــش داد )15-13(. Alloway )16( نیــز پــس از اجــرای 
ــود حافظــه فعــال شــاهد افزایــش ضریــب  ــه ای بهب برنامــه رایان
ــران  ــود. در ای ــوزان ب ــال دانش آم ــه فع ــاء حافظ ــی و ارتق هوش
همچنیــن فهیمــی، ارجمندنیــا و فتــح ابــادی )17( اثربخشــی نــرم 
ــش  ــال دان ــه فع ــود حافظ ــال را در بهب ــه فع ــت حافظ ــزار تقوی اف
آمــوزان پایــه ســوم، چهــارم و پنجــم آزمایــش کردنــد و در نتایــج 

ــود. ــاال رفتــه ب آنهــا حافظــه فعــال گــروه آزمایــش ب
ــن  ــک بی ــه نزدی ــادی رابط ــیار زی ــات بس ــه مطالع ــن زمین در ای
ــد  ــدن را نشــان داده ان ــال و چگونگــی خوان ــه فع ــرد حافظ عملک

.)21-19  ،7  ،18(
بــا توجــه بــه نــکات ذکر شــده در بــاال لــزوم تقویــت حافظــه فعال 
بــرای کاهــش مشــکالت یادگیــری و خصوصــا خوانــدن بــه طــور 
ــادی در رابطــه  ــذا پژوهــش هــای زی جــدی احســاس می شــود، ل
بــا تأثیــر تمریــن هــا بــر حافظــه فعــال کــودکان و ارتقــا ظرفیــت 
ــران و  ــری در ای ــکالت یادگی ــواع مش ــش ان ــتای کاه آن در راس

جهــان صــورت گرفتــه اســت )26-22، 12(
بــا توجــه بــه نــکات فــوق و اهمیــت موضــوع، مطالعــه و 
ــود  ــاي بهب ــدن و راه ه ــر خوان ــر ب ــل مؤث ــارة عوام ــي درب آگاه
عملکــرد خوانــدن، تشــخیص و شناســایي بهنــگام دانــش آمــوزان 
نارســاخوان ضــروري بــه نظــر میرســد تــا بــراي درمــان و افزایــش 
ســطح بهداشــت روانــي مــدارس و دانــش آمــوزان و نیــز افزایــش 
بهبــود عملکــرد تحصیلــي ایــن گــروه از دانــش آمــوزان اقدامــات 
ــا هــدف  ــن اســاس، پژوهــش حاضــر ب ــر ای الزم انجــام شــود. ب
بررســي تأثیــر تقویــت حافظــه فعــال بــر بهبــود عملکــرد حافظــه 
فعــال و همچنیــن بهبــود خوانــدن در بیــن دانش آمــوزان دوره دوم 

ــدن انجــام شــد. ــالل خوان ــی داراي اخت ابتدای
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روش کار
چنانچــه هــدف پژوهــش حاضر بررســي اثربخشــي تقویــت حافظة 
فعــال بــر بهبــود عملکــرد خوانــدن و ارتقــاء ظرفیــت حافظــه فعال 
دانش آمــوزان داراي اختــالل خوانــدن بــود، روش پژوهــش حاضــر 
ــروه  ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــش آزم ــا طــرح پی شــبه آزمایشــي ب

گــواه اســت.
ــالل  ــوزان داراي اخت ــش آم ــي دان ــامل تمام ــاري ش ــة آم جامع
ــهر  ــي ش ــم ابتدای ــارم و پنج ــوم، چه ــه س ــدن پای ــري خوان یادگی
کرمــان در ســال تحصیلــي 97-96 بودنــد. نمونــه مــورد مطالعــه 
ــه  ــدن از جامع ــالل خوان ــا اخت ــوزان ب ــر از دانش آم ــامل 30 نف ش
مذکــور بودنــد. ایــن آزمــون بــه صــورت انفــرادي اجــرا گردیــد و با 
توجــه بــه نقطــه بــرش ایــن آزمــون )157( دانش آمــوزي کــه در 
ایــن آزمــون نمــره او 157 یــا کمتــر از 157 )114خطــا یــا بیشــتر( 
شــود بــه عنــوان دانش آمــوز نارســاخوان تشــخیص داده می شــود. 
ــه  ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــون ب ــن آزم ــی در ای ــره ده نحــوه نم
ــای  ــخ ه ــداد پاس ــاس تع ــر اس ــاص ب ــون خ ــرده آزم ــر خ در ه
صحیحــی کــه آزمودنــی مــی داد یــک نمــره خــام در نظــر گرفتــه 
ــی  ــه راهنمای ــای کتابچ ــه در انته ــور ک ــپس همانظ ــد و س می ش
شــده اســت نمــرات خــام بــه نمــرات تــراز شــده تبدیــل می شــدند 
ــرات  ــرار داده می شــد. محــدوده نم ــا ق ــن مبن ــر ای و تشــخیص ب
خــام آزمودنــی هــا در خــرده آزمــون هــای متفــاوت بیــن 40 تــا 
ــه  ــال، پای ــا 12 س ــای ورود ایشــان، ســن 9 ت ــود. مالك ه 120 ب
تحصیلــی ســوم تــا پنجــم، بهــره هوشــی باالتــر از 90 بــه عنــوان 
ــد  ــر، نداشــتن معلولیــت دیگــر مانن هــوش بهــره متوســط و باالت
ناتوانــی جســمی- حرکتــی یــا نارســایی توجــه/ فــزون کنشــی و 
عــدم مصــرف دارو بــود و همچنیــن افــراد نمونــه از طریــق نمونــه 
ــا در  ــه صــورت همت ــد و ب ــده ان ــترس انتخــاب ش ــري در دس گی
ــي  ــاي ده ــر( ج ــروه 15 نف ــر گ ــرل )ه ــش و کنت ــروه آزمای دو گ

شــده اند. 
بــراي انتخــاب آزمودنیهــا از روش نمونه گیــري در دســترس 
ــه آمــوزش و  ــن 2 ناحی ــب کــه از بی ــن ترتی ــه ای اســتفاده شــد. ب
ــا جمعیــت هــر کــدام 600  ــرورش اســتان کرمــان 3 دبســتان ب پ
ــوزگاران خواســته  ــی انتخــاب ســپس از آم ــر به صــورت تصادف نف
ــدن  ــه در خوان ــی را ک ــري دانش آموزان ــیوه غربالگ ــه ش ــد ب ش
ضعیــف هســتند معرفــی کننــد و در مرحلــه بعــد  از ایشــان آزمــون 
نمــا  و آزمــون هــوش Raven گرفتــه شــد. دانش آموزانــی 
کــه تشــخیص نارســاخوان بــا هــوش نرمــال داده شــدند 60 نفــر 

ــواه  ــش و گ ــري آزمای ــروه 30 نف ــه دو گ ــی ب ــورت تصادف به ص
گمــارده شــدند  و گــروه آزمایــش روش تقویتــی حافظــه فعــال را 
دریافــت کــرد. ابــزار هــای اســتفاده شــده در پژوهــش حاضــر بــه 

شــرح زیــر هســتند:
ماتریــس هــای پیــش رونــده Raven: جهــت ســنجش هــوش 
دانش آمــوزان از آزمــون هــوش ریــون اســتفاده شــد. ایــن آزمــون 
ــال 1956  ــد و در س ــاخته ش ــط Raven س ــال 1938 توس در س
مــورد تجدیدنظــر قــرار گرفــت. بــر اســاس راهنمــای تشــخیصی 
آمــاری انجمــن روا نپزشــکی آمریــکا مشــخصه اختــالل یادگیــري 
در کــودك یــا نوجــوان، عــدم پیشــرفت تحصیلــي بــه رغــم توانایي 
کلــي هــوش کــودك اســت )27(. ضریــب اعتبــار آزمــون ریــون در 
گــروه هــاي مختلــف ســني بیــن 0/70 تــا 0/90 بــه دســت آمــد 
)28(. در ایــران رجبــي )29( ضریــب پایایــي بازآزمایــي ایــن آزمــون 
را 0/62 گــزارش کــرده اســت. آزمــون بــه صــورت انفــرادی بــرای 
هــر شــخص اجــرا شــد و بهــره هوشــی 90 و باالتــر بــه عنــوان 

افــراد دارای هــوش بهــره متوســط انتخــاب گردیدنــد.
ــری  ــدازه گی ــور ان ــه منظ ــا: ب ــاخوانی نِم ــدن و نارس ــون خوان آزم
ســطح توانمنــدی خوانــدن و تشــخیص دانش آمــوزان نارســاخوان، 
آزمــون خوانــدن و نارســاخوانی کرمــی نــوری و مــرادی )30( مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت. خــرده مقیــاس هــای بــه کار رفتــه در آزمون 
ــه فهرســت  ــا س ــا (ب ــدن واژه ه ــون خوان ــامل آزم ــاخوانی ش نارس
واژه هــا بــا بســامد زیــاد، واژه هــا بــا بســامد متوســط، واژه هــا بــا 
بســامد کــم )آزمــون درك متــن( یــک متــن مشــترك بــرای تمــام 
پایــه هــا و دو متــن اختصاصــی بــرای هــر پایــه( آزمــون زنجیــره 
واژه هــا، آزمــون درك واژه هــا، آزمــون قافیــه هــا، آزمــون حــذف 
ــا  ــا( واژه ه ــانه واژه ه ــون نش ــروف و آزم ــانه ح ــون نش ــا، آزم آواه
ــروف و  ــانه ح ــون نش ــر، آزم ــدن تصاوی ــون نامی ــی )آزم بی معن

آزمــون نشــانه واژه هــا اســت )30(. 
ــینی،  ــش حس ــاس پژوه ــر اس ــون ب ــن آزم ــاخ ای ــای کرونب آلف
ــت از:   ــون )31( عبارتس ــنی  و پرم ــوری، حس ــی ن ــرادی، کرم م
آلفــای کرونبــاخ کلــی بــرای آزمــون هــای لغــات بــا بســامد بــاال 
ــن  ــا بســامد پایی ــات ب ــا بســامد متوســط 0/98 لغ ــات ب 0/97، لغ
0/98 ، زنجیــره کلمــات 0/95، آزمــون قافیــه 0/89، نامیــدن 
تصاویــر یــک 0/67، نامیــدن تصاویــر دو 0/68، درك متــن 0/48، 
درك واژه هــا 0/71، حــذف آواهــا 0/95، و ناکلمــات یــا واژه هــای 

بی معنــی 0/95 بــود..
ــن روش  ــون حافظــه کاري Wechsler  یکــی از معمول تری آزم
هــا بــراي ارزیابــی حافظــه کاري ســنجش فراخنــاي ظرفیــت ارقام 
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ــن پژوهــش از آن اســتفاده شــد خــرده  ــی کــه در ای اســت. آزمون
ــاس حافظــه وکســلر اســت، خــرده  ــام مقی ــاي ارق ــاس فراخن مقی
آزمــون هــای حافظــه فعــال ایــن مقیــاس عبارتنــد از: 1( فراخنــای 
ــري حافظــه  ــدازه گی ــراي ان ــدد.  ب ــرف و ع ــی ح ــام و 2( توال ارق
کاری در ایــن پژوهــش از دو قســمت فراخنــای ارقام اســتفاده شــده 
اســت: فراخنــاي ارقــام روبــه جلــو و فراخنــاي ارقــام معکــوس. در 
ــه میگــردد و آزمودنــی  ــه جلــو یــک ســري اعــداد ارائ ارقــام رو ب
ــد. در  ــرار نمای ــداد را تک ــده اع ــه ش ــب ارائ ــان ترتی ــه هم ــد ب بای
بخــش ارقــام معکــوس یــک ســري اعــداد ارائــه می گــردد و الزم 
اســت تــا آزمودنــی اعــداد را بــر عکــس ترتیــب ارائــه شــده تکــرار 
کنــد )32(. فراخنــای ارقــام شــامل دوقســمت اســت کــه بــه طــور 
جداگانــه اجــرا می شــوند، یعنــی هــر یــک بــدون توجــه بــه نمــره 
ــرای  ــره ب ــر نم ــود. حداکث ــرا می ش ــری اج ــد از دیگ ــی بع آزمودن
اجــرای رو بــه جلــو 16، بــرای اجــرای معکــوس 16 و  در کل 32 
اســت. ســپس بــا توجــه بــه جــدول نمــرات معیــار و ســن آزمودنی 
ــه دســت می آوریــم. در ایــران در پژوهشــی کــه  ــار را ب نمــره معی
ــراي  ــاخ ب ــه روش آلفــاي کرونب انجــام گرفــت ضرایــب پایایــی ب
خــرده مقیــاس هــا از دامنــه 0/65 تــا 0/85 و بــرای شــاخص هــا از 
0/75 تــا 0/86 قــرار داشــت. همچنیــن ضرایــب پایایــی بــه روش 
دو نیمــه کــردن بــراي خــرده مقیــاس هــا نیــز از 0/62 تــا 0/84 و 

بــرای شــاخص هــا از 0/70 تــا 0/84 متفــاوت بــود )33(.
برنامــة آمــوزش حافظــه فعــال: بــه منظــور آمــوزش حافظــه فعــال 
یکــي از ابزارهــای جامــع و کاربــردي تحــت عنــوان "روبوممــو" را 
Klingberg و همــکاران  )34( طراحــی کردنــد کــه یــک برنامه 
ــان  ــه زم ــا 40 دقیق ــه 30 ت ــوزش آن روزان ــوده و آم ــار ب ــه ی رایان
می بــرد. محققــان در پژوهــش هــاي متعــددی کــه بــر گروه هــای 
مختلــف آزمودنــی از جملــه افــراد بــا اختالل کاســتي توجــه و بیش 
فعالــي صــورت گرفتــه از ایــن برنامــه بهره جســته و اثربخشــي آن 
ــو، مشــهدي و  ــزه ل ــي آن را حم ــد )35-37(. روای ــد کرده ان را تأیی
صالحي فــدری )38( و دانش نیــا، رزم آرا، آقایــي و مولــوي )39( 
تأییــد کردنــد. بــه دلیــل مطابقــت نداشــتن ایــن نــرم افــزار بــا زبان 
ــي،  ــواده هــاي ایران ــراي خان ــاالي تهیــة آن ب فارســي و هزینــه ب
ــاري  ــوم رفت ــات عل ــکاري مؤسســه تحقیق ــا هم مشــهدي )40( ب
ــا الگوبــرداري از نــرم افــزار "روبوممــو" نســخة  شــناختي ســینا ب
ــه کاری"  ــوزش حافظ ــه آم ــوان "برنام ــت عن ــي آن را تح فارس
ــت  ــداري و تثبی ــة دی ــنیداری، حافظ ــه ش ــوزش حافظ ــامل آم ش
ــت از  ــة نخس ــرفت در مرحل ــل پیش ــت . مراح ــرده اس ــي ک طراح

1 مــورد شــروع شــده و در مراحــل بعــدي بــه تدریــج بــه 9 مــورد 
مي رســد. بــه ایــن صــورت کــه در هــر مرحلــه اشــکال، اعــداد یــا 
حروفــي در صفحــة مونیتــور ظاهــر یــا بــه صــورت صوتــي پخــش 
ــت دادن  ــا حرک ــت را ب ــواب درس ــد ج ــي بای ــود و آزمودن ــي ش م
موشــواره روي صفحــه مونیتــور انتخــاب کنــد . آمــوزش هــا بــه دو 
شــکل روبــه جلــو و معکــوس ارائــه میشــود. بــه ایــن صــورت کــه 
آزمودنــي در قســمت رو بــه جلــو بایــد مــوارد را بــه همــان ترتیــب 
کــه شــنیده یــا دیــده مشــخص کنــد، ولــي در قســمت معکــوس از 
آخــر بــه اول مشــخص گردانــد. در مرحلــه تثبیــت نیــز دانش آمــوز 
بایســتی مــکان اشــیا نشــان داده شــده را بگویــد. پــس از موفقیــت 
در هــر مرحلــه، آزمودنــي بــه مرحلــة بعــد منتقــل مــي شــود کــه 
ــارت  ــه عب ــود و ب ــي ش ــه م ــه او ارائ ــتري ب ــي ش ــوارد ب در آن م
دیگــر تکالیــف دشــوارتر مــي شــود. نمــرة آزمودنــي در هــر مرحلــه 
توســط کامپیوتــر ذخیــره مــي شــود. مشــهدی )1388( و حیــدری 
)1390( در پژوهــش هــاي خــود از ایــن نــرم افــزار اســتفاده کــرده 

و اثــر بخشــي آن را گــزارش کــرده انــد. 
بــرای آمــوزش و تمریــن حافظــه فعــال در ایــن پژوهــش نخســت 
آزمودنــي هایــي گزینــش شــدند کــه طبــق مــالك هــاي 
فوق الذکــر، شــرایط ورود بــه پژوهــش را داشــتند. ســپس در 
نخســتین جلســه اي کــه بــه صــورت فردي بــا مــادران آنهــا برگزار 
ــواي  ــز محت ــالل و نی ــارة اخت ــي درب ــة توضیحات ــس از ارائ شــد پ
برنامــه و کســب موافقــت آنهــا بــراي شــرکت در ایــن پژوهــش، 
آزمــون نارســاخوانی و همچنیــن آزمــون رایانــه ای حافظــه فعــال 
از آنهــا گرفتــه شــد.  ســپس آزمودنــي هــا بــه صــورت تصادفــي 
بــه دو گــروه آزمایشــي و کنتــرل تقســیم شــدند .آزمودنــي هــاي 
گــروه آزمایشــي برنامــة آموزشــي را توســط محقــق اول پژوهــش 
ــه ســه جلســه  ــه اي و هــر هفت حاضــر، طــي 25 جلســة 45 دقیق
ــه صــورت خالصــه  ــد کــه ب ــه صــورت انفــرادي دریافــت کردن ب
در جــدول آمــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه اجــراي برنامــة 
ــه طــول  ــاه 1397 ب ــا اردیبهشــت م ــاه 1396 ت آموزشــي از آذر م
ــا  ــواه ی ــروه گ ــاي گ ــي آزمودنی ه ــازة زمان ــن ب ــد و در ای انجامی
ــام  ــد از اتم ــد. بع ــت نکردن ــي دریاف ــه آموزش ــچ گون ــرل هی کنت
ــال مجــدداً  ــون نارســاخوانی و حافظــه فع جلســات آموزشــي، آزم
ــر  ــه منظــور بررســي اث از ایشــان گرفتــه می شــد و از نتایــج آن ب
بخشــي برنامــة آموزشــي اســتفاده شــد. خالصه جلســات آموزشــی 

ــده اســت: ــل آم در جــدول ذی
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خالصه جلسات آموزش و تقویت حافظه فعال به وسیله نرم افزار تقویت حافظه فعال
محتواجلسات

معارفه و ایجاد ارتباط و همدلی با آزمودنی و توضیح درباره نرم افزار و کار با کامپیوتر و گرفتن پیش آزمونهاجلسه اول
حروف، اعداد و اشکال به صورت سه تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه دوم
حروف، اعداد و اشکال به صورت سه تایی برای آزمودنی خوانده می شد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه سوم

حروف، اعداد و اشکال به صورت سه تایی در مکان های مختلف نشان داده می شد سپس او میبایست مکان یکی از  آنها را تکرار کند.جلسه چهارم
حروف، اعداد و اشکال به صورت سه تایی در مکان های مختلف خوانده می شد سپس او میبایست مکان یکی از  آنها را تکرار کند.جلسه پنجم
حروف، اعداد به صورت سه تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه ششم
حروف، اعداد به صورت سه تایی برای آزمودنی خوانده می شد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه هفتم
مکان حروف، اعداد و اشکال به صورت سه تایی خوانده می شد سپس او میبایست مکان یکی از آنها را تکرار کند.جلسه هشتم

حروف، اعداد و اشکال به صورت چهار تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کندجلسه نهم

حروف، اعداد و اشکال به صورت چهار تایی برای آزمودنی خوانده می شد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه دهم
حروف، اعداد و اشکال به صورت چهار تایی نشان داده می شد سپس او میبایست مکان یکی از آنها را تکرار کند.جلسه یازدهم
اعداد و اشکال به صورت سه تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را به صورت معکوس تکرار کندجلسه دوازدهم
اعداد و اشکال به صورت سه تایی به آزمودنی خوانده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کندجلسه سیزدهم
مکان حروف اعداد و اشکال به صورت چهار تایی خوانده می شد سپس او میبایست مکان یکی از آنها را تکرار کند.جلسه چهاردهم
مکان حروف اعداد و اشکال به صورت چهار تایی نشان داده می شد سپس او میبایست مکان یکی از آنها را تکرار کند.جلسه پانزدهم
حروف، اعداد و اشکال به صورت پنج تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه شانزدهم
حروف، اعداد و اشکال به صورت پنج تایی به آزمودنی خوانده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه هفدهم
مکان حروف، اعداد و اشکال به صورت چهار تایی خوانده می شد سپس او میبایست مکان یکی از آنها را تکرار کند.جلسه هجدهم
اعداد و اشکال به صورت چهار تایی به آزمودنی خوانده میشد سپس او میبایست آنها را به صورت معکوس تکرار کندجلسه نوزدهم
اعداد و حروف به صورت چهار تایی به آزمودنی خوانده میشد سپس او میبایست آنها را به صورت معکوس تکرار کندجلسه بیستم

مکان حروف اعداد و اشکال به صورت چهار تایی نشان داده می شد سپس او میبایست مکان یکی از آنها تکرار کند.جلسه بیست و یکم
حروف، اعداد و اشکال به صورت شش تایی به آزمودنی خوانده میشد سپس او میبایست آنها را تکرار کند.جلسه بیست و دوم
اعداد و اشکال به صورت پنج تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را به صورت معکوس تکرار کندجلسه بیست و سوم
اعداد و حروف به صورت پنج تایی به آزمودنی نشان داده میشد سپس او میبایست آنها را به صورت معکوس تکرار کندجلسه بیست وچهارم
تشکر و گرفتن پس آزمونهاجلسه بیست و پنجم

یافته ها
میانگیــن ســن آزمودنــی هــا در گــروه آزمــون 10/33 بــا انحــراف 
ــرل  ــروه کنت ــا در گ ــی ه ــن آزمودن ــن س ــار 0/837 و میانگی معی
10/77 بــا انحــراف معیــار 0/851 بودنــد. همچنیــن نتیجــه 
ــالف  ــن اخت ــر س ــر متغی ــان داد از نظ ــی نش ــن ویتن ــون م آزم
معنــی دار آمــاری بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل وجــود نداشــت 
)p=0/059 مقــدار و 1/889-=آمــاره آزمــون(. همچنیــن در گــروه 
آزمایــش 63/3 درصــد دختــران و 36/7 درصــد پســران و در گــروه 

ــد و  ــران بودن ــد پس ــران و 46/7 درص ــد دخت ــرل 53/3 درص کنت
نتیجــه آزمــون کای دو نشــان داد از نظــر متغیــر جنســیت اختــالف 
معنــی دار آمــاری بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل وجــود نداشــت 

ــاره کای دو(. ــدار و 0/617=آم )p=0/432 مق
فرضیــه1 : تقویــت حافظــه فعــال بــر بهبــود عملکــرد درك مطلــِب 
ــادار  ــر معن ــدن تأثی ــالل خوان ــوزان دارای اخت ــش آم ــدن دان خوان

ــاری دارد. آم
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جدول 1: توصیف مؤلفه های متغیر روان خوانی در میان آزمودنی ها

مرحلهمتغیر
کنترلآزمایش

tجفتیتعدادانحراف معیارمیانگینtجفتیتعدادانحراف معیارمیانگین

خواندن کلمات 
56/005/0715قبل از مداخله

-11/711*
50/606/0915

-0/381
68/076/961550/736/4315بعد از مداخله

خواندن نا کلمات
57/7315/5815قبل از مداخله

-4/610*
55/208/3115

0/00
75/077/061555/229/3615بعد از مداخله

*معنی دار در سطح 0/05

همچنــان کــه در )جــدول 1( مشــاهده مــي شــود میانگیــن نمــره 
ــه   ــه قبــل مداخل ــه نســبت ب ــه بعــد مداخل گــروه آزمــون در مرحل
ــر اســاس نتایــج منــدرج در جــدول  افزایــش نشــان مــي دهــد. ب
مــي تــوان بــه ایــن توصیــف دســت زد کــه تقویــت حافظــه فعــال 

ــوزان  ــش آم ــدن دان ــِب خوان ــرد درك مطل ــود عملک موجــب  بهب
دارای اختــالل خوانــدن شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه افزایش 
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد در گــروه آزمایــش بعــد از مداخلــه 

اســت مــی تــوان گفــت ایــن افزایــش معنــادار اســت.

جدول 2: تحلیل کوواریانس تأثیر تقویت حافظه فعال بر عملکرد روان خوانی
P- مقدارFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

1013/97411013/974112/2510/001پیش آزمونخواندن کلمات
799/2811799/28188/4840/001گروه های آزمون 

766/7722383/3863/7720/096تعامل گروه و پیش آزمون
--243/893279/033خطا

584/5121584/51211/7880/002پیش آزمونخواندن ناکلمات
2656/44712656/44753/6330/001گروه های آزمون 

1025/8032512/9023/5900/072تعامل گروه و پیش آزمون
--1338/8212749/586خطا

ــه  ــر حافظ ــورد تأثی ــس در م ــل کوواریان ــل از تحلی ــج حاص نتای
فعــال بــر عملکــرد درك مطلــِب خوانــدن دانــش آمــوزان دارای 
ــج  ــت. نتای ــده اس ــان داده ش ــدول 2 نش ــدن در ج ــالل خوان اخت
ــر پیــش  ــر متغی ــا حــذف تأثی جــدول 2 نشــان مــي دهــد کــه ب
آزمــون و بــا توجــه بــه ضریــب F  محاســبه شــده، مشــاهده مــي 
ــدن  ــل شــده نمــرات خوان ــن هــاي تعدی ــن میانگی شــود کــه بی
ــي  ــت گروه ــب عضوی ــر حس ــدگان ب ــرکت کنن ــات  ش ناکلم
»آزمایــش و کنتــرل« در مرحلــه قبــل از مداخلــه  تفــاوت 
ــا توجــه  ــن ب ــاداري مشــاهده مــي شــود )p <0/05(. بنابرای معن
بــه میانگیــن اصــالح شــده خوانــدن کلمــات و نتایــج جــدول 2 

نتیجــه گرفتــه مــي شــود کــه فــرض صفــر رد شــده و حافظــه 
ــه نســبت گــروه  ــدگان گــروه آزمایشــي ب ــال در شــرکت کنن فع
ــت.  ــته اس ــات داش ــدن ناکلم ــر خوان ــتري ب ــر بیش ــرل تأثی کنت
میــزان ایــن تأثیــر »معنــاداري بــودن عملــي« 0/66 بــوده 
اســت. یعنــي 66 درصــد کل واریانــس یــا تفــاوت هــاي فــردي 
ــدن  ــالل خوان ــوزان دارای اخت ــش آم ــات دان ــدن ناکلم در خوان

ــوده اســت.  ــال ب ــت حافظــه فع ــه تقوی ــوط ب مرب
فرضیــه 2: تقویــت حافظــه فعــال بــر بهبــود عملکــرد روانخوانــِی 
ــاری  ــادار آم ــر معن ــدن تأثی ــالل خوان ــوزان دارای اخت ــش آم دان

دارد.
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جدول 3: توصیف مؤلفه های متغیر درك مطلب در میان آزمودنی ها

مرحلهمتغیر
کنترلآزمایش

t جفتی     تعدادانحراف معیارمیانگینtجفتی     تعدادانحراف معیار     میانگین   

درك متن 
27/204/9915قبل از مداخله

-16/002*
32/006/9715

0/658
38/536/051531/607/8815بعد از مداخله

درك کلمات
60/075/7315قبل از مداخله

-6/569*
56/333/8515

1/600
74/279/901555/333/9815بعد از مداخله

*معنی دار در سطح 0/05
جدول 4: تحلیل کوواریانس تأثیر تقویت حافظه فعال بر عملکرد درك مطلب

P- مقدارFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

درك متن

1205/42511205/425185/0200/001پیش آزمون
944/7881944/788145/0150/00گروه های آزمون

227/0192113/5092/0230/217تعامل گروه و پیش آزمون

--175/908276/515خطا

درك کلمات

922/6941922/69437/0960/001پیش آزمون
836/3231836/32334/7090/001گروه های آزمون

449/422224/711/9890/585تعامل گروه و پیش آزمون
--671/5722724/873خطا

فعــال تأثیــر معنــادار آمــاری دارد.فرضیــه 3: تقویــت حافظــه فعــال بــر افزایــش ظرفیــت حافظــه 
 جدول 5: توصیف متغیر عملکرد حافظه فعاِل در میان آزمودنی ها

مرحلهمتغیر
کنترلآزمایش

t جفتیتعدادانحراف معیارمیانگینtجفتیتعدادانحراف معیارمیانگین

حافظه شنیداری
9/201/7815قبل از مداخله

-8/178*
11/271/1615

-0/702
13/402/231511/471/7715بعد از مداخله

حافظه فعال دیداری
8/271/5315قبل از مداخله

-7/571*
11/131/2515

-1/000
13/001/651510/671/2415بعد از مداخله

*معنی دار در سطح 0/05

جدول 6: تحلیل کوواریانس تأثیر تقویت حافظه فعال بر عملکرد حافظه فعال
P- مقدارFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

حافظه 
شنیداری

36/066136/06635/7120/001پیش آزمون

59/938159/93859/3500/00گروه های آزمون
13/6126/8052/2470/254تعامل گروه و پیش آزمون

--27/267271/010خطا

حافظه فعال 
دیداری

34/386134/38645/7790/001پیش آزمون
95/902195/902127/6750/001گروه های آزمون

23/701211/8513/4550/102تعامل گروه و پیش آزمون
--20/281270/751خطا
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همانگونــه کــه در )جــدول 6( آمــده اســت، بیــن نمــرات حافظــه 
فعــال شــنیداری قبــل از مداخلــه و گــروه بنــدی تفــاوت معنــاداری 
وجــود دارد، و ایــن بــدان معنــی اســت کــه مداخلــه انجــام 
شــده)تقویت حافظــه فعــال( بــر نمــرات حافظــه فعــال شــنیداری 
آزمودنــی هــا تاثیــر معنــاداری داشــته اســت.در متغیــر حافظــه فعال 
دیــداری نیــز ایــن اختــالف مشــهود اســت بــه طــوری کــه قبــل از 
مداخلــه 34/38 و گــروه بنــدی 95/90 اســت کــه تقریبــا ســه برابر 
شــده اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه تقویــت حافظــه فعــال 
بــر حافظــه فعــال دیــداری نیــز تاثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته 
اســت . پــس بنابرایــن فرضیــه ســوم نیــز در در مــورد هــر دو متغیر 

پذیرفتــه مــی شــود.

بحث
ــه  ــت حافظ ــی اثربخشــی تقوی ــدف بررس ــا ه پژوهــش حاضــر ب
فعــال در بهبــود عملکــرد خوانــدن و ارتقــاء ظرفیــت حافظــه فعــال 
کــودکان دارای اختــالل در خوانــدن انجــام گرفــت. نتایــج پژوهش 
ــه  ــودن برنام ــش ب ــر اثربخ ــي ب ــش، مبن ــه پژوه ــر فرضی حاض
ــودکان  ــدن ک ــرد خوان ــود عملک ــر بهب ــال ب ــه فع ــت حافظ تقوی
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــج نشــان دادن ــد. نتای ــد می کن ــاخوان را تأیی نارس
ــدن  ــود مؤلّفه هــاي خوان ــر بهب ــال ب از برنامــه تقویــت حافظــة فع
کلمــات، خوانــدن ناکلمــات، در عملکــرد روانخوانــی و درك متــن 
ــر  ــوزان تأثی ــش آم ــِب دان و درك کلمــات، در عملکــرد درك مطل
دارد. همچنیــن طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از یافتــه هــا برنامــه 
ــاء  ــن حافظــه را ارتق ــت ای ــد ظرفی ــال می توان ــت حافظــه فع تقوی
بخشــد. یافتــه هــای ایــن پژوهــش در خصــوص بهبــود خوانــدن 
ــین  ــات پیش ــده از تحقیق ــت آم ــه دس ــج ب ــا نتای ــوزان ب دانش آم
ــارج از کشــور همســو اســت )41، 19، 21،  ــران و خ ــط در ای مرتب
16(. همچنیــن در زمینــه تقویــت حافظــه فعــال و اثرگــذاری آن بر 
بهبــود حافظــه فعــال تحقیقــات بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتــه 
انــد )42، 12، 16(. پژوهــش  Lohaugen و همــکاران )43( نیــز 
بــا عنــوان آمــوزش رایانــه اي حافظــه کاري بــر بهبــود کنشــهاي 
اجرایــی در کودکانــی کــه هنــگام تولــد وزن کمــی داشــتند، نشــان 
داد کــه ظرفیــت حافظــه کاري در ایــن کــودکان پــس از شــش ماه 
آمــوزش، بهبــود قابــل توجهــی داشــته اســت کــه ایــن دســتاورد با 

یافتــه هــای پژوهــش پیــش رو همخوانــی دارد. 
بــا پیشــرفت روزافــزون فن آوري هــاي رایانــه اي و دقــت و ســهولت 
ــه اي متنوعــی در زمینه هــاي  اســتفاده از آن هــا، برنامه هــاي رایان
ــناختی و  ــاي ش ــاي توانمندي ه ــت ارتق ــف آموزشــی در جه مختل
بــه ویــژه حافظــه کاري کــه یکــی از مؤلفه هــاي کنــش اجرایــی 

اســت طراحــی شــده اند. در مقابــل کاربــرد رایانــه بــراي بهبــودي 
مشــکالت شــناختی، بســیاري از برنامه هــاي ســنتی تــوان بخشــی 
شــناختی نیازمنــد ارتبــاط چهــره بــه چهــره اســت و بــه کارگیــري 
آن هــا نیازمنــد فراهــم آوردن مکانــی مناســب بــراي جلســه، برنامه 
مشــارکتی و زمــان نقــل و انتقــال اســت. بــه عــالوه، برنامه هــاي 
تــوان بخشــی شــناختی چهــره بــه چهــره هزینــه  بــر اســت. بــه 
همیــن دلیــل بــا گســترش کاربــرد رایانــه در ایــن زمینــه، انجــام 

پژوهشــهایی بــا ایــن روش مقــرون بــه صرفه تــر اســت.
در   ،)44(  Milton و   )37(  Klingberg راســتا،   ایــن  در 
ــت  ــه تقوی ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــهاي خ پژوهش
ــي  ــش توانای ــدن و افزای حافظــةکاري در کاهــش مشــکالت خوان
حافظــه کاري دانــش آمــوزان نارســاخوان مؤثــر اســت. همچنیــن 
ــوزان  ــه دانش آم ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای Abdghani  )7(  ب
نارســاخوان به طــور جالــب توجــه دربــارة اقدامــات کالمــي 
ــر و در اســتفاده  ــادي ضعیف ت ــوزان ع ــش آم ــال از دان حافظــة فع
ــاب  ــي، درك و انتخ ــاي اصل ــاب ایده ه ــي، انتخ از خودگزارش ده
راهبــرد مناســب نمــرة پایین تــر ي مي گیرنــد کــه همــه بــا 

ــد.  ــت دارن ــاط مثب ــي ارتب ــال کالم ــة فع حافظ
ــن  ــز ذکــر شــد یکــي از الگوهــا در تبیی همانطــور کــه پیشــتر نی
ــاالی حافظــة  ــت ب ــال اســت ظرفی ــف، حافظــة فع ــدن ضعی خوان
فعــال پیشــنیاز یادگیــري هــا از جملــه خوانــدن، نوشــتن و ریاضــي 
ــاره  ــه و انب ــام حافظ ــاي نظ ــد فرآینده ــر مي رس ــه نظ ــت و ب اس
هــاي ذهنــي کــودکان نارســاخوان دچــار مشــکل باشــد. چنانچــه 
بــه نظــر می رســد همــة مراحــل یادگیــری نیازمنــد حافظــة فعــال 
اســت، از همیــن جهــت، نقائــص حافظــه فعــال بــه عنــوان یکــي 
از عوامــل ســبب شناســي در ناتوانــي هــاي یادگیــري مطــرح شــده 
اســت. بنابرایــن، منطقــي بــه نظــر میرســد کــه برنامه هــای تقویت 
حافظــه فعــال بــر بهبــود عملکــرد خوانــدن و مؤلّفه هــاي آن تأثیــر 
داشــته باشــد. همچنیــن آگاهــی از ویژگیهــاي همــراه بــا حافظــه 
فعــال بــه معلمــان ایــن امــکان را مي دهــد کــه بــا انطبــاق روش 
تدریــس خــود بــا آنهــا ، شــانس موفقیــت خــود را افزایــش دهنــد 
ــود  ــاالن خ ــه همس ــبت ب ــودکان نس ــن ک ــتر ای ــقوط بیش و از س

جلوگیــري کننــد.
در یافته هــای ایــن پژوهــش نیــز ارتبــاط نزدیــک حافظــه فعــال و 
ظرفیــت آن بــا یادگیــری تأییــد شــد. ظرفیــت پاییــن حافظــه فعال 
ــث ایجــاد مشــکالت در  ــازماندهی آن باع ــی س ــدم توانای ــا ع و ی
خوانــدن می شــود. حافظــه فعــال بخــش قابــل توجهــی از حافظــه 
ــد؛ در  ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــدن ب ــری خوان ــرای یادگی را ب
واقــع ایــن حافظــه، برای فــرد توانایــی کدگــذاری، ثبت و پــردازش 
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اطالعــات را فراهــم می کنــد. از ایــن رو حافظــه فعــال قــوی هــم 
بــرای خوانــدن و هــم بــرای درك آن ضــروری اســت. ایــن نــوع 
ــی  ــره اطالعــات در زمان ــرای ذخی ــرد ب ــی ف ــر توانای از حافظــه ب
خــاص ذهــن تأثیــر می گــذارد و ایــن چنیــن حافظــه بلنــد مــدت 
ــه  ــالالت حافظ ــرد. اخت ــه کار می گی ــدن ب ــی خوان ــز در ط را نی
ــن  ــوند. ای ــی می ش ــاخت و درك جمــالت طوالن ــع س ــال مان فع
مســئله ممکــن از حافظــه فعــال کنــد و یــا محــدود شــده، ناشــی 
شــود. وقتــی مهــارت هــای خوانــدن قوی تــر می شــوند حافظــه 
ــای  ــدن فض ــودکار ش ــن خ ــود و ای ــودکار می ش ــناختی خ واج ش
ــا فهــم کلمــات  ــد ت ــال ایجــاد می کن بیشــتری را در حافظــه فع

ــود. ــان تر ش ــتر،  آس بیش

نتیجه گیری 
ــراي  ــه ب ــن پژوهــش، اســتفاده از رایان ــب ای ــج جال یکــی از نتای
تقویــت حافظــه کاري اســت کــه مي توانــد راه حلــي کوتــاه تــر و 
مؤثرتــر بــراي درمــان اختــالالت یادگیــري باشــد و دانــش آموزان 
نیــز از آن لــذت مــي برنــد؛ بنابرایــن نــرم افــزار تقویــت حافظــه 
ــراي  ــر ب ــي مؤث ــک آموزش ــیله کم ــک وس ــد ی ــال مي توان فع
دانش آمــوزان مختلــف از جملــه داراي اختــالالت یادگیــری 
باشــد. براســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش و تحقیقــات مرتبــط 
ــان  ــی معلم ــاي آموزش ــود در دوره ه ــي ش ــنهاد م ــر پیش دیگ
مــدارس ابتدایــي مباحثــي در مــورد حافظــه کاري و اثرگــذاری آن 
در یادگیــري و راههــاي تقویــت ایــن حافظــه آمــوزش داده شــود.

یکــی از محدودیت هــای ایــن پژوهش بررســی نشــدن اثربخشــی 
ــش  ــرای کاه ــی ب ــا در دوره ی اول ابتدای ــه ه ــل برنام ــن قبی ای
ــان پیشــنهاد می شــود در  ــه محقق ــود کــه ب مشــکالت ایشــان ب

پژوهــش خــود ایــن را مــد نظــر قــرار دهنــد. همچنیــن بــه دلیــل 
ــر  ــزار امــکان بررســی برنامــه تقویتــی ب محدودیــت در وجــود اب
ــه ی ششــم میســر نشــد. از دیگــر محدودیت هــای پژوهــش  پای
کمبــود امکانــات و تجهیــزات کامپیوتــری جهــت برنامــه تقویتــی 
رایانــه یــار بــود کــه ایــن امــر ســرعت پژوهــش را پایین مــی آورد 
ــن  ــذارد. بنابرای ــر بگ ــل تأثی ــج حاص ــر نتای ــت ب ــن اس و ممک
ــالالت  ــز اخت ــدارس و مراک ــایت م ــه س ــود ک ــنهاد می ش پیش
ــا  ــود ت ــز ش ــای آموزشــی تجهی ــرم افزاره ــن ن ــه ای ــری ب یادگی

حداکثــر اســتفاده از چنیــن برنامــه هایــی بــه عمــل آیــد.

سپاسگزاری
ــی  ــت مال ــدون حمای ــتقل و ب ــورت مس ــه ص ــش ب ــن پژوه ای
ــده اســت.  ــال 97-1396 انجــام ش ــازمانی در س ــه س ــچ گون هی
ــده  ــرکت کنن ــز ش ــوزان عزی ــی دانش آم ــب از تمام ــن ترتی بدی
در پژوهــش، مســؤلین و آمــوزگان محتــرم مــدارس و همچنیــن 
ــا را در انجــام  ــه م ــی ک ــی ایشــان و دیگــر عزیزان ــن گرام والدی
ایــن تحقیــق یــاری رســاندند قدردانــی مــی شــود. الزم بــه دکــر 
اســت کــه مطالعه حاضــر دارای کــد اخــالق 10820702941001 

اســت.
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ایــن مطالعــه بــدون حمایــت مالــی هیــچ گونــه ســازمانی انجــام 
شــده اســت و تمامــی یافتــه هــای آن بــه طــور دقیــق و شــفاف 
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