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Abstract
The goal of the study was to investigate the
effectiveness of working memory strategies
training on improvement of reading performance
in dyslexic students. In this quasi-experimental
study, a pre-test, post-test, with control group
design was applied. The statistical population
included all the elementary students with
dyslexia who referred to Kerman learning
disability centers in 2015-2016 academic year.
Among these students,30 students were selected
through multistage random method and were
randomly allocated in in one experimental and
one control group (each 15 students). The
assessment tools included Reading & dyslexia
test of Kormi Noori & Moradi(2005) & Wechsler
Intelligence
Scale
for
Children
(Shahim,2008).Working
memory
strategies
training were performed during14 sessions on the
experimental group. The obtained data were
analyzed statistically by using of analysis of
covariance (ANCOVA). The results showed that
training of working memory strategies improved
reading performance of dyslexic students
(p=0.001).
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12

11
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سوانسوو ،ک لر و ژ من2010،13؛ آنوی 2009 ،14و ا جم و
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از ا برد ای یادگیری ا میو( بسویا دا د .ایون ا برد وا،
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میک و  .نتوای تحقیقوات اسوانسووو 16و سواچز ی2001 ،؛

واژ ا ،آیی ه خوانی یا وا ونه خوانی واژ ا ،مشکالت ش ی
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به این نتی ه سی ن که ابطه مع ادا ی بین حافظوه فعوال و
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میگیرن که مه با حافظه فعال کالمی ا تباط مثبو( دا نو
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به دان آموزاو ناتواو د کالس ای سووم و پو
دادن  .نتای این پشو

آمووزش

نشواو داد کوه دانو آمووزانوی کوه
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بودن اگرو شا ) ،د توانایی خوانو و و ف میو و مطا وب

مینطو چوو این شاگرد نمویتوانو مطا وب کتواب ا

پیشرف( ب تری نشاو میدادن  .د پشو شی که توسط شویراو

کرد؛ یع ی

به د ستی بخوان د نوشتن نیز مشکل پی ا خوا

و برزنیتز 1ا ،)2011د مو د ا ربخشوی آمووزش ا برد وای
یادگیری بر دام ة یادآو ی و سور ( پوردازش اطال وات د

د د س دیکتووه نی وز دچووا اخووتالل خوا و ش و اکرم وی،
لیخانی ،زکییی و خ ادادی .)1391 ،مه این موا د با و

حافظه کا ی کودکاو نا ساخواو و ادی صو ت گرفو( بوه

میشون که این دسته از دان آموزاو ت وا ب موفقیو(آمیوز

این نتی ه سی ن که این آموزش مؤ ر بود اس( و توانوایی

ک تری به ویش د سال ای اول م سه داشته باش ؛ د نتی ه

هخیر اطال ات کالمی و بصری د حافظه فعال افزای یافته
اس( و نمرات مزگشایی ،سر ( ،د ک خوان و د

ور دو

گرو افزای یافته اس(.

سطح انگیز تحصیلی آو ا نیز بسیا کا

مییابو و وی

غبتی برای یادگیری ن ا ن  ،زیرا آنچه مسلّ اس( موفقی( و
انگیزش بر یک یگر ت یر متقابول دا نو اخرموایی ،باسوی و

از طرفی خوان و م ا ت م می اس( کوه دانو آمووزاو
بای تا زمانی که س شاو ک اس( بر آو تسلط یاب  ،چرا کوه

جبی.)1390 ،
مبین این اس( که د پشو

بر سی پیشی ه پشو

ای

خوان و به افزای دان آو ا و ا تباط با دیگراو و مچ ین
به ادامه تحصیل آو ا د س ین بانتر کمک میک ا ویانتو،2

خووا ا از کشووو تووا ح و ی بووه بر س وی ا ربخشووی آموووزش
ا برد ای حافظه فعال بر وی دان آمووزاو دا ای نواتوانی

 .)2012باوجود اینکه خوان و به وواو یوک م وا ت بسویا

اس(؛ اما این تحقیقات ووز بوه یوک

ضرو ی ،م ترین وش کسب معلومات و دان

یادگیری پرداخته ش

ا ب یو

دی گا جوامع نرسوی انو اک بواو ،ن ی انیواو و ابو ی،

محم ی )1392 ،و اساسیترین ابزا یوادگیری دانو آمووزاو

د ایراو نیوز موموا بوه بر سوی

 .)1389مطا عات ان امش

اس( اسن)2009 ،3؛ اما واقعی( ای موجود د جامعه بیانگر

ت یر آموزش ا برد ای آموزش حافظوه فعوال بور ملکورد

این اس( که شیو نا ساخوانی بسیا بوان اسو( .بور اسواس

تحصیلی دان آموزاو ادی پرداختهان و د زمی ة ا ربخشوی

ان من واوپزشکی امریکا نا ساخوانی بهت ایی یا ترکیبوی از

آموزش این ا برد ا بر مشکالت دانو آمووزاو نا سواخواو

موو د

اس( .ذا با توجه به شیو بوانی

اختالل یاضی و نوشوتن تقریبوا چ وا موو د از پو

ناتوانی یادگیری ا د برمی گیرد .ح ود  4د ص از کودکواو
س ین م سوه د ایا و( متحو آمریکوا دچوا نا سواخوانی
ست ااتاک وکیساک .)2008 ،4کوا تر و جانسون 5ا،)2014

تحقیقات زیادی ان امنش

نا ساخوانی و ون ش ت یافتن آو د طول زماو ،مطا عوه و
آگا ی د با وامل ت یرگوذا بور ب بوود ملکورد خوانو و
ازجمله آموزش ا برد ای حافظه فعال از ضرو ت ای م

نیز میزاو شیو نا ساخوانی د بین دان آموزاو ا حو ود 5

این مطا عه اس( .ان ام تحقیقاتی د این زمی ه میتوانو گوام

تا  10د ص گزا ش کرد ان  .مچ ین سیف نراقی و نواد ی

مثبتی د ج ( کمک بوه وا و ین ،معلمواو و خوود کودکواو

ا ،)1395د پشو شی میزاو شیو ناتوانی یوادگیری د ایوراو

نا ساخواو باش  .با تشخیص و م اخلة به گام این اختالل،

ا  11د ص و ا ووالم کوورد ان و ک وه ح و اقل  9د ص و آو ا

می تواو مانع تثبی( مسوالل و مشوکالت خوانو و و نوشوتن،

جمعیوو( نا سوواخواو تشووکیل مووید وو  .ووالو بوور ایوون

اف( تحصویلی و بسویا ی از مشوکالت وحوی و وانوی د

از سایر ناتوانی ای یادگیری د حوز وای

کودکاو نا ساخواو ش و د ن ایو( از بسویا ی از ضور ای

نا ساخوانی بی

گوناگوو مانع پیشورف( تحصویلی دانو آمووزاو مویگوردد.
دان آموزاو نا ساخواو ،معمون د د وس دیگر خود نیز بوا

اقتصادی  -فر گی و اجتما ی جلووگیری کورد .بور اسواس
با و بر سی ا ربخشی آموزش
آنچه گوته ش این پشو

مش وکالت ج و ی وبووه و موویشووون اآناسووتازی ،6ترجمووه

ا برد ای حافظه فعال بور ملکورد خوانو و دانو آمووزاو

برا ی )1379،مثال اگر شاگردی د خوانو و مشوکل داشوته

نا ساخواو ،د صو د آزموودو ایون فرضویه اسو( «آمووزش

باش  ،چوو د د س یاضی قاد به خوان و صو ت مسوالل

ا برد ووای حافظووه فعووال بوور ب بووود ملکوورد خوانوو و

نیس( قطعا د یاضی

اختالل پی ا خوا

کرد.
2. Royanto
4. Etak& Kisac
6. Anastasi

دان آموزاو نا سا خواو مؤ ر اس(».
1. Shiran & Breznitz
3. Sen
5. kaltner & Jansen
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روش
وش پشو

ا 114خطووا یووا بیشووتر) کسووب ک و بووه ووواو دان و آموووز
 ،جامعة آما ی و نمونوه :وش پوشو

نیموه

آزمایشی با طرح پی آزموو -پسآزموو با گورو گووا بوود.

نا ساخواو تشخیص داد می شوود .پاسو

وای د سو( ور

خوورد مقی واس بووا مراجعووه بووه ج و ول پاس و ووای صووحیح
محاسبه ش  ،سپس با مراجعه به ج ول مربوطوه ،نمور توراز

ا کلیة دان آموزاو نا ساخواو مقطوع
جامعة آما ی پشو
ابتوو ایی مراجعووهک وو بووه سووه مرکووز نوواتوانی یووادگیری

ش

آموزشوپرو ش ش ر کرمواو د سوال  1395-1396تشوکیل

ش رستاو ات وراو ،تبریوز و سو ا) متوواوت اسو( .میوزاو

بوه ور

مسانی د ونی آزمووو خوانو و و نا سواخوانی نیوز  0/81و

رموا اسو( .از

ضریب آ وای خرد آزموو وا بوه ترتیوب ،0/76 ،0/82،0/75

جامعة آما ی یادش  ،نمونوهای بوه ح و  30نوور بوه وش
نمونووهگیووری تصووادفی چ مرحلووهای 1انتخوواب ش و  .وش

 0/82 ،0/75 ،0/77 ،0/81 ،0/0 ،83 ،0/73و 0/81
محاسبه ش

نمونهگیری به این صو ت بوود کوه ابتو ا ،از میواو دو ناحیوه

نتای تحلیل املی اکتشافی وی خرد مقیواس وای آزمووو

آموزش وپرو ش ش ر کرماو یوک ناحیوه و بعو از میواو دو

نما نشاو داد که این آزموو از دو امل اصلی تشکیلش کوه
امل اول به ترتیب شامل آزموو ای غوات بوا بسوام بوان،

میدادن  .تع اد دان آموزاو نا ساخواو مراجعهک
یک از این مراکز بهطو متوسط  20نوور د

به دس( می آی ؛ نمرات تراز ش

برای ر پایوه د

ور

اس( اکرمی نوو ی و مورادی .)1384،مچ وین

مرکز ناتوانی یادگیری این ناحیه یک مرکز بوهطوو تصوادفی
انتخاب ش  .د مرحله سوم از بین دان آمووزاو نا سواخواو

متوسط ،د ک کلمات ،حذو آوا ا ،خوان و نا کلمات و شوبه

ایوون مرکووز  30دانو آموووز بووهصووو ت تصوادفی انتخوواب و

کلمات و امل دوم شامل آزموو ای زن یر کلموات ،قافیوه،

ا 15نوور) و گووا ا 15نوور)

نامی و تصاویر ،د ک متن و نشوانه وا اسو( .نتی وه تحلیول

بهتصادو د دو گرو آزموای
قرا گرفت .

املی د م مو  62/03د ص از وا یانس خرد آزموو ای

ابزار سنجش
آزموو خوان و و نا ساخوانی انموا) :ایون آزمووو ا کرموی
نو ی و مرادی د سال  1384طراحی و ت وین نموود و بور
2

وی  1614دان آموز ا 770پسر و  844دختر) مقطع ابت ایی
د ش ر ای ت راو ،س ا و تبریز ان ام و

ا یابی کردن .

آزموو خوان و و نا ساخوانی از  10خرد مقیاس تشکیلش

آزموو نما ا تبیین کردنو احسوی ی ،مورادی ،کرموی نوو ی،
حس ی و پر وو .)1395 ،وایی محتوایی خرد آزموو ا و
بر مب ای خوان و صحیح کلمات و جمالت و د ن ایو( د ک
آو ا توسط فراگیوراو ت ظوی و وایوی آو توسوط اسواتی و
کا ش اساو مو د تالی قرا گرفو( ا ضوایی و کرموانی زاد ،
 .)1394د این پشو

نیز وایی آزموو از طریو محاسوبه

اس( .خرد مقیاس ای به کا فته د آزموو نما شامل آزموو
خوان و کلمات ،د ک خوان و موتن ،زن یور کلموات ،د ک

تا  0/89و پایوایی کول آزمووو بوا اسوتواد از ضوریب آ ووای

کلمات ،قافیه ،حذو آوا ا ،خوان و کلمات بی مع ی ،نامیو و

کرونباخ  0/82به دسو( آمو  .یوک نمونوه از سوؤانت ایون

مبستگی نمرات خرد آزموو ا با نمر کل آزمووو ،از 0/78

تصاویر ،نشانه حروو و نشانه کلمات اسو( .و و آزمووو

مقیاس به این شرح اس( :ب ا یع وی چوها ا وف :قیمو( ،ب:

خوانوو و و نا سوواخوانی بر سووی میووزاو نوواتوانی خوانوو و
دانوو آموووزاو ووادی دختوور و پسوور د دو دبسووتاو بووا

قرض ،ا :وام ،د :سود.
مقیاس ت

3

ی نظرش ة ووش وکسولر کودکواو  :آزمووو

ویشگی ای دوزبوانگی و یوک زبوانگی و تشوخیص کودکواو

وش وکسلر کودکاو توسط وکسلر ا ،)1949ت یوه و تو وین
و د سال  1972مو د ت ی نظر قرا گرفو( .ایون مقیواس،

مرادی .)1384 ،وش اجرا و نمر گذا ی آزمووو خوانو و و

یکی از پرکا بردترین آزموو وای ووش د دنیوا اسو( کوه

نا ساخوانی به این صو ت اس( که ایون آزمووو بوهصوو ت
انورادی اجرا می گردد .با توجه به نقطه بورش آزمووو ا)157

شامل مقیاس ای وش کالمی ،ملی و کلی اس( .آزموو از
 12خرد آزموو تشکیلش

دان آموزی که د ایون آزمووو نمور  157یوا کمتور از 157

 6-16سا ه ترجمه و انطباق یافته و د ش ر شیراز

دا ای مشکالت خوان و و نا ساخوانی اس( اکرمی نوو ی و

)2. Reading and Dyslexia Test(NEMA

و برای س

ووش کودکواو
ا یابی

1. multistage
)3. Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R
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ش

اس( اش ی  .)1387 ،مقیاس کالمی کودکاو شامل خرد

ا )1384مو دس

قرا گرف( .ن ایتوا ایون دانو آمووزاو

آزموووو ووای اطال ووات مووومی ،د ک و ف و  ،محاسووبات،

بهصو ت تصادفی به  2گورو اآزموای

شبا ( ا ،خزانه غات و حافظه ا اد اس( و مقیاس ملوی
کودکاو شوامل خورد آزمووو وای تکمیول تصواویر ،ت ظوی

گما د ش ن  .سپس متغیر مستقل ابرنامه آموزش ا برد ای
حافظه فعال) برای گرو آزمای ا مال گردی  .د این فاصله

تصاویر ،طراحی با مکعب ا ،ا حاق قطعات ،مزگردانی اکوه

ی م اخلهای برای گرو گوا ان ام نگرف( اما با توجوه بوه

متای مز وای و دی بز گسوانو اسو() و ماز وا اسو(

مسالل اخالقی ،شرک(ک و گاو د گورو گووا نیوز پوس از

اگ وی .)1375،د مقیوواس وووش وکسولر کودکوواو ،خوورد

اتمام تحقی  ،این آموزش ا ا د یاف( کردن  .دو وته بع از

دی و ماز ا به واو آزموو ای تکمیلی

دا ملکرد خوان و ا ضوای ور

آزموو ای حافظه
بهحساب آم

اس(.

متوسط مسانی د ونی گزا شش

اتمام جلسات آموزشی م

و گووا ) 15 ،نووری

دو گوورو بووه ووواو پووسآزموووو توسووط آزموووو خوان و و و
توسط وکسلر د 11

نا ساخوانی انما) کرمی نو ی و مرادی ا ،)1384ان از گیوری

گرو س ی مو دبر سی 0/96 ،برای مقیاس ووشب ور کلوی،

ش .

 0/95برای مقیاس کالمی و برای مقیواس ملوی  0/91بوود
اسوو( .مسووانی د ونووی بوورای خوورد آزموووو ووای خووا

مبت ی بر
برنامه آموزشی به کا گرفتهش د این پشو
ا گوی آموزشی اس( که توسوط دو 1د سوال  2008تو وین

تغییرپذیری بیشتری داشته اس( و کمترین ضوریب مسوانی

ش  .این برنامه که دستو ا عمل ایی شوامل حافظوة شو وایی،

د مو د ا حاق قطعات بود که برابر  0/69و بیشترین ضریب

فیل ،

د مو د گ ی ه غوات برابور بوا  0/87گوزا ش شو

حافظة بی ایی ،بازی با تصاویر ،ان ام دستو ات ،نمای

اسو(.

حافظه بازش اسی ،حافظة یادآو ی ،حافظة بل م ت ،ف رس(

ضرایب ا تبا برای خرد آزموو ای کالمی بوانتر از ملوی

یادگیری ،تک یک مورو ه وی ا د برموی گیورد ا ابو ی و

گزا شش

اس( .ایون آزمووو د ایوراو توسوط ابو ی و

آقابابایی ،)1390،طوی  14جلسوه بوه م ظوو ب بوود ملکورد

اسو(.

خوان و دان آموزاو نا ساخواو د قا ب جلسات وتگی 45

پایایی باز آزمایی آزمووو د فاصوله زموانی متوسوط  23وز

دقیقه ای اجرا شو  .محتووای جلسوات آموزشوی بوهصوو ت

بوورای وور گوورو س و ی بوورای مقیوواس کلووی  0/95و بوورای
مقیاس ای کالموی و ملوی بوه ترتیوب  0/94و  0/87بوود

خالصه د ج ول شما  1آو د ش اس(.
ت زیهوتحلیل داد ا د دو سوطح توصویوی و اسوت باطی

اس( .مچ ین وایی آزمووو از طریو محاسوبه مبسوتگی

بهوسیله نرمافزا  SPSSصو ت گرف( .د سطح توصویوی از

نمرات خرد آزموو ا با نمر کول آزمووو ،از  0/66توا 0/92

شاخص ای آموا ی میوانگین و انحوراو معیوا  ،د مراحول

اس( احسین خانزاد  ،طیوف زن وانی و طوا ر،

پی آزموو و پس آزموو استواد ش و د سطح اسوت باطی از

مکا او ا ،)1390وایی سازی و ا تبا یابی گردی

گزا شش

 .)1395یک نمونه از سؤانت این مقیاس به این شرح اسو(:

تحلیل کووا یانس اآنکوا) استواد ش .

چه شبا تی میاو چرخ و توپ وجود دا دا

یافتهها
نتووای ج و ول  2می وانگین و انحووراو معی وا پووی آزموووو و

روش اجرا و تحلیل دادهها
پس از نمونهگیری ،ب وابر توصویه وای موجوود د مطا عوات

پسآزموو گرو ای آزمای

حوزة ناتوانی یوادگیری ،بوهم ظوو کسوب اطمی واو از ای کوه

نشاو می د  .بر اساس این اطال ات میانگین گرو آزموای

ناتوانی کودک د خوانو و ،ناشوی از کو وشوی او نیسو(،
وش ب ر تمام ا ضای نمونه به صوو ت انوورادی بور اسواس

پس از م اخلة آموزش ا برد ای حافظه فعال افوزای یافتوه
اس( که ایون بوه مع وی ب بوود ملکورد خوانو و د گورو

آزموو وش وکسلر کودکاو ان از گیری ش  .سپس ملکورد

آزمای

و گوا د

ملکورد خوانو و ا

اس(.

خوان و دان آموزاو م تخب به واو پوی آزمووو بوهوسویله
آزموو خوان و و نا ساخوانی انموا) کورمی نوو ی و مورادی
1. Dehn
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جدول  .1خالصة جلسات آموزشی اعمالشده بر گروه آزمایش
واو

جلسه

تقوی( حافظة ش وایی :شامل آموزش فعا ی( ای ان ام دادو دستو ات ،پیگیری دستو ات ،به خاطر سپردو چ و
یا غ( ساد  ،به خاطر سپردو اشعا بسیا کوتا کودکاو.

اول

و د

تقوی( حافظة بی ایی :شامل آموزش پ او کردو یکی از اشیا و ش اسایی اشیای حذوشو  ،یوادآو ی اشویا دیو شو ،
یادآو ی چ ر ا ،تکرا ا گو ا و م ل ا.

دوم

دا تکرا و کودک تمرین بیشتری ان ام مید .

سوم

مرو و تمرین :د این جلسه تمرین ای حافظة ش وایی و بی ایی م

چام

بازی با تصاویر :به کودک تصاویر و کس ایی نشاو داد میشود و سپس از آو ا خواسته میشود نگ ا و ج ( وا
ا پس از  15انیه بازگو ک .
ان ام دستو ات :به کودک

پ

نمای

شش

زماو چ دستو داد میشود که بای آو ا ا مطاب دستو ات ان ام د .
میشود .بع از اتمام فیل کودک با یادآو ی و بازسازی ا گو ا مواو

فیل  :برای کودک فیل خیلی کوتا پخ

فتا ا ا ان ام مید .
حافظة بازش اسی :به کودکاو تصاویری از کودکاو ،حیوانات ،میو ا و اشیاء نشاو داد میشود و او بایو پوس از چ و

وت

انیه آو ا ا بازش اسی ک .
حافظة یادآو ی :برای کودک داستاو یا قصه کوتا ی د چ دقیقه اح اکثر  3دقیقه) خوانو
داستاو ا بازگو ک .

شت

شوود و کوودک بایو آو

ن

حافظة بل م ت :د این جلسه از کودکاو خواسته میشود که وی اد ای  24سا ( قبل ا با جزلیات کامل برای مربی
بازگو ک .

د

ف رس( یادگیری :از کودکاو خواسته میشود ف رستی از غات که قبال ت یهش
ک  .مچ ین جمالتی که توسط مربی د کالس ا اله میشود ا تکرا ک .

ا یاد بگیرن و سپس آو ا ا یوادآو ی

یازد

مرو و تمرین :مرو ی بر محتویات جلسات قبل و بازی باکا ت کلمات و تشخیص کلمة ا الوهشو
کا ت ا .و از این مرحله تقوی( نگ ا ی اطال ات د غیاب ا گوی تکلیف بود.

دوازد

تک یک مرو ه ی :آموزش تک یک مرو ه ی مکر خوانی و مکر نویسی

سیزد

تک یک مرو ه ی :ادامة آموزش تک یک مرو ه ی مکر خوانی و مکر نویسی

چاد

مرو و تمرین :محتویات جلسات قبل تمرین میشود.

از بوین م موو

جدول  .2میاناین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه در عملکرد خواندن
گروه

تعداد

آزمای

15

گوا

15

برای بر سوی فرضویه پوشو

نوع آزمون

میاناین

انحراف استاندارد

پی آزموو

643/73

62/63

پسآزموو

654/48

63/70

پی آزموو

644/87

62/90

پسآزموو

644/64

63/79

از طورح نیموه آزمایشوی

پی آزموو -پس آزموو با گرو گوا استواد شو

اسو( وذا

بر سووی مگ ووی وا یووانس ووا نشوواو مووید و کووه مقو ا
محاسبه ش

f

د مرحله پس آزمووو برابور  4/07اسو( کوه بوا

بووهم ظووو تحلیول نتووای حاصووله وش تحلیول کووا یوانس

د جووه آزادی  1و  28د سووطح مع وویدا ی  0/05مع وویدا

به کا برد ش تا از این طری ا رات پی آزموو به واو یوک

نیس(؛ ب ابراین می تواو گو( پی فرض مگ ی وا یانس وا

متغی ور تصووادفی کمک وی ک توورل شووود .د ای ون اسووتا ابت و ا

برقرا اس( .مچ ین پی فرض شویب گرسویوو بوه ت ییو

پی فرض مگ ی وا یانس ا مو دبر سی قرا گرف( .نتای

سی ا.)f=0/001 & sig =0/97
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس آموزش راهبردهای حافظه فعال بر عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان
شاخص م ابع

م مو م ذو ات

د جة آزادی

میانگین م ذو ات

F

سطح مع ادا ی

پی آزموو

112871/92

1

112871/92

3336/22

0/001

0/992

گرو

905/93

1

905/93

26/77

0/001

0/498

نتای ج ول  3نشاو مید

ح

ار

بوا د نظور گورفتن نمورات

ضعیف دان آموزاو ،حافظة فعال اس( انریمانی و سلیمانی،

پی آزموو به واو متغیر کمکی ،آموزش ا برد ای حافظوه

 .)1392ازاین و بوا توجوه بوه ای کوه نقوایص حافظوه فعوال

فعال توانسته اس( بهطوو مع وادا ی با و ب بوود ملکورد
خوان و دان آموزاو نا ساخواو د مرحلة پوسآزمووو شوود

به واو یکی از وامل سببش اسی د ناتوانی ای یوادگیری
مطرحش اس( اقال ی و متی لم ا و ،)1394 ،م طقوی

ا .)p=0/001مچ ین با توجه به میوانگین وای تعو یلشو

به نظر می س که برناموه تقویو( حافظوه فعوال بور ب بوود

گرو آزمای

ا )654/48د مقایسه با گورو گووا ا)644/64

ملکرد خوان و و مؤ وه ای آو ت یر داشته باشو  .د ایون

مب وی بور ا ربخشوی آمووزش

ای

د پس آزموو فرضیة پوشو

ا برد ووای حافظووه فعووال بوور ب بووود ملکوورد خوانوو و
دان آموزاو نا سا خواو ت یی شو  .میوزاو تو یر  49د صو
بود اس( .این امر نشاو د

این اس( که م اخله آمووزش

ا برد ای حافظه فعال بور ملکورد خوانو و دانو آمووزاو

استا ،کلی گبر

ا )2010و میلتوو ا ،)2010د پشو

خود به این نتی ه دس( یافت که تقوی( حافظوة کوا ی د
مشکالت خوان و و افوزای توانوایی حافظوه فعوال
کا
دان آموزاو نا ساخواو مؤ ر اس(.
امل مؤ ر دیگر د به دس( آم و نتای پشو

 ،استواد

نا ساخواو مؤ ر بود و  49د صو از وا یوانس پوس آزمووو
مربوط به م اخله آموزش ا برد ای حافظه فعال اس(.

از ا برد ووای آموزشووی م اسووب اسوو( .بوور اسوواس شوووا
پشو شی ،م ا ت وای قابول اکتسواب اا و از م وا ت وای

بحث و نتیجهگیری
با و بر سی ا ربخشی آموزش ا برد ای حافظة
پشو

ش اختی و فراش اختی) یادگیری ا بورای فراگیوراو سواد تور
موویسووازد .د واقووع بسوویا ی از نوواتوانی ووای یووادگیری

فعال بر ب بود ملکرد خوان و دان آموزاو نا ساخواو ان ام

دان آموزاو ،ناشی از کمبود م ا ت ا و ا برد ای یادگیری

گرف( .نتای پوشو

نشواو داد کوه مو اخالت مربووط بوه

اس( اگی ی .)2010 ،1دان آموزاو دا ای ناتوانی یادگیری
د کا برد ا برد ایی که دان آموزاو ب وو اختالل یادگیری

آموووزش حافظووة فعووال موجووب ب بووود ملکوورد خوانوو و
بوا یافتوه
دان آموزاو نا ساخواو میشود .یافته ای پوشو

آو ا ا به آسانی به کا میبرنو  ،نواتواوانو  .بوه طوو مثوال

ای سایر پشو شگراو ازجمله سوونز و سوان وس ا،)2007

و یا آو ا

دان آموزاو ادی برای حوظ کردو ،مرو میک

جیگووی و مکووا او ا ،)2008پریووگ و مکووا او ا،)2009

ا برای مطا عه د گرو ا طبقهب ی میک  ،اما داو آمووزاو

سوزاو و مکا او ا ،)2010آنوی ا ،)2011شیراو و برزنیتوز

دا ای اختالل یادگیری چ ین ا برد ایی ا خود به خوود بوه

ا ،)2011وا و ا و مکووا او ا ،)2014اب و ی و آقووا بابووایی
ا ،)1390کریمووی و سووکری ا ،)1392کامی وابی و مکووا او

کا نمیبرن  ،ب ابراین آموزش ا برد وای حافظوه فعوال بوه
کودکاو مبتال به نواتوانی یوادگیری و بوه خصوو

ا )1393و حسین خانزاد و مکا او ا ،)1395مسو اس(.

نا ساخواو کمک میک که د برخو د با مشکالت تحصیلی

د تبیین یافته ای حاصل از پشو

میتوواو گوو( کوه

ب بود ملکرد خوان و دان آموزاو تا ح زیادی به ملکورد
حافظه فعال آناو ا تباط دا د؛ به با ت دیگر پویایی حافظوة
فعال پی نیاز یادگیری ر چیز از جمله خوانو و ،نوشوتن و
یواضی اس( .د واقع یوکی از ا گوو وا د تبییون خووانو و
2. Chapman & Tunmer

کودکواو

از ا برد ای م اسب برای حل مشکل استواد ک و بتوان
مشکل تحصیلی خود ا حل ک اچاپمن و تانمر.)2004 ،2
یافته ای این پشو

نشواو داد کوه آگوا ی ،آمووزش و

کا بس( ا برد ای حافظه فعال میتوان
دان آموزاو نا ساخواو ا افوزای

ملکورد خوانو و

د و  .ازایون و میتوواو
1. Geary
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نتی ه گرف( که توجه به آمووزش ا برد وای حافظوة فعوال
به مثابه م ا ت زیرب ایی یادگیری خوان و و ویکوردی موؤ ر
د ب بود ملکرد خوان و دان آموزاو نا ساخواو ،به معلماو
این امکاو ا مید که بوا انطبواق وش تو یس خوود بوا
ویشگووی ووای حافظووه فعووال دانو آموووزاو و بووه کووا بووردو
ا برد ای م اسب برای تقوی( این حافظه ،شانس موفقیو(
و پیشرف( تحصیلی دان آموزاو نا ساخواو ا افزای د
و از سقوط بیشتر آو ا نسب( به مسوانو جلووگیری ک و
اآنوی.)2011 ،
ایوون اسوو( کووه
از جملووه محوو ودی( ووای پووشو
دان آمووزاو نا سوا خوواو بودنو
آزمودنی ای این پشو
ازاین و د تعمی نتای به سایر ناتوانی ای یادگیری ازجملوه
یاضیات و نوشوتن بایو احتیواط نموود .محو ودی( دیگور
د دسترس نبودو امکانوات ،شورایط و برناموه وای
پشو
آموزشی کافی و م اسب بود .پیشو اد مویشوود د گوام اول
اق امات غربا گری و ش اسایی او یه داو آمووزاو د معورض
خطر د او وی( ای او یه آموزشوپرو ش قورا گیورد و د
گام دوم د دو ای آموزشی ضمن خ م( معلماو سواختا
حافظة فعال و مؤ وه ای آو ،ا می( این حافظه د یوادگیری
به ویش د خوان و و شیو ای تقوی( ایون حافظوه آمووزش
ای آتی ت یر
داد شود .مچ ین پیش اد میشود د پشو
این وش آموزشی بر سوایر حیطوه وا از جملوه انگیوزش و
زت نوس دان آموزاو مبتال به انووا نواتوانی یوادگیری ،د
گرو ای مختلف س ی و ج سی مو دبر سی قورا گیورد توا
قابلی( تعمی نتای به گرو ای دیگر نیز مشخص گردد.
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