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اثر بخشی آموزش حافظه کاري بر کاهش مشکالت خواندن و بهبود حافظه کاري 

 نارساخوانآموزان دانش
 شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جاممرضيه كاميابي / دانشجوي كارشناسي ارشد روان

 احد تربت جام سعيد تيموري / استاديار دانشگاه آزاد اسالمي و

 علي مشهدي/ استاديار دانشگاه فردوسي مشهد
 

 چکيده:
ایین   نارسیاخوان بیود.   آمیوزان  دانیش هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکالت خواندن و بهبود حافظیه کیاری   

آماری شامل دانش آموزان دختر نارساخوان پاییه دوم تیا چهیارم     آزمون، پس آزمون بدون گروه کنترل انجام شد.جامعهمطالعه، ن مه تجربی با طرح پ ش
های تشخ صی پژوهش که شامل آزمون سنجش خواندن و آزمون حافظه کاری بود ابتدایی تمامی مدارس دخترانه تربت جام بود که با  استفاده از مالد

ای  تحیت آمیوزش قیرار    دق قیه  41جلسیه   3تقویت حافظه کاری به میدت   نفر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. گروه آزمایشی توسط نرم افزار 15
همبسته نشان داد که: تقویت حافظه کاری بر بهبود بازشناسی لغت، افزایش توانایی درد متن و همچن ن بهبیود حافظیه    tگرفتند. نتایج تحل ل واریانس و 

شته است. بنابراین نت جه گ ری شد که تقویت حافظیه کیاری در بهبیود نارسیاخوانی و     نارساخوان تاث ر معنادار دا دانش آموزانکاری دیداری و شن داری 
 نارساخوان تاث ر دارد. دانش آموزان بهبود حافظه کاری 

 نارساخوانی، حافظه کاری، آموزش حافظه کاری، اختالل یادگ ری :كليديهاي واژه

 مقدمه
تییوان بییا را مییی آمییوزاندانییشهییای یییادگ ری اخییتالل

پ شییرفت تحصیی لی پییای ن در خوانییدن، ب ییان کتبییی و یییا   
هیای هیوش کلیی کیودد     ریاض ات در مقایسه با توانایی

مشییخص کییرد. اییین مشییکالت منجییر بییه عییدم پ شییرفت   
 انآموزدرصد دانش5گردد و حداقل کودد میتحص لی

ها مشیخص شیده   دهد. طبق پژوهشرا تحت تاث ر قرار می
هییای خوانییدن ب شییترین سییهم را در   کییه نییاتوانی اسییت 

(. نارساخوانی یکی 1111، 1اختالالت یادگ ری دارد )ل ون
المللیی  ترین اختالالت یادگ ری است. انجمن بی ن از شایع

نارسییاخوانی اییین اخییتالل را بییه صییورت نییاتوانی خییاص  
یادگ ری که مبنای عصیب شیناختی و نورولوژییک دارد،    

که این نقیص در دقیت و سیرعت     دانسته است به گونه ای
بازشناسی کلمه، هجی کردن و برقراری رابطه سریع واج ی  

 (.1433، 2پناه، پاکادانایاگذارد) احمدمی منفی نویسه، تاث ر
: الیف( نتیایج   DSMIVتعریف نارساخوانی بر اسیاس  

                                                                                                                                                                                  

1 -Lyon 

2-Pakadanaya 

تر از های خواندن آشکارا پای نحاصل از ارزش ابی توانایی
سین تقیویمی، طیراز عقلیی و     سطحی است که با توجه بیه  

 رود. ب(آزمییودنی انتظییار مییی آمییوزش متناسییب بییا سیین
اغتشاشی که در بند الف توص ف شد به طور معناداری بیا  

هییای زنییدگی روزمییره کییه موفق ییت تحصیی لی یییا فعال ییت
کنید. ج( اگیر   مستلزم ظرف ت خواندن هسیتند، تالقیی میی   

یک نارسایی حسی وجود داشته باشد، مشکالت خوانیدن  
فراتییر از مشییکالتی هسییتند کییه معمییوال بییا اییین نارسییایی  

(. نارسییاخوانی 1433و سییادود،  4همراهنیید )سییادود 
درصییید کودکیییان و نوجوانیییان مبیییتال بیییه  15در  تقریبیییا 

(. سیین 1433اخییتالالت یییادگ ری وجییود دارد )ام ییدوار، 
بروز و پ ش ب ن برای نارساخوانی باید دست کیم دوسیال   

صی لی باشید بنیابراین تشیخ ص     کمتر از سن تقویمی یا تح
(. 1411سییالگی امکییان پییذیر ن سییت )دادسییتان،  3قبییل از 

های تحص لی دچار مسائل آموزانی که در سایر زم نهدانش
یادگ ری هستند ب شتر از همیه در خوانیدن مشیکل دارنید.     

                                                                                                                                                                                  

3-Sadock 
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این کودکان در موقیع قرائیت سیرعت پیای نی دارنید و در      
بنابراین اکثر این کودکیان در   .هجی کردن ضع ف هستند

 و شوندموقع خواندن و نوشتن دچار اضطراب شدیدی می
در بعضی موارد منجر به ضیعف روح یه، اعتمیاد بیه نفیس      
پای ن، احساس ناکامی میزمن و روابیط ضیع ف بیا همتاهیا      

گرشام و ال وت نشان دادند که (.1115 ،1ون)جانس شودمی
هییای در مهییارتآمییوزان دارای اخییتالل یییادگ ری دانییش

و  1133، 2اجتماعی نقص جیدی دارنید )گرشیام و ال یوت    
ادامه این تاث رات منفی بیر کیودد خطیر    (. 1114گرشام، 

ابییتال بییه اختالالتییی ماننیید اخییتالالت ارتبییاطی، اخییتالل    
دهید. نوجوانیان   افسردگی و اختالل سلود را افزایش می

 مبییتال بییه اخییتالالت یییادگ ری یییک و نیی م برابییر ب شییتر از
نوجوانان بهنجار احتمال دارد که مدرسه را تیرد کننید و   

کننید و همچنی ن   درصد آنها تحص ل را رها میی  31تقریبا 
 معرض مشکالت ب شتری در اشتغال و انطبیاق آینده در در 

)سادود و سادود، بیه نقیل از پیور     قرار دارند اجتماعی
شناسایی و درمان ایین کودکیان    بنابراین (.1433افکاری، 

هیای  تواند در تمام ح طیه امری ضروری و مهم است و می
. در مورد علل نارساخوانی زندگی کودد تاث رگذار باشد

این م ان  ازعوامل متعددی بررسی و معرفی شده است که 
های اخ یر  تاث ر آن بر نارساخوانی، در سال و کاریحافظه 

متعییددی را بییه خییود  هییایبییه طییور روز افییزون پییژوهش 
(، 1111)4بیردی  ماننید هیایی  پژوهش ه است.اختصاص داد

(، 2111) 5(، پییییاالدینو2111) 3سوانسییییون و سییییاچزلی 
(، 2114) 1(، مییییک نامییییارا و وانییییگ1113) 3دجانییییگ

(، سوانسیون و  1131) 1س ه گل و ریان (،2113) 3گترکول

                                                                                                                                                                                  

1 - Johnson 

2 -Gresham, F.M., Elliott, S. N. 

3 -Brady,S.A., 

4 -Swanson, H.L. & Sachse-lee, C., 

5 - Paladino 

6 - De Jong 

7 -Mc Namara, JK. & Wong, B. 

8 - Gathercole & Pickering 

9 - Siegel 

را بییر  کییاری( همگییی تییاث ر حافظییه  1111) 11الکسییاندر
 11سوانسییون، رفییل و ترهییان دهنید. شییان مییینارسیاخوانی ن 

( به مقایسه بخش هایی از حافظیه افیراد بیا توانیایی     1111)
خواندن باال و افراد نارساخوان پرداختنید. نتیایج مطالعیات    
آنها نشان داد که افیراد دارای نیاتوانی خوانیدن نسیبت بیه      
افییراد عییادی در تکل ییف گسییترده جملییه حافظییه کییاری   

 12ند. نلسییون و وارینگتییون تییری داشییت عملکییرد ضییع ف 
کودد نارسیاخوان و   51های حافظه را در ( کنش1131)

کودد بهنجار مقایسیه کردنید. ییک بخیش از نتیایج       23
هیای حافظیه کیاری افیراد نارسیاخوان      نشان داد که کینش 

آس ب دیده است. همچن ن  نظام آبادی عاشوری، کرمیی  
(، کنش وری حافظه کوتاه میدت  1431نوری و عشایری )

نارساخوان )سطحی و عم ق( و  آموزاندانشو دراز مدت 
بهنجار را مقایسه کردند. نتایج نشان داد که در هر دو نیوع  

ه دراز میدت، گیروه   تکل ف حافظه کوتیاه میدت و حافظی   
تری از گیروه بهنجیار داشیتند.    نارساخوان عملکرد ضع ف

( بیه بررسیی   1431در پژوهش سعادتی شام ر و همکاران )
رابطه حافظه کاری با عملکرد خواندن و پ شرفت تحص لی 
دانش آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه پرداخته شد. نتایج 

اری بیر عملکیرد   نشان دادند که اثر مستق م متغ ر حافظه ک
خواندن و پ شرفت تحص لی در هر گروه مثبیت و معنیادار   

 است. 
حافظه کاری یک س ستم حافظه کوتاه مدت است که 
در آن اطالعات برای ییک دوره زمیانی کوتیاه، ذخ یره و     

 (1113) 13(. بدلی و هچ1133، 14شود )بدلیدستکاری می
 سیه این فرض را مطرح کردنید کیه حافظیه کیاری شیامل      

فضیایی   -آواشناختی، صفحه ب نایینام حلقهاصلی بهبخش 
و مجییری مرکییزی اسییت. بییر اسییاس مییدل آنهییا حلقییه     
آواشناختی مسیئول نگهیداری و ذخ یره سیازی اطالعیات      

                                                                                                                                                                                  

10 - Alexander 

11 - Swanson, H.L., Reffel, J. & Trahan, M.,  

12 -Nelson, HE. Warington, EK., 

13 - Baddeley 

14-Hitch 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swanson%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2056160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reffel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2056160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trahan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2056160
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 -کالمییی و شیین داری اسییت در حییالی کییه صییفحه ب نییایی
کنیید. فضییایی، اطالعییات ب نییایی و فضییایی را ذخ ییره مییی 

کند و منیابعی  یها را هماهنگ ممجری مرکزی این بخش
 دهییدرا بسییته بییه تقاضییای محیی ط بییه آنهییا اختصییاص مییی

(.بیه طیور کلیی سیرعت پیردازش در      1435)یوسفی لویه، 
افییراد نارسییاخوان پییای ن اسییت و اییین بییه دل ییل نقییص در  

آنهاست. به عبیارت دیگیر ظرف یت     کاریعملکرد حافظه 
پردازش آنها محدود اسیت و سیرعت پیردازش شین داری     

واج شناختی شیان بیا یکیدیگر متناسیب و     آنها و پردازش 
هیای حافظیه   هماهنگ ن ست. این کودکان در تمام مؤلفیه 

اعییم از رمزگردانییی واج شییناختی، رمییز گردانییی   کییاری
کالمی و حافظه واج شناختی نقص دارند و ظرف ت حافظه 

-(. این نقص1435آنها محدود است )یوسفی لویه،  کاری

تحصی لی مسیتقل اسیت    ها از اختالف استعداد ی پ شیرفت   
های توان گفت که اندازه گ ری(. بنابراین می1111)ل ون، 

سالگی  5یا  3حافظه فعال در داوطلبان ورود به مدرسه در 
های تحص لی تواند پ ش ب نی کننده بس ار قوی موفق تمی

دنمن  (.1435سال بعد از آن باشد )یوسفی لویه،  4آنها در 
فراخنیای خوانیدن، توانییایی   و کیارپنتر اظهیار داشیتند کییه    

کنید کیه بیر چگیونگی     حافظه کاری را اندازه گ یری میی  
درد و فهم میواد خوانیدن تیأث ر گیذار اسیت. جاسیت و       

( استدالل خود را گسیترش داده و میدعی   1112) 1کارپتنر
شدند عامل م یانجی مهیم بی ن فراخنیای خوانیدن و درد      
 مطلب، حافظه کاری است. آنیان دو دل یل عمیده را ذکیر    
کردنیید: اول(: افییرادی کییه دارای قابل ییت حافظییه کییاری  

توانند اطالعات ب شیتری را دربیاره   گسترده تری هستند می
توان از در عبارات متن ذخ ره کنند که می 2الزمات نحوی

این اطالعات در قضاوت درباره متن اسیتفاده کیرد. دوم(:   
تر، نگهداری بی ش از  این که قابل ت حافظه کاری گسترده

کنید. ایین   تسه ل می« ابهام نحوی»تفس ر را در موارد  یک

                                                                                                                                                                                  

1 - Just, M. A. & Carpenter, P. A. 

2 - syntactic constraint 

دهد به منظیور  توانایی به افراد دارای قابل ت باال امکان می
جیویی و  های مبهم میتن را از قبیل پیی   تفس ر مجدد، بخش

ردیابی کنند. نکته حائز اهم یت ایین اسیت کیه ابزارهیای      
 هیای نسبتا  ساده حافظه کاری )فراخنای خوانیدن( توانیایی  
ب نیی  شناختی سطح باالتری )درد خوانیدن( را ن یز پی ش   

(. بنابراین ظرف ت محیدود  1112کند )جاست و کارپنترمی
تییوان یکییی از دالیییل نارسییاخوانی  حافظییه کییاری را مییی

دانست. حافظه کاری با انجیام راهبردهیایی مثیل تحرییک     
کیاری را تقوییت    تیوان حافظیه  حسی، تکرار و تمرین می

 (.1415نقل از جعفریان، ، به 4کرد )ه گبی
افزارهیایی بییه منظییور تقویییت  در سیال هییای اخ ییر نییرم 

تواند بیا سیرعت ب شیتری    حافظه طراحی شده است که می
امکانات آموزشی ب شیتری را بیرای کیودد فیراهم کنید      

کودکیییان بیییا نارسیییایی (. 1131، 3)کاسیییدن و همکیییاران
بنابر خواندن فرصت کمی برای خواندن در مدرسه دارند، 

توان وقت ب شتری به کیودد داد تیا تیا بیا     با رایانه میاین 
شناسی را در وی تقویت حروف و صداها آشنا شود و واج

بازشناسی  هایمهارت و (1131 همکاران، و )کاسدن کن م
)ایییروین و  دهیی مآمییوزان افییزایش کلمییات را در دانییش

نقییل از هییال و ، بییه1133) 3تورگسیین (.2115، 5همکییاران
گوییید کییه رایانییه ظرف ییت ایجییاد  ( مییی2111، 1همکییاران

تمرکز سازی و تمرینکردن، فردیانگ زه، با دقت مشاهده
رایانیه بیازخورد   همچنی ن   را نسبت به آموزش سنتی دارد.

شود سبب میو  کندفوری برای کارایی کودد فراهم می
که تکرار  تکرار نکندطوالنی مدتاشتباه را به یککودد
در مورد تقویت  تر شود.بب شود ترد آن سختاشتباه س

هیایی  افیزار ن یز پیژوهش   توسط آموزش نیرم  کاریحافظه
انجام شده است. در پژوهش آنتونسین، هیابرد گراماسیتد،    

                                                                                                                                                                                  

3 - Higbee  

4 - Cosden et al  

5 - Irvin et al 

6 - Torgeson 

7 - Hall et al 
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( نتایج نشیان داد کیه آمیوزش    2115) 1بروباد و اسکرانز
ای تقویییت حافظییه کییاری، سییبب افییزایش ظرف ییت رایانییه
در هنگام تولید وزن کمیی   کاری کودکانی شد که حافظه

( ن ییز تییأث ر برنامییه  2111) 2داشییتند. در پییژوهش م لتییون 
کیاری بیر روی کودکیان    ای تقویت حافظهآموزشی رایانه

پیذیری شیناختی و هیم تقوییت     ب ش فعال بر روی انعطاف
حافظه کاری و در نت جه بهبود اختالالت ییادگ ری، تیأث ر   

، گرسی ون و  ای داشته است. در پژوهش شیاو قابل مالحظه
( نتییایج نشییان داد ظرف ییت حافظییه کییاری  2115) 4لییویس

کودکان ب ش فعال پس از تقویت توسط نرم افزار حافظیه  
کاری بهبیود قابیل مالحظیه ای داشیته اسیت. در پیژوهش       

نتیایج نشیان    (،1411قمری گ وی، نریمیانی و محمیودی )  
دادنیید کییه نییرم افییزار پ شییبرد شییناختی، بییر روی افییزایش  

 ADHDه کاری و بازداری پاسخ کودکیان  مهارت حافظ
نارسییاخوان تییأث ر مثبتییی داشییته اسییت.    آمییوزاندانییشو 

( 1433همچن ن در پژوهش عسگری، یاریاری و کیدیور ) 
نتایج نشان دادند که آموزش از طریق نرم افزار آموزشیی،  
در کاهش خطای خوانیدن )غلیط، تردیید، جیا بیه جیایی،       

 است.آموزان نارساخوان مؤثر حذف( دانش
ضییرورت  بییا توجییه بییه مطالییب مطییرح شییده در مییورد

 نارسییاخوانی و همچنیی ن نقییش حافظییه شناسییایی و درمییان
 بوددر این اختالل، سؤال اصلی پژوهش حاضر این  کاری

نارسیاخوان،  آموزان دانشدر  کاریکه آیا تقویت حافظه 
هییا و بهبییود ظرف ییت حافظییه آن سییبب بهبییود نارسییاخوانی

 آنها خواهد شد؟ ری()دیداری وشن دا کاری
 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

روش پژوهش حاضیر از نیوع ن میه آزمایشیی و طیرح      
باشد. متغ یر  آزمون پس آزمون بدون گروه کنترل میپ ش

                                                                                                                                                                                  

1 - Antenson, Heber, Gramstad, Brubakk & Sdranes  

2 - Milton  

3 - Shaw, Grayson, & Lewis  

مستقل شیامل آمیوزش حافظیه کیاری اسیت  ومتغ رهیای       
هیای اخیتالل نارسیاخوانی و ظرف یت     نشیانه  وابسیته شیامل  

قبل و بعد از اجیرای متغ یر مسیتقل    حافظه کاری است که 
آزمیون  آزمون و پیس در گروه آزمایشی با استفاده از پ ش

-ها بررسی میشود و تغ  رات آن در آزمودنیسنج ده می

 شوند.
آمیوزان دختیر   جامعه آماری این پژوهش شامل دانیش 

نارسییاخوان مقییاطع دوم، سییوم و چهییارم ابتییدایی مییدارس 
اساس تشخ ص معلمیان بیه   دخترانه تربت جام است که بر 

آموز با مشیکالت خوانیدن معرفیی شیدند. بیا      عنوان دانش
توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه این پژوهش را 

دهد که بر این اساس تعداد همان جامعه آماری تشک ل می
های تشخ صیی  آموز نارساخوان بر اساس مالددانش 15

ر نظر گرفتیه  پژوهش انتخاب و به عنوان گروه آزمایشی د
 شدند .

 ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از :
آزمییون سیینجش خوانییدن: کییه از بازشناسییی لغییت و -

(. بییرای 1411درد مییتن تشییک ل شییده اسییت )یاریییاری، 
ارزیابی و سنجش م زان توانیایی خوانیدن بایید دو میتن از     

-آموز ته ه شود. یک متن بیرای پی ش  کتاب فارسی دانش

با صدای بلند می خواند و در پاییان   آموزآزمون که دانش
دهید و میتن دیگیر بیرای     های ذیل متن پاسخ میبه پرسش

پس آزمون و بعد از پایان جلسات درمانی توسط کیودد  
-های ذیل متن پاسخ داده میی شود و به پرسشخوانده می

(. اعتبار آزمون سنجش خواندن طبیق  1411)تبریزی، شود
بییر روی کودکییان ( 1411پژوهشییی کییه توسییط یاریییاری)

درصید اسیت و رواییی ایین      35ساله ا نجام شده،  3عادی 
 (. 1411درصد است )یاریاری،  31آزمون  

الف(آزمیون فراخنیای ارقیام     آزمون حافظیه کیاری:  -
سری ارقام توسط رایانه دیداری )مستق م و معکوس(: یک

شود که آزمودنی به صورت دیداری به آزمودنی ارائه می
به صورت ارائه شیده ییا معکیوس بیه خیاطر      باید اعداد را 
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 آورد و تکرار کند. ب(آزمیون فراخنیای ارقیام شین داری    
)مستق م و معکوس(: تعدادی عدد توسط رایانه به صورت 

شیود کیه بیر حسیب میاده      شن داری به آزمودنی ارائیه میی  
آزمون) مستق م یا معکوس(، آزمیودنی بایید آن را تکیرار    

(، بیا  1411توسیط شیه ن )  کند. اعتبار ایین خیرده آزمیون    
 گزارش شده است. 13/1روش باز آزمایی 

 
 اجرا

ابتدا نمره بازشناسی لغت و درد متن گیروه آزمیایش   
نارساخوانی آزمونپ ش عنوانبه خواندن سنجش آزمون در

ثبت شید و سی س آزمیون فراخنیای ارقیام بیرای سینجش        
آزمیون  عنیوان پی ش  حافظه کاری انجام شد و نمره آنها به

حافظه فعال ثبت شد. س س با استفاده از نرم افیزار تقوییت   
آمیوز نارسیاخوان در گیروه    حافظه کیاری، بیه هیر دانیش    

دق قیه اسیت،    41جلسه که هیر جلسیه    3آزمایش به مدت 
آزمییون آمییوزش داده شیید. پییس از پایییان جلسییات، پییس 
هیای بیه   سنجش خواندن و حافظه کاری گرفته شد و داده

های آماری بررسی و میورد  از روشدست آمده با استفاده 
 تجزیه و تحل ل قرار گرفت.

 
 شرح جلسات آموزش

جلسه اول: پیس از ثبیت نمیرات پی ش آزمیون، اولی ن       
آموز آغاز شد که شیامل آشینایی بیا    جلسه برای هر دانش

رایانه، کیار بیا میوس، آشینایی بیا نیرم افیزار و آگیاهی از         
 اهداف جلسات بود. 

آزمیودنی بیا توجیه بیه نمیره      جلسات دوم تا هشتم: هر 
افیزار  اش، شروع بیه کیار بیا نیرم    آزمون حافظه کاریپ ش

کرد. )نرم افزار با استفاده از روش تقویت مثبت و همچن ن 
حسی ب نایی و شنوایی بر توانایی تکرار و تمرین و تحریک

بیه  آمیوز  دانیش گیذارد(.  تاث ر میآموز دانشکاری حافظه
خییودش و فضاسییازی  مییرور آموخییت چگونییه از حییواس

هیا، اعیداد و اشیکال در    ذهنی برای نگهیداری ب شیتر واژه  

ذهنش استفاده کند. در پایان هشتم ن جلسه، پیس آزمیون   
)البتیه   حافظه کاری و نارساخوانی از کودد گرفتیه شید.  

ازی ذهنی را آزمونگر در هر جلسه راهبردهایی مثل فضاس
ب شیتر  از   در اسیتفاده  آمیوزان برای افزایش توانایی دانیش 

 برنامه رایانه را به آنها آموزش داد(.
 
 ها:يافته

 :اول فرض ه فرعی آزمون -1
نرم افزار تقویت حافظیه کیاری بیر افیزایش توانیایی      

 نارساخوان تاث ر دارد.آموزان دانشبازشناسی لغت 

با توجه به نتایج توص فی مشیخص شید کیه تقوییت     
لغیت   حافظه کیاری باعیث افیزایش توانیایی بازشناسیی     

ی نارساخوان شده اسیت. بیرای مطمیئن شیدن از نت جیه     
 وابسته استفاده شد. tدست آمده، از آزمون توص فی به

 

آموزان دانشبازشناسي لغت  آماره هاي توصيفي نمره -1جدول

 نارساخوان در پيش آزمون  و پس آزمون
 

 متغ ر گروه م انگ ن انحراف استاندارد تعداد

 نمره  آزمونپ ش 53 31/13 15

 آزمونپس 33/11 44/11 15 بازشناسی لغت

 
 

آموزان دانشبازشناسي لغت  وابسته نمره tآزمون  -2جدول

 نارساخوان در پيش آزمون  و پس آزمون
 

 tآماره  متغ ر
درجه 

 آزادی

 سطح

 معنی داری 

 اختالف 

 هام انگ ن

اختالف نمره بازشناسی لغت  

 آزمونآزمون و پسدر پ ش
31/11- 13 111/1 33/25- 

 

درصید   15به دست آمده با اطم نان  tبا توجه به مقدار 
توان گفیت تقوییت حافظیه فعیال بیر افیزایش توانیایی        می

نارساخوان تاث ر داشته اسیت  آموزان دانشبازشناسی لغت 
 و فرض ه فرعی اول تائ د گردید.
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 :دوم فرض ه فرعی آزمون -2
افیزار تقوییت حافظیه کیاری بیر افیزایش توانیایی        نرم

 نارساخوان تاث ر دارد. آموزاندانشدرد مطلب 

تقوییت حافظیه کیاری باعیث افیزایش       نتایج نشیان داد 
 نارساخوان شده است. آموزاندانشتوانایی درد مطلب 

 
آموزان دانش مطلب درک هاي توصيفي نمرهآماره -3جدول

 آزموننارساخوان در پيش آزمون و پس 
 

 متغ ر گروه م انگ ن انحراف استاندارد تعداد

 پ ش آزمون 21 53/21 15
 نمره درد مطلب

 پس آزمون 33/33 53/13 15

 

آموزان دانشدرک مطلب  وابسته نمره tآزمون  -4جدول

 نارساخوان در پيش آزمون  و پس آزمون
 

 آماره متغ ر

 t 

 درجه

 آزادی 

 سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 هام انگ ن

مطلب در  اختالف نمره درد

 پ ش آزمون و پس آزمون
12/1- 13 111/1 33/23- 

 

درصید   15به دست آمده با اطم نان  tبا توجه به مقدار 
توان گفیت تقوییت حافظیه فعیال بیر افیزایش توانیایی        می

نارساخوان تاث ر داشته اسیت و   آموزاندانشدرد مطلب 
 فرض ه فرعی دوم تائ د گردید.

 
 سوم فرض ه فرعی آزمون -4

افزار تقویت حافظه کاری بر افزایش توانایی حافظه نرم
 نارساخوان تاث ر دارد. آموزاندانشفعال دیداری 

تقویت حافظه کاری باعث افزایش نتایج نشان داد که  
نارسیاخوان   آمیوزان دانیش  دیداری ی فعالتوانایی حافظه

دست توص فی بهشده است. برای مطمئن شدن از نت جه ی 
 وابسته استفاده شد.  tآمده، از آزمون 

 

آموزان دانش ديداريارقامفراخناي نمرههاي توصيفيآماره-5جدول

 آزمون و پس آزموننارساخوان در پيش

 متغ ر گروه م انگ ن استاندارد انحراف تعداد

 نمره فراخنای آزمونپ ش 33/3 34/1 15

 آزمونپس 13/1 51/1 15 دیداری ارقام

 

آموزان دانش ديداريارقامفراخناي وابسته نمره tآزمون  -6جدول

 آزمونآزمون  و پسنارساخوان در پيش

 tآماره  متغ ر
درجه 

 آزادی

 سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 هام انگ ن

   ارقام اختالف نمره فراخنای

 آزمونپس و آزمونپ ش در دیداری
21- 13 111/1 2/3- 

درصید   15به دست آمده با اطم نان  tبا توجه به مقدار 
 توانیایی  افیزایش  بیر  فعیال  حافظیه  توان گفت، تقوییت می

داشته و  تاث ر نارساخوان آموزاندانش دیداری فعال حافظه
 بنابراین فرض ه فرعی سوم تائ د گردید.

 
 چهارم فرض ه فرعی آزمون -3

نرم افزار تقویت حافظه فعال بر افزایش توانایی حافظیه  
 نارساخوان تاث ر دارد.آموزان دانشکاری شن داری 

تقویت حافظه کاری باعث افزایش  نتایج نشان داد که
نارسیاخوان   آمیوزان دانیش  شن داری کاری توانایی حافظه

دسیت  ی توص فی بهشده است. برای مطمئن شدن از نت جه
 وابسته استفاده شد.  tون آمده، از آزم

 

آموزان دانششنيداريارقامفراخناينمرهتوصيفيهايآماره -7جدول 

 نارسا خوان در پيش آزمون و پس آزمون

 متغ ر گروه م انگ ن انحراف استاندارد تعداد

 نمره فراخنای آزمونپ ش 14/3 45/1 15

 پس آزمون 14/3 34/1 15 شن داری ارقام

 

آموزان دانش ديداريارقامفراخناي وابسته نمره tآزمون  -8جدول

 آزمونآزمون  و پسنارساخوان در پيش

 tآماره  متغ ر
درجه 

 آزادی

 سطح 

 معنی داری

 اختالف 

 هام انگ ن

 شن داری ارقام اختالف نمره فراخنای

 آزمونآزمون و پسدر پ ش 
31/21- 13 111/1 3- 



 تعلیم و تربیت استثنایی   

41 

دست آمده با به tو با توجه به مقدار  3براساس جدول 
 حافظیه  تقوییت  افیزار گفت نرمتواندرصد می 15اطم نان 

-دانیش  شین داری  کیاری حافظیه  توانایی افزایش بر کاری

فرض ه فرعی چهارم  داشته است و تاث ر نارساخوان آموزان
 تائ د گردید.

 
 فرض ه اصلی آزمون -5

کیاری بیر کیاهش مشیکالت      برنامه نرم افزار حافظه
 آمیوزان دانیش خواندن و افزایش توانایی حافظه کیاری  

 نارساخوان تاث ر دارد.
هیای فرعیی کیه نشیان داد     با توجیه بیه تائ ید فرضی ه    

تقویت حافظه کیاری بیر کیاهش مشیکالت خوانیدن و      
نارسیاخوان   آمیوزان دانشافزایش توانایی حافظه کاری 

ی پیژوهش تائ ید   تاث ر داشته است بنیابراین فرضی ه اصیل   
 گردید.

 
 بحث و نتيجه گيري

به طور کلی نتایج به دست آمده در این پژوهش نشیان  
، بر کاهش مشکالت خواندن کاریداد که تقویت حافظه 

نارسیاخوان   آمیوزان دانشکاری و افزایش توانایی حافظه 
 تاث ر داشته است.

تقوییت  نتایج به دست آمده با فرض ه اول که نشان داد 
فعال بر مشکالت خواندن تاث ر داشته است، با نتایج  حافظه

(، 1131، 1به نقل از بریانت و همکاران) جونزهای پژوهش
(، عسییکری و 1115) 2مییک کولییوگ(، 2111) تورگنسیین
خییود بییه اییین نت جییه   پییژوهش( کییه در 1433) همکییاران

افییزار آموزشییی بییرای رشیید رسیی دند کییه اسییتفاده از نییرم
آموزان نارساخوان تیاث ر  خواندن دانشتحص لی و توانایی 

 داشته است، همسویی دارد.

                                                                                                                                                                                  

1 - Bryant, D., Bryant, P., Brian, R., Raskind, Marshall H. 

 2- Mccullough,c,sue 

نتایج به دست آمده در رابطه با این فرض که نشان داد 
 کیاری بیر افیزایش توانیایی حافظیه     کاری آموزش حافظه 

 هایپژوهشدیداری و شن داری تاث ر داشته است، با نتایج 
 (، آنتونسین و همکیاران  1411) قمری گ یوی و همکیاران  

( و 2115) (، شیییاو و همکیییاران 2111) (، م لتیییون2115)
خیود بیه ایین نت جیه      هیای پیژوهش که در  (2112) 4نوم نن

در کیاهش مشیکالت    کیاری قوییت حافظیه   ترس دند کیه  
 آمییوزاندانییش کییاریخوانییدن و افییزایش توانییایی حافظییه

نت جیه دیگیر ایین     نارساخوان موثر اسیت، همسیویی دارد.  
برای تقویت حافظه فعیال اسیت   انه یرا از استفاده پژوهش،

 درمییانی بییرا میوثرتر  و تییرکوتییاهی حلی  توانیید راهیمیی کیه 
 لیذت  آن از ز ی ن کیودد  کیه  باشدی ر ادگی یهایینارسا

 نیی ا بنیابر . شیود یم مندعالقه خواندن به ن همچن و بردیم
 له وسیی یییک توانییدیمیی کییاری حافظییه تیییتقو افییزار نییرم

 .باشد نارساخوان آموزاندانش یبرا موثری آموزشکمک
توان بیه میوارد زییر    های این پژوهش میاز محدودیت

 اشاره کرد: 
به دل ل عدم دسترسیی بیه    عدم استفاده از گروه کنترل

کیه اسیتفاده از   تعداد نمونه ی کافی و همچن ن به دل ل این
ی کمک آموزشی را در طیول  گروه کنترل که ه چ برنامه

-دانیش پژوهش دریافت نکنند، بیا توجیه بیه نارسیاخوانی     

تحصی ل، غ یرممکن و    در هیا آن زییاد  مشکالت و آموزان
، بنیابراین از طیرح شیبه    ه استرس دغ ر اخالقی به نظر می

ه اسیت کیه   آزمایشی و بیدون گیروه کنتیرل اسیتفاده شید     
اند مف د توهای مشابه میکنترل این محدودیت در پژوهش

 باشد.
آموزان دختیر  از آنجا که پژوهش حاضر در ب ن دانش

ی دوم تا چهارم ابتدایی انجیام شیده، نتیایج آن صیرفا      پایه
 .قابل ت تعم م به هم ن گروه را دارد

                                                                                                                                                                                  

3 - Numminen H 
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