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 چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی حافظه فعال بر  مقدمه:

آموزان نارساخوان انجام  شناختی و آگاهی واجی دانش بهبود توانایی حافظه فعال واج

آزمون و گروه  پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه

موزان پایه دوم و سوم تحصیلی بود  آ شامل تمام دانشگواه بود. جامعه آماری پژوهش 

که در مراکز ناتوانی یادگیری شهر تهران تشخیص نارساخوانی را دریافت کرده بودند و 

 گیری در دسترس انتخاب و به بود که با روش نمونه آنهانفر از  91نمونه پژوهش شامل 

ابزارهای پژوهش شامل  صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 

( و آزمون آگاهی 1111مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان )گثرکول و پیکرینگ، 

 93-91جلسه 11( بود. گروه آزمایش 1919کاظمی،  شناختی )سلیمانی و دستجردی واج

ای آموزش حافظه فعال را دریافت کردند و گروه گواه، هیچ آموزشی را دریافت  دقیقه

ها: داده های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس )آنکوا(  تهنکردند. یاف

آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در  تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نمرات پس

دهنده تاثیر برنامه آموزشی بر بهبود  هر دو متغیر تفاوت معناداری پیدا کرده است که نشان

ناختی و آگاهی واجی گروه آزمایش است. همچنین اندازه ش توانایی حافظه فعال واج

 وبی تایید کردند.خ  دست آمده تاثیر برنامه آموزشی را به  اثرهای به

 شناختی، آگاهی واجی، نارساخوانی حافظه فعال، حافظه فعال واجها: آموزش  کلیدواژه

Abstract 

 

Aim: The purpose of the present study was to 

investigate the effectiveness of working memory 

educational program on enhancing Phonological 

working memory and phonemic awareness 

performance of dyslexic students. This study was 

Quasi-experimental design with pre-test and post-test. 

The statistical population was all the primary school 

students of 2 and 3 greads, with dyslexia who went to 

learning disorders centers in Tehran, 30 of them using 

convenience sampling and were assigned by random in 

experimental and control groups. The assessment tools 

included Working Memory Test Battery for Children 

(Gathercole & Pickering, 2001) and Phonological 

Awareness Test (Soleimani & Dastjerdi-Kazemi,  

0202). The experimental group experienced the 

working memory educational program in 16 sessions, 

02 to 35minutes. The obtained data were analyzed 

statistically by using of analysis of covariance 

(ANCOVA). Results showed significant differences 

between experimental and control group in both 

dependent variables at post-test. The results showed 

that training of working memory educational program 

improved Phonological working memory and phonemic 

awareness performance of dyslexic students. 

Keywords: working memory training, phonological 

working memory, phonemic awareness, dyslexia  
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https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildCognitionNeuropsychologyandLanguage/ChildMemory/WorkingMemoryTestBatteryforChildren(WMTB-C)/WorkingMemoryTestBatteryforChildren(WMTB-C).aspx
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 همقدم

 نیتر عیاز شا 1یریادگی یناتوان

است که با مشکالت  1تحولی_عصبی یها اختالل

از جمله های گوناگون تحصیلی  پایدار در مهارت

رغم  ، علیاتیاضیر و خواندن، نوشتن در

شود و  برخورداری از هوش طبیعی، مشخص می

 نیدرصد در ب 13تا  3 نیآن ب وعیش زانیم

تلف مخ یها ها و فرهنگنازب یکودکان دبستان

، 9کایآمر یپزشک است )انجمن روان گزارش شده

پر  3یا نارساخوانی 4خواندن ناتوانی در(. 1119

و  است یریادگی های ناتوانی گروه از نیبسامدتر

آموزی را  درصد از جمعیت دانش11حدود 

. (1119 ،1تزیویو ش تزیویش ون،یلگیرد ) دربرمی

نارساخوانی اختاللی است که با اشتباه در 

ها بر  زدن واژه های مشابه، حدس ن واژهخواند

خوانی  ها، وارونهاساس حروف ابتدا و انتهای آن

ها و  کردن واژه ها، مشکالت شدید در هجی واژه

میلی و انزجار از یادگیری خواندن همراه است بی

(. همچنین در 1111، 7)بروکس، برنینگر و آبوت

های های مربوط به توانایینارساخوانی آسیب

وسایکولوژیک شناختی از جمله کارکردهای نور

اجرایی لوب فرونتال بارز است )جوانمرد و 

 (.1991اسدالهی فام، 

( 1119پزشکی آمریکا ) انجمن روان

ناتوانی در خواندن را الگویی از مشکالت 

                                                 
1 learning disabilities 

2  Neurodevelopmental 

3 American psychiatric association (APA) 

4 Reading disability 

5 Dyslexia 
6 Lyon, Shaywitz & Shaywitz 

7 Brooks, Berninger & Abbott 

درست خواندن کلمات، گوناگون یادگیری در 

سرعت و فصاحت خواندن و درک مطلب 

بر عملکرد  یت منفکه اثرا داند ی میشفاه

 گذارد یم ی فردو تعامالت اجتماع یلیتحص

 ر،یسانگوس، لل _ السوس ن،یریپ س،ی)ولدو

درجه نارساخوانی در  (.1114، 1دمونت و کندل

اول بر صحیح و روان خواندن کلمه و هجی 

، 9گذارد )پترسون و پنینگتون کردن تاثیر می

است که  ی( و این مساله درحال1111

بطه معناداری بین حافظه فعال و پژوهشگران را

کردن گزارش  های خواندن و هجی مهارت

، 11اند )والدا، وردنبرگ، ویجنانتز و بوسمن کرده

1114.) 

طور کلی، نارساخوانی با کاستی در   به

کارکردهای شناختی گوناگون از جمله در 

های زبانی کودکان  توانایی حافظه و توانایی

ل، گوبل، گوچ، مو؛ 1119، 11همراه است )کرشنر

برنینگر، رسکیند، ؛ 1111، 11نگیلندرل و اسنول

های  (. پژوهش1111، 19ریچاردز، ابوت و استوک

های اصلی نارساخوانی را  اخیر یکی از علت

برندنبرگ، اند ) کاستی در حافظه فعال دانسته

اسکوچارد، باتر و  شبک،یکلروسک، ف

؛ 1114، 13و اورات سی؛ جفر1114، 14هسلهورن

                                                 
8 Valdois, Peyrin, Lassus-Sangosse, Lallier, Demonet & 

Kandel 
9 Peterson & Pennington 

10 Walda, Weerdenburg, Wijnants & Bosman 

11 kershner 
12 Moll, Göbel, Gooch, Landerl & Snowling 

13 Berninger, Raskind, Richards, Abbott & Stock 

14 Brandenburg, Klesczewski, Fischbach, Schuchardt, 
Büttner & Hasselhorn 

15 Jeffries & Everatt 
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 کتا،ی یو شکوه ای؛ ارجمندن1119، 1سوانسون

1991.) 

ای از فرایندهای  حافظه فعال مجموعه

خاطر سپردن و دستکاری   شناختی است که در به

های روزمره  اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیت

، 9بدلی ؛1111، 1الووی و الووینقش دارند )

( و فرایندهایی از قبیل مرور، بازیابی، 1119

حافظه  شده را دربر دارد. جه کنترلدستکاری و تو

فعال هم پردازش فعال اطالعات و هم 

را برعهده دارد و از  هاآنسازی موقتی  ذخیره

رو در همه تکالیف پیچیده شناختی مانند درک  این

کل،  دراست.  درگیر استدالل یادگیری و ،زبان

ها، تالش برای  ترکیب لحظه به لحظه آگاهی

مدت و بازیابی  فظه کوتاهنگهداری اطالعات در حا

های اصلی  مداوم اطالعات ذخیره شده، از ویژگی

 (.1111، 4حافظه فعال است )دهن

ترین الگوها در مورد حافظه  یکی از جامع

( حافظه 1111فعال، الگوی بدلی است. بدلی )

مجری "داند:  فعال را شامل چهار مولفه می

3مرکزی
1توجه"، که به عنوان سیستم "

عمل  "

7شناختی حلقه واج". 1ند؛ ک می
، که وظیفه "

. 9نگهداری اطالعات شنیداری را برعهده دارد؛ 

1فضایی _ صفحه دیداری"
سازی  ، که ذخیره"

های دیداری و فضایی را برعهده دارد؛ و  محرک

                                                 
1 Swanson 

2 Alloway & Alloway 
3 Gathercole & Baddeley  
4 Dehn 
5 central executive 

6 attention 
7 phonological loop 

8 visual – spatial sketch pad 

9انباره رویداری". 4
، که رابطی میان حافظه "

های حافظه فعال و رابطی  نظام مدت و خرده بلند

زای حافظه فعال است. بر این اساس، بین سایر اج

های یادگیری  حافظه فعال در طول تمام جنبه

طور مداوم نیاز به   درگیر است چراکه یادگیری به

سازی  دستکاری اطالعات ورودی، یکپارچه

  اطالعات جدید با اطالعات موجود در حافظه بلند

سازی اطالعات  مدت و پردازش همزمان و ذخیره

ان با اختالالت حافظه فعال، بار آموز دارد. دانش

شناختی بیش از حدی را در کالس درس معمولی 

( و بنابراین 1111کنند )الووی،  تجربه می

دهند.  های یادگیری بسیاری را از دست می فرصت

های مهم و مرتبط با  در این میان یکی از توانمندی

حافظه فعال، توانایی خواندن است )گثرکول؛ 

بیان دیگر،   (. به1111، 11دامزالووی، ویلیس و آ

ایی شناختی مهم است که نحافظه فعال یک توا

، 11بارنزنقش اساسی در توانایی خواندن دارد )

؛ 1119، 11بنی کرتی، برال، کرنولدی و دی؛ 1111

 (.1114، 19کین، اکیلی و برایانت

توان گفت که کاستی در  رو می  از این

ساسی های شناختی ا حافظه فعال یکی از کاستی

های بسیاری  در کودکان نارساخوان است. پژوهش

اند که کودکان نارساخوان، کاستی در  نیز نشان داده

کنند )الووی، گثرکول،  حافظه فعال را تجربه می

، 13؛ گثرکول و بدلی1113، 14ویلیس و آدامز

                                                 
9 episodic buffer 

10 Gathercole, Alloway, Willis & Adams 
11 Barnes 

12 Carretti, Borella,Cornoldi & De Beni 

13 Cain, Oakhill & Bryant 
14 Alloway, Gathercole, Willis & Adams 

15 Baddeley 
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اند که عملکرد  ها دریافته (. برخی از پژوهش1999

آموزان  ا دانشآموزان نارساخوان در مقایسه ب دانش

عادی در هر یک از اجزای حافظه فعال )عامل 

شناختی، صفحه  مجری مرکزی، حلقه واج

فضایی و انباره رویدادی( متفاوت است  -دیداری

، 1؛ پیکرینگ و گثرکول1111، 1)نئو و برزنیتز

ای  ها تاکید ویژه (، هرچند که بیشتر پژوهش2004

 شناختی حافظه فعال ر حلقه واجبر کاستی د

رو، پرداختن  اند. از این کودکان نارساخوان داشتهدر

شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار  به حلقه واج

 است.

های پژوهشی که اهمیت و  بر اساس یافته

اند،  نقش حافظه فعال را در نارساخوانی نشان داده

های دیگری به آموزش حافظه فعال در  پژوهش

اند. مبنای  آموزان نارساخوان پرداخته میان دانش

پذیری  ها نظریه انعطاف بسیاری از این پژوهش

کند که ساختارهای  بوده است که بیان می 9عصبی

توانند اصالح  عصبی بر اثر تحریکات بسیار می

منطق  کلی،  به طور(. 1111، 4بشوند )شارما

است که  آموزش حافظه فعال از این ایده برآمده

عال هایی در ظرفیت حافظه ف وجود محدودیت

تواند بر کارکردهای شناختی سطح باالتر تاثیر  می

بگذارد؛ بنابراین اگر ظرفیت حافظه فعال از راه 

آموزش، افزایش بیابد، اثرات آن به تکالیف 

غیرمرتبط اما وابسته به حافظه فعال نیز، منتقل 

(. بر این 1111، 3شود )شیپستد، ردیک و انجل می

                                                 
1 Nevo & Brenitz 

2 Pickering & Gathercole 

3 neuroplasticity 
4 Sharma 

5 Shipstead, Redick & Engle 

ل، هم برای های آموزش حافظه فعا اساس، برنامه

درمان اختالالت شناختی کودکان و هم برای 

آوردهای تحصیلی  بهبود توانایی شناختی و دست

های حاصل از  اند. هرچند که یافته کار رفته  آنان به

 است. ها به شدت متغیر بوده پژوهش

و  1های مروری های اخیر، پژوهش در سال

های آموزش شناختی و  اثرات برنامه 7فراتحلیلی

اند. برخی از  نظر قرار داده ظه فعال را مدحاف

ها نتیجه گرفتند که آموزش حافظه فعال  پژوهش

ای دارد. برای نمونه،  کننده انداز بسیار امیدوار چشم

در  شیپژوههای  یافته( 1111) 1موریسن و چین

مورد آموزش حافظه فعال را به عنوان ابزاری 

ده کنن بینبرای افزایش توانایی شناختی، خوش

( با توجه به اثرات 1111) 9دانستند و کلینگبرگ

مشاهده شده دریافت که آموزش حافظه فعال 

علت ظرفیت کم   تواند برای افرادی که به می

های  حافظه فعال، در عملکرد تحصیلی و فعالیت

روزمره دچار کاستی هستند، مداخله درمانی 

مناسبی باشد. در مقابل، اترتون، ابرلی، روتن و 

( 1111(  و شیپستد و همکاران )1111) 11نی

دست آمده   های به بین هستند و یافته کمتر خوش

اثر  های شناختی را بی را نامتناسب و آموزش

های  ها اندازه دانند. همچنین برخی پژوهش می

بسیار بزرگی در مورد انتقال دور اثرها نشان 

، 11اند )مانند کلینبرگ، فورسبرگ و وستربرگ داده

که برخی دیگر تایید زیادی برای  رحالی(، د1111
                                                 
6 review research 
7 meta-analysis research 

8 Morrison & Chein 

9 Klingberg 
10 Etherton, Oberle, Rhoton & Ney 

11 Klingberg, Forssberg & Westerberg  

52 

 



 

 

 1991 زمستان(، 19)پیاپی چهارمروانشناسی،سال پنجم، شماره علمی ـ پژوهشی عصب فصلنامه

  

 

اند )مانند پیجننبورگ،  انتقال دور اثرها نیافته

؛ 1111، 1هورکز، آلدنکمپ، ولز و هندریکسون

(. بر اساس 1119، 1هولمز، گثرکول و دانینگ

 برای توان گفت که تالش های موجود می یافته

 تکرار فعال، از راه حافظه ظرفیت افزایش

 رشد به تواند مپیوتری، نمیکا ساده تمرینات

و  کیرد لرویج، -ملبی) بشود منجر کلی شناختی

وجود و با توجه به اهمیت   با این (.1111 ،9هالم

حافظه فعال در کارکردهای شناختی سطح باالتر 

ازجمله در توانایی خواندن، ضروری است که 

های آموزشی دیگری در زمینه حافظه فعال  برنامه

تر نظری باشند،  های عمیق که مبتنی بر تحلیل

این منظور در پژوهش   به طراحی و آزموده شوند.

و  4شناختی روان حاضر، با تکیه بر رویکرد عصب

پذیری عصبی، برنامه  برمبنای نظریه انعطاف

آموزان  ای جهت ارتقای حافظه فعال دانش ویژه

نارساخوان طراحی شد که محتوای تکالیف 

شده در آن مبتنی  گوناگون حافظه فعال گنجانده

عنوان یکی از   های واجی، به بر مهارت

نیازهای خواندن، بودند. بنابراین هدف از  پیش

پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی 

حافظه حافظه فعال ویژه کودکان نارساخوان بر 

 بوده است. آنهاشناختی و آگاهی واجی  فعال واج
 

 روش 

ی با طرح آزمایش پژوهش از نوع نیمه روش

آزمون با گروه گواه بود. جامعه  پس _ آزمون پیش
                                                 
1 Peijnenborgh, Hurks, Aldenkamp, Vles, & Hendriksen 

2 Holmes, Gathercole & Dunning 
3 Melby-Lervåg, Redick   & Hulme 

4 neuropsychological 

آموزان نارساخوان در  آماری پژوهش را کلیه دانش

کننده به مراکز  های دوم و سوم ابتدایی مراجعه پایه

ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر تهران در 

 91دادند. نمونه پژوهش  تشکیل می 1997سال 

استفاده از روش بودند که با  هاآننفر از 

های  گیری در دسترس و بر اساس مالک نمونه

صورت   ورود و خروج پژوهش انتخاب و به

های آزمایشی و گواه جایگزین  تصادفی در گروه

های ورود شامل دریافت تشخیص  شدند. مالک

نارساخوانی، اشتغال به تحصیلی در پایه دوم یا 

سوم ابتدایی و رضایت آگاهانه والدین بود و 

های  های خروج شامل شرکت در دوره الکم

آموزشی و درمانی دیگر و غیبت بیش از دوجلسه 

همچنین در این  در طول برنامه آموزشی بود.

 پژوهش از ابزار ذیل استفاده گردید:

 3مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان

بک(: این آزمون توسط پیکرینگ و گثرکول  )حاف

 ش حافظه فعال افرادمنظور سنج  به 1111در سال 

 حافظه ای مولفه سه مدل اساس بر ساله 13 تا 3

مولفه حلقه   و شامل سه طراحی هیچ و بدلی فعال

فضایی و مجری  - شناختی، صفحه دیداری واج

-خرده9است. آزمون در مجموع شامل  مرکزی

آزمون است که در پژوهش حاضر باتوجه به 

های مولفه  آزمون هدف پژوهش، از خرده

 شامل شناختی واج شناختی استفاده شد. حلقه جوا

 تطبیق رقم، یادآوری: آزمون است خرده چهار

 و یادآوری لغات، لیست یادآوری لغات، لیست

معنی. آزمون حافظه فعال برای  بی لیست هجاهای

                                                 
5 Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C) 
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شود و سطح  صورت انفرادی اجرا می  کودکان به

طور   ها به توانایی آزمودنی در هریک از مولفه

شود. با توجه به چیدمان  نه ارزیابی میجداگا

اجرا  آنهاها و دستور اجرای هریک از  آزمون خرده

ها دربرگیرنده تعداد متفاوتی  آزمون شود. خرده می

گویه هستند و هر کودک باتوجه به نقطه شروع و 

نقطه توقفی که بر اساس عملکردش در هر 

ها  شود به تعدادی از گویه آزمون مشخص می خرده

دهد. در این آزمون به هر پاسخ نادرست  خ میپاس

تعلق  "1"و به هر پاسخ درست نمره  "1"نمره 

گیرد. بر این اساس کمترین و بیشترین نمره در  می

و  "1"ترتیب برابر با   شناختی به حلقه واج

 این پایایی .(1991، است. )ارجمندنیا، "111"

 موقعیت دو در کودک 99 نمرات اساس بر آزمون

 قرار آزمون مورد ای دوهفته فاصله یک اب که

 روش این با پایایی ضرایب و شد محاسبه گرفتند،

آمد  دست  به 1419 تا 1443 از آزمون خرده 9 برای

پژوهشی دیگر  در(. 1119 ،1پاتن اسپنسر و اُکانر،)

 برای بازآزمون _ آزمون روش با آزمون پایایی

 1419 ساله بررسی و برابر یا 3/11 تا 3/4 کودکان

(. 1114شد )الووی، گثرکول و پیکرینگ،  گزارش

 از پایایی درونی آزمون دیگر پژوهشی همچنین در

بررسی شد و ضریب آن  کرونباخ آلفای روش

ارجمندنیا و ) دست آمد  به 1493 با برابر

روایی این ابزار از راه محاسبه  (.1911 نراقی، سیف

دیگر  های مشابه ها با آزمون آزمون همبستگی خرده

بررسی شد و میزان همبستگی برای 

  به 1411تا  1491های گوناگون بین  آزمون خرده

                                                 
1 Oconnor, Spencer & Patton 

 داری به دست آمد که همبستگی باال و معنی

دهد  آید و روایی آزمون را نشان می حساب می 

 (. 1111)گثرکول و پیکرینگ، 

شناختی: این آزمون  آزمون آگاهی واج

 1911ال کاظمی در س توسط سلیمانی و دستجردی

شناختی کودکان  جهت سنجش آگاهی واج

است. این آزمون از سه  زبان ساخته شده فارسی

هجایی، و بخش آگاهی هجایی، آگاهی درون

است  آزمون تشکیل شده خرده11آگاهی واجی و 

که در پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش 

های مولفه آگاهی واجی  آزمون تنها از خرده

خرده  7آگاهی واجی شامل استفاده شد. مولفه 

آزمون است: ترکیب واجی، تشخیص کلمات 

دارای واج آغازین یکسان، تشخیص کمات دارای 

واج پایانی یکسان، تقطیع واجی، نامیدن و حذف 

واج پایانی، حذف واج میانی، و نامیدن و حذف 

صورت   شناختی به واج آغازین. آزمون آگاهی واج

ها در  آزمون هانفرادی و بر اساس چیدمان خرد

 11آزمون از  شود. هر خرده کتابچه آزمون اجرا می

است که در هر گویه به پاسخ  گویه تشکیل شده

 "1"و به پاسخ درست نمره  "1"نادرست نمره 

گیرد. در این آزمون کمترین و بیشترین  تعلق می

 "1"آزمون  ترتیب در هر خرده  شده به  نمره کسب

و  "1"واجی  و در کل مولفه آگاهی "11"و 

کاظمی،  است. )سلیمانی و دستجردی "71"

 119شناختی بر روی  (. آزمون آگاهی واج1919

پسر(  111دختر و  111کودک دبستانی )

هنجاریابی و پایایی آن با دو روش بازآزمایی و 

است. در  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده
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هفته پس  9تا  1روش بازآزمایی با فاصله زمانی 

آزمودنی مجدد ارزیابی  97ی آزمون، از اجرا

دست آمد. ضریب   به 91/1اند که ضریب  شده

بود  91/1آزمودنی  119آلفای کرونباخ برای کل 

منظور تعیین   (. به1919)سلیمانی و همکاران، 

روایی این آزمون از روایی مالکی همزمان و 

است. ضرایب روایی  روایی سازه استفاده شده

تفاده از همبستگی بین آزمون مالکی همزمان با اس

های تحلیل  آزمون شناختی با خرده آگاهی واج

واجی و تمایزگذاری کلمه از آزمون رشد زبان 

( محاسبه شده 1979زاده و مینایی،  فارسی )حسن

دست   به 31/1و  11/1ترتیب ضرایب   و به

است. روایی سازه آزمون نیز با روش  آمده

گروهی بررسی تمایزگذاری سنی و تمایزگذاری 

است که نتایج آن نشان داد آزمون آگاهی  شده

های مختلف و  شناختی قادر است بین گروه واج

طور  همچنین بین کودکان نارساخوان و عادی به

معناداری تمایز ایجاد کند )سلیمانی و همکاران، 

1919.) 

برنامه آموزشی حافظه فعال مبتنی بر 

ظه فعال برنامه آموزشی حاف: های واجی مهارت

شده در این پژوهش دربرگیرنده تکالیف  طراحی

گوناگونی از انواع تحریکات حافظه فعال 

دیداری و با  _ شنیداری، دیداری و شنیداری

های گوناگون یادآوری و پردازش مستقیم،  هدف

معکوس، بافاصله، پیچیده و ...؛ در هر یک از 

جلسات آموزشی بود. مجموعه تکالیف 

فعال بر اساس محتوای واجی  شده حافظه طراحی

بندی شدند،  در طول جلسات گوناگون دسته آنها

برای نمونه در دو جلسه پایانی انواع گوناگونی از 

تکالیف حافظه فعال با اهداف متفاوت وجود 

جایی واجی  بر جابه هاآنداشتند که محتوای همه 

متمرکز بود. برنامه آموزشی حافظه فعال مبتنی بر 

 11اجی در مجموع دربرگیرنده های و مهارت

ای بود که در طی  دقیقه 93-91جلسه آموزشی 

صورت انفرادی   روز در هر هفته و به 4هفته و 4

 های گروه آزمایش برگزار شد. برای آزمودنی

بررسی روایی برنامه بر اساس نظر 

تن از اساتید دانشگاه متخصص در  3متخصصان )

قه مراکز حوزه حافظه فعال و درمانگران باساب

اختالالت یادگیری( انجام شد. جهت ارزیابی 

لیستی از تمرینات برنامه در  روایی برنامه، چک

ای از تکالیف در اختیار متخصصان قرار  کنار نمونه

 گرفت و ضریب توافق ارزیابان بر اساس مدل

دست آمد که روایی برنامه را  به  1411برابر با  1الوشی

 کند.  خوبی تایید می  به 

ای از تکالیف حافظه  نمونه 1در جدول شماره 

آمده است. شایان ذکر  هاآنفعال بر اساس محتوای 

است که انواعی از هریک از نمونه تکالیف گوناگون 

در تمام جلسات آموزشی وجود داشتند و تفاوت 

سو، در محتوای واجی هر جلسه بود   جلسات از یک

فظه و از سوی دیگر، در سطح دشواری تکالیف حا

فعال بود که در طول برنامه از ساده به دشوار تنظیم 

شده بودند، برای نمونه یادآوری سه کارت کلمه در 

جلسه اول در مقابل یادآوری پنج کلمه در جلسات 

میانی؛ پردازش یک کارت تصویر در جلسه دوم در 

                                                 
1 Lawshe 
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مقابل پردازش پیچیده سه کارت تصویر در جلسات 

 پایانی.

که هدف برنامه، است  نکته قابل توجه این

آموزش مستقیم آگاهی واجی نبوده است و از 

گیری تکالیف  محتواهای واجی تنها جهت شکل

حافظه فعال استفاده شده بود. با این وجود ارزیابی 

ها پیش و پس از  توانایی آگاهی واجی آزمودنی

رسید، چراکه  نظر می  اجرای برنامه آموزشی منطقی به

ها  برنامه، برخی پژوهش عالوه بر محتوای واجی

تواند بر  شناختی می اند که حافظه فعال واج نشان داده

 .آگاهی واجی تاثیر بگذارد

 

 های واجی نمونه تکالیف برنامه آموزشی حافظه فعال مبتنی بر مهارت: 1جدول

 محتوای واجی ای از تکالیف حافظه فعال نمونه

 )تعداد جلسات(
 شکل اجرا فهدف تکلی نوع تحریک حافظه فعال

 (1واج آغازین ) شوند کلمه که با آن واج آغاز می9واج و یادآوری 1شنیدن  یادآوری مستقیم شنیداری

 دیداری
یادآوری و پردازش 

 معکوس

بر اساس واج پایانی  آنهابندی  دیدن چندکارت تصویر، دسته

 ترتیب برعکس  و یادآوری تصاویر به
 (1واج پایانی )

 اصلهیادآوری باف دیداری
چیدن تعدادی کارت حروف بر روی میز )ناکلمه(، برداشتن 

 و تکرار چیدمان حروف توسط کودک به همان ترتیب آنها
 (1تشخیص واجی )

 شنیداری _ دیداری
یادآوری  و پردازش 

 پیچیده

دیدن چند واج روی تخته حروف، یادآوری و ساختن کلمه 

 آنهاجدید از ترکیب 
 (1ترکیب واجی )

 دیداری _ شنیداری
یادآوری و پردازش 

 معکوس

شده و  پس از زمان مشخص آنهاکلمه، یادآوری  1شنیدن 

 ترتیب برعکس  با استفاده از کارت حروف به آنهاساختن 
 (1تقسیم واجی )

 دیداری _ شنیداری
یادآوری و پردازش 

 بافاصله

شنیدن یک کلمه پایه، دیدن کارت واج جداگانه، حذف واج 

شده و ساختن کلمه  ا/ انتهای کلمه شنیدهشده از ابتد دیده

 جدید توسط کودک

 (1حذف واجی )

 شنیداری
یادآوری و پردازش 

 پیچیده بافاصله

شنیدن یک کلمه پایه، شنیدن چند واج جداگانه، افزود 

های  ها به ابتدا/ انتهای کلمه پایه و ساختن و گفتن کلمه واج

 ترتیب درست توسط کودک  جدید به

 (1اضافه واجی )

 شنیداری _ دیداری
یادآوری و پردازش 

 پیچیده

خاطر سپردن   حروف و به کارت با شده نوشته کلمه خواندن

 برای شده نوشته کلمه تغییر و دیگر کلمه چند شنیدن آن،

 شده شنیده کلمه به آن تبدیل

 (1جایی واجی ) جابه

 

های الزم از اداره  نامه ابتدا معرفی برای اجرا

رش استثنایی شهر تهران برای مراکز آموزش و پرو

اختالل یادگیری گرفته شد. پس از معرفی افراد 

 91نمونه با تشخیص نارساخوانی توسط مرکز، 

صورت تصادفی در دو   آزمودنی انتخاب و به

گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس 
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عمل آمد و پس   آزمون از تمام افراد نمونه به پیش

آزمایش، برنامه آموزشی را از آن افراد گروه 

ل بیشتر عوامل دریافت کردند. برای کنتر

ها  درونی، اجرای آزمون _کننده روایی  تهدید

توسط همکار پژوهشی، یعنی فردی غیر از 

جلسات  انیپس از پاپژوهشگر انجام شد. 

 آزمون از همه افراد نمونه گرفته شد. پس ،یآموزش

یت در این پژوهش تالش شد تا از راه رضا

آگاهانه، حفظ حریم خصوصی و رازداری، و عدم 

اجبار و الزام برای شرکت در پژوهش، اصول 

 اخالقی رعایت شود.

 

 ها یافته

 SPSSافزار  با استفاده از نرم ها افتهی لیتحل

 های توصیفی و  و خروجی ، انجام شد13نسخه 

اند. عالوه بر  استنباطی آن در ادامه آمده

های آمار  روش های آمار توصیفی، شاخص

استنباطی شامل تحلیل کوواریانس و شاخص 

ها استفاده شدند. برای  اندازه اثر  برای تحلیل داده

های هر  شدن مطالب، یافته  جلوگیری از طوالنی

  دو متغیر وابسته در جداول مشترک ارایه و به

 است. صورت جداگانه تحلیل شده

اطالعات توصیفی  1جدول شماره 

حراف استاندارد( دو گروه آزمایش و )میانگین و ان

شناختی و  گواه را در آزمون حافظه فعال واج

آزمون و  آزمون آگاهی واجی، در مراحل پیش

دهنده  ها نشان دهد. یافته آزمون نشان می پس

افزایش میانگین هر دو آزمون در گروه آزمایش در 

مقایسه با گروه گواه، پس از دوره آموزشی در 

 (. 1است )جدول  آزمون مرحله پس

 

 گیری در دو گروه های توصیفی متغیرهای وابسته در دو مرحله اندازه شاخص: 2جدول

 آزمون پس آزمون پیش تعداد گروه متغیرهای وابسته
(SD) M (SD) M 

 شناختی واجحافظه فعاال 
 آزمایش

 گواه

13 

13 

11/19 (11/7)  

79/19 (94/7)  

99/19  

(19/7)  

99/19  

(11/1)  

 گاهی واجی
 آزمایش

 گواه

13 

13 

79/44 (99/7)  

11/44 (17/1)  

1/47  

(71/7)  

41/4  

(97/1)  

 

ها بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس  تحلیل داده

برای هر یک از متغیرهای وابسته )حافظه فعال 

شناختی و آگاهی واجی( انجام شد. ابتدا  واج

های تحلیل کوواریانس شامل عدم وجود  مفروضه

متغیری، نرمال بودن با آزمون  های پرت تک داده

(، یکسانی پراکندگی >11/1pویلک ) -شاپیرو
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در متغیر  f=37/1ها با آزمون لوین ) واریانس

در متغیر  f=39/1شناختی و  حافظه فعال واج

(. >13/1pآگاهی واجی(، بررسی و تایید شد )

های احتمالی دو  منظور کنترل تفاوت  سپس به

ون، از تحلیل کوواریانس استفاده آزم گروه در پیش

 شد.

ها نشان داد که در نیمرخ نمرات هر  یافته

شناختی و آگاهی واجی  دو متغیر حافظه فعال واج

آزمون، بین دو گروه تفاوت معناداری  در پس

 (.9وجود دارد )جدول 

 

 های آزمون تحلیل کوواریانس برای دو متغیر وابسته یافته: 3جدول

متغیرهای 

 وابسته
 منبع اثر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

نسبت 

 (Fها ) واریانس

سطح 

 معناداری

مجذور 

اتای 

 سهمی

حافظه فعال 

 شناختی واج

 111/1 111/1 117/117 111/1191 1 111/1191 آزمون پیش

 399/1 111/1 771/91 913/119 1 913/119 گروه

 آگاهی واجی
 911/1 111/1 414/719 411/1734 1 411/1734 آزمون پیش

 971/1 111/1 991/13 191/91 1 191/91 گروه

 

های آزمون تحلیل کوواریانس )جدول  یافته

دهد که با در نظر گرفتن نمرات  ( نشان می9

عنوان متغیر کمکی، برنامه آموزشی   آزمون به پیش

طور   شده در این پژوهش، به حافظه فعال طراحی

های گروه  لکرد آزمودنیمعناداری به بهبود عم

شناختی  آزمایش در هر دو متغیر حافظه فعال واج

و آگاهی واجی منجر شده است. با توجه به 

( 99/19شده گروه آزمایش ) های تعدیل میانگین

آزمون  ( در پس99/19در مقایسه با گروه گواه )

شناختی، فرضیه پژوهش مبنی بر  حافظه فعال واج

فظ فعال بر بهبود اثربخشی برنامه آموزشی حا

آموزان  شناختی دانش توانایی حافظه فعال واج

 های  شود. همچنین میانگین نارساخوان تایید می

 

( در مقایسه با 11/47شده گروه آزمایش ) تعدیل

آزمون آگاهی واجی،  ( در پس41/44گروه گواه )

فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر اثربخشی برنامه 

گاهی واجی آموزشی حافظ فعال بر بهبود آ

 کند. آموزان نارساخوان را تایید می دانش

 

 گیری حث و نتیجهب

های بسیاری رابطه همبستگی  پژوهش

اند،  حافظه فعال و نارساخوانی را نشان داده

هایی نیز به آموزش حافظه فعال  همچنین پژوهش
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 1991 زمستان(، 19)پیاپی چهارمروانشناسی،سال پنجم، شماره علمی ـ پژوهشی عصب فصلنامه

  

 

اند، اما  در میان کودکان با نارساخوانی پرداخته

 شی متفاوتی را اثربخ آنهاهای حاصل از  یافته

اند )اترتون و همکاران،  گزارش کرده

؛ 1111، نگبرگیکل ؛1111 ،نیو چ سنیمور؛ 1111

رو در پژوهش  (. از این1111، و همکاران پستدیش

دنبال بررسی اثربخشی برنامه حافظه   حاضر به

آموزان  برای دانش  طور ویژه  فعالی بودیم که به

پژوهش ، نارساخوان طراحی شده بود. بنابراین

حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی 

شده با محتوای واجی بر  حافظه فعال طراحی

شناختی و همچنین  بهبود توانایی حافظه فعال واج

بر آگاهی واجی کودکان نارساخوان انجام شد. 

های پژوهش نشان دادند که اجرای برنامه  یافته

آموزشی حافظه فعال به بهبود عملکرد 

موزان نارساخوان در هر دو متغیر وابسته آ دانش

دست آمده   انجامد. همچنین اندازه اثرهای به می

  خوبی تایید کردند، به  نیز سودمندی برنامه را به

دست آمده در متغیر   ای که اندازه اثر به گونه

شناختی در سطح باال و در متغیر  حافظه فعال واج

 ود.ش آگاهی واجی در سطح متوسط ارزیابی می

های پژوهش حاضر در زمینه  یافته

سودمندی برنامه بر توانایی حافظه فعال 

های دیگر  های برخی پژوهش شناختی با یافته واج

 (،1111) 1پنگ و فوچسسو است، از جمله  هم

 9( و تورل1111) 1مزاکاپا و باکنر (،1111) نیداهل

( که سودمندی آموزش حافظه 1111و همکاران )

                                                 
1 Peng & Fuchs 
2 Mezzacappa & Buckner 

3 Thorell 

های  اند و با برخی از پژوهش دهفعال را نشان دا

سو است، از جمله اترتون و همکاران  دیگر ناهم

( که تاثیر 1111( و شپیستد و همکاران )1111)

آموزش حافظه فعال را تنها در ارتقای تکالیفی که 

طور کامل مشابه با برنامه آموزشی بوده   به

اند و در تکالیف متفاوت بهبودی را گزارش  دانسته

 د.ان نکرده

منظور تبیین اثربخشی برنامه بر حافظه   به

توان گفت که تکالیف  شناختی می فعال واج

ل جلسات آموزشی منجر به گوناگون در طو

اند.  ن متغیر در کودکان نارساخوان شدهارتقای ای

های  چراکه این تکالیف همگی متمرکز بر جنبه

مختلف حافظه فعال یعنی یادآوری و پردازش در 

ای  گونه  گون بودند و سطح تکالیف بهسطوح گونا

تنظیم شده بود که به مرور بر دشواری آن افزوده 

شد. همچنین در تنظیم سطح دشواری تکالیف  می

گرفت و  توانایی کودک نیز مورد توجه قرار می

سطح تکلیف باتوجه به سطح کودک تنظیم 

شد. برای نمونه کودکی که در جلسه نخست  می

تصویر را به خاطر 1ست توان آموزش تنها می

دستور را به خاطر بسپارد و اجرا کند، 1بیاورد و 

زمان دستور هم1تصویر و 4در جلسات میانی با 

شد، در مقابل کودکی که در ابتدا  مواجه می

سپرد، در  دستور را به خاطر می1تصویر و 9

دستور 9تصویر و 3 جلسات میانی ممکن بود با

ه سطح دشواری به ذکر است ک مواجه شود. الزم

تکلیف برای هر کودک، همواره اندکی باالتر از 

شد تا بر اساس  سطح توانایی او در نظر گرفته می

مفهوم منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی، کودک 
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یاید. سطح باالتری از توانایی خود دست بتواند به

نکته مهم دیگر اینکه با وجود اینکه تمرکز برنامه 

ی حافظه فعال آموزشی بر ارتقای توانای



 

 

 کیکولوژیمطالعه نوروسا کینارساخوان: آموزان  شناختی و آگاهی واجی دانش اثربخشی برنامه آموزشی حافظه فعال بر حافظه فعال واج سادات ناجی:الهام

  

 

آموزان بود، اما تکالیف  شناختی دانش واج

های  های گنجانده شده در برنامه به شکل و فعالیت

 _ گوناگون شنیداری، دیداری، و شنیداری

های گوناگون  هسو جنب  دیداری بودند که از یک

کردند و از سوی دیگر،  حافظه فعال را درگیر می

ایش انگیزه و میزان مشارکت کودک را افز

-دلیل یک  دادند و از خستگی احتمالی او به می

توان  کاستند. در مجموع می دستی تکالیف، می

های برنامه آموزشی حافظه فعال و  گفت ویژگی

جلسه آموزشی  11شیوه اجرای آن در طول 

شناختی  است، توانایی حافظه فعال واج توانسته

 آموزان را ارتقا بدهد. دانش

ست که در نکته قابل توجه این ا

های رایج و  های اشاره شده از برنامه پژوهش

عمومی موجود برای ارتقای حافظه فعال استفاده 

عنوان انتقال اثر   شده است و بهبود حافظه فعال به

نزدیک گزارش شده است. با این وجود، در 

پژوهش حاضر عالوه بر بررسی تاثیر برنامه بر 

ی اثر آن بر دنبال بررس  شناختی به حافظه فعال واج

عنوان انتقال اثر دور نیز پرداخته   آگاهی واجی به

تر گفته شد برنامه آموزشی  طور که پیش شد. همان

طور مستقیم به آموزش آگاهی   حافظه فعال به

واجی نپرداخته بود، هرچند که محتوای تکالیف را 

های پژوهش  دادند. بررسی یافته ها تشکیل می واج

ارت آگاهی واجی در دهنده ارتقای مه نشان

های گروه آزمایش در نتیجه اجرای برنامه  آزمودنی

بیان دیگر، برنامه آموزشی   آموزشی هستند. به

حافظه فعال عالوه بر ارتقای حافظه فعال 

شناختی به بهبود آگاهی واجی نیز انجامیده  واج

 است.

توان گفت که بهبود  در تبیین این یافته می

بر ارتقای آگاهی واجی شناختی  حافظه فعال واج

آموزان نارساخوان تاثیر مثبت داشته است.  دانش

های پژوهشی دیگر  سو با برخی یافته این یافته هم

(؛ نورمند و 1114) 1است، از جمله فوی و مان

( است 1119) 9ماری و لوپز (؛ دی1114) 1تانوک

که تاثیر آموزش حافظه فعال بر آگاهی 

. همچنین این یافته با اند شناختی را نشان داده واج

سو است از جمله  های دیگر ناهم برخی پژوهش

( و هولمز و 1111پیجننبورگ و همکاران )

شاید دلیل آن را بتوان در (. 1119همکاران )

گرفته شده در پژوهش  کار  محتوای ویژه برنامه به

های دور  حاضر دانست. این محتوای ویژه با هدف

نتیجه به گفته  )آگاهی واجی( مرتبط است و در

احتمال انتقال اثرات  (1111شیپستد و همکاران )

 یابد. دور آن افزایش می

هایی  پژوهش حاضر از نخستین پژوهش

آموزان  طور ویژه برای دانش  است که به

انجام  آنهانارساخوان جهت ارتقای حافظه فعال 

های آن کاربردهای بسیاری در  است. یافته شده

آموزان با  نی شناختی دانشزمینه آموزش و بازتوا

های  طور خاص و سایر گروه  نارساخوانی به

طور کلی دارد. برنامه   ناتوانی یادگیری به

های سنی باالتر  توان برای گروه شده را می طراحی

                                                 
1 Foy & Mann 
2 Normand & Tannock 

3 DeMarie & Lo´pez 
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کار گرفت، هرچند   تر از گروه نمونه نیز به و پایین

که محتوای هر یک از تکالیف را باید متناسب با 

تنظیم کرد، برای نمونه دشواری  سطح گروه هدف

کلمات و تصاویر استفاده شده را باید متناسب با 

ای قابل فهم  گونه  سطح دانش گروه هدف و به

انتخاب کرد. همچنین باتوجه به کاستی  آنهابرای 

های ناتوانی یادگیری  حافظه فعال در تمام گروه

هایی با محتواهای ویژه  توان برنامه خاص، می

های با  ی حافظه فعال برای سایر گروهجهت ارتقا

ناتوانی یادگیری )ریاضی، نوشتن، و ...( طراحی 

ها را  کرد تا احتمال اثرگذاری و پایداری یافته

 .افزایش دهند
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