
     Journal of Learning Disabilities, Autumn 2013                                    1392پاييز اي يادگيري، ه ي ناتواني مجله
                  

  Vol.3, No.1/79-90                                                                                79- 1/90ي  ، شماره3ي  دوره       

79  

 فعال بر بهبود عملكرد خواندن ي آموزش راهبردهاي حافظه ياثربخش
   نارساخوانآموزان دانش

  2سعيد عسكري و 1سميه كريمي

 

  هچكيد
كرد خواندن  فعال بر بهبود عملي هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه

 پس آزمون -پيش آزمون  و از طرح روش نيمه آزمايشي ازاين پژوهشدر .  نارساخوان استآموزان دانش
به   سوم و چهارم ابتداييي آموز نارساخوان پايه دانش30براي اين هدف .  استفاده شده استبا گروه كنترل

هاي آزمايش و تصادفي در گروهاي، انتخاب شده و به روش اي يك مرحلهگيري خوشه نمونهي شيوه
در اين پژوهش ). آموز در گروه كنترل دانش15آموز در گروه آزمايش و  دانش15(كنترل گمارده شدند 

ي  حافظهآموزش راهبردهاي . آزمون تشخيص سطح خواندن عزيزيان و عابدي مورد استفاده قرار گرفت
ي به دست آمده با روش آماري تحليل هاداده.  روي گروه آزمايش انجام گرفتجلسه15 طي فعال

 فعال عملكرد ي نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش حافظه. كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 فعال نقش مهمي ي دهد كه حافظه مي كه اين مسئله نشان موزان نارساخوان را بهبود بخشيدآ خواندن دانش

 .شود ميه موجب ضعف عملكرد خواندن در عملكرد خواندن دارد و نقص در اين حافظ

   فعال، عملكرد خواندني نارساخواني، حافظه :هاي كليدي واژه
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     مقدمه
.  است1ترين انواع اختالالت يادگيري، اختالل در خواندن يا نارساخوانييكي از شايع

با سطح هاي مناسب رغم برخورداري از آموزشعنوان اختاللي در كودكان كه علي بهنارساخواني 
 تعريف كردن، ناموفق هستند،هاي زباني مثل خواندن، نوشتن و هجي مهارتي شان در زمينههوشي

دليل اختالل خواندن در اغلب دروس خود با مشكل مواجه  افراد نارساخوان به.شودمي
  ). 1389فروغي، شفيعي و مراتي،  صداقتي،(شوند مي

 كودكان مبتال به اختالل خواندن، از نظر دهند كه عملكردبسياري از تحقيقات نشان مي
). 1388ميرمهدي، عليزاده و سيف نراقي، (تر از كودكان عادي است، بسيار ضعيف2 فعالي حافظه

سازماندهي  يا ي فعال حافظهظرفيت ناكافي . هستند با يكديگر نزديك در تعامل خواندنحافظه و 
. ايجاد كند را درك مطلب خواندن يا خواندن مشكالت تواندمي  بلندمدتي حافظه ضعيف
دهد و  قرار ميتأثير توانايي حفظ اطالعات در ذهن در يك لحظه معين را تحت ي فعال حافظه

 به ويژه مانع پردازش ي فعال حافظهمشكالت . كندحافظه بلندمدت را در طول خواندن فعال مي
  ). 3،2002نومينن(شود  طوالني و درك آن ميي ساخت جمله
سازي موقت  اشاره دارد به سيستمي كه مسئول دستكاري و ذخيرهي فعال حافظه اصطالح

تواند به طور كاركرد آن به عنوان يك فضاي كاري ذهني است كه مي. اطالعات است
هاي شناختي روزانه كه هم نياز به پردازش دارد و هم ذخيره پذير براي حمايت از فعاليت انعطاف

كي از ي ه اين حافظ).2006، 4ويليس و آدامز  آالوي،گدركول،(گيردسازي، مورد استفاده قرار ب
نقشي حساس در يادگيري  باشد وفرايندهاي شناختي مهم است كه زيربناي تفكر و يادگيري مي

. كندهاي يادگيري ايفا مي همچنين نقش زيادي را در ناتواني.خواندن و رياضيات كودكان دارد

                                                                                                                            
1. dyslexia 
2. working memory 
3. Numminen  
4. Gathercole, Alloway, Willis & Adams 
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ي  حافظهدهد كه نقايص حافظه در هاي يادگيري نشان مي توانيتحقيقات در مورد كودكان با نا
  ). 2006، 1ماسورا(هاي خواندن، نوشتن و رياضيات است مرتبط با ناتوانيفعال

 خواندن و رياضيات، ي در حوزه، در پژوهشي نشان دادند كه )2001 (2سيگل و سوانسون
 ي  هستند كه مربوط است به حلقهعالي ف حافظهكودكان با ناتواني يادگيري دچار كمبودهايي در 

 است كه مختص حفظ اطالعات مبتني بر گفتار است كه در ي فعال حافظهواجي كه يك جزء از 
ي ديگري ها پژوهش .خدمت شناخت پيچيده مانند درك مطلب خواندن، حل مسئله و نوشتن است

جفري و (ضعيف هستند ي فعال حافظه با اختالل خواندن در حوزه آموزان دانشنشان دادند كه 
؛ سوانسون، 2006؛ گدركول و همكاران ، 2006 ،4روسلي، متيو، پينتو و آرديال؛ 2004، 3اورات

  ). 2009 ،ويآال؛ 2006 ،5كهلر و ژرمن
زبان، آگاهي واجي، خواندن و نوشتن، ، ي فعال حافظه، در پژوهشي )2011 (6نوو و برزنيتز

رمزگشايي، درك مطلب (هاي خواندن بيني تواناييسرعت ناميدن، و سرعت پردازش را براي پيش
 كالمي ي فعال حافظهنتايج نشان داد كه .  ساله بررسي كردند6در كودكان را ) و زمان خواندن

) رمزگشايي، درك مطلب و زمان خواندن(بيشترين سهم را در پيش بيني هر سه توانايي خواندن 
  .در سال بعد داشت

تر از   ضعيفي فعال حافظهند كه كودكان نارساخوان در ا هان دادنشها  پژوهش نتايجدر ايران  
 دهدمي نشان هاپژوهش). 1388 ؛ ارجمندنيا و سيف نراقي،1384ميكاييلي،(كودكان عادي هستند

 ي فعال حافظه با مرتبط مغزي فعاليت .داد افزايش را حافظه اين ظرفيت آموزش، با توانمي كه

 آموزش بر مبتني ي فعال حافظه براي مداخالت. يابدمي فزايشا حافظه اين در آموزش از بعد

                                                                                                                            
1. Masoura 
2. Swanson & Siegel 
3 . Jeffries & Everatt 
4 . Rosselli, Matute, Pinto & Ardila 
5 . Jerman & Kehler 
6 . Nevo & Breznitz 
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توان انتظار داشت  بنابراين مي ).1389عابدي و آقابابايي، (است حافظه اين به مربوط راهبردهاي
 بتواند باعث تقويت ظرفيت اين حافظه و به تبع آن بهبود ي فعال حافظهكه آموزش راهبردهاي 

  .عملكرد خواندن شود
ي ها در پژوهش) 1388(ميرمهدي و همكاران  و) 2001( و سوانسون2، ساچزلي)2001 (1هالند
ي ها نتايج آموزش.  با اختالل خواندن پرداختندآموزان دانش در ي فعال حافظه آموزشخود به 

با توجه به نتايج تحقيقات فوق،  . بودآموزان دانشبهبود نمرات خواندن در اين  حاكي از ها آن
 بر بهبود عملكرد خواندن ي فعال حافظهوهش اثربخشي آموزش راهبردهاي هدف اصلي اين پژ

 اساسي پژوهش اين است كه آيا آموزش ي لهئبه عبارت ديگر مس. كودكان نارساخوان است
   بر بهبود عملكرد خواندن كودكان نارساخوان مؤثر است؟ي فعال حافظهراهبردهاي 

  روش 
ي ها ون با گروه كنترل استفاده شده كه از طرح پس آزم-از طرح پيش آزمون در اين پژوهش
ي است كه آموزش راهبردهاي تقويت آموزان دانشگروه آزمايش شامل .نيمه آزمايشي است

ي است كه اين آموزش را آموزان دانشكنند وگروه كنترل نيز شامل  را دريافت ميي فعال حافظه
 دو گروه آزمايش و كنترل همچنين جهت سنجش وضعيت خواندن، از هر. كننددريافت نمي

  .آزمون به عمل آمدآزمون و پسپيش
  

  آزمون با گروه كنترل پس–آزمون  دياگرام طرح پيش.1جدول
مداخالت 

  سيشنا روان
  آزمون نهايي  متغير مستقل  آزمون مقدماتي  گروه

  T1 X  T2  آزمايش  ي فعال حافظهآموزش 
  T1  -  T2  كنترل  كنترل

 

                                                                                                                            
1. Helland 
2. Sachse – lee 
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 آماري عبـارت اسـت از كليـه    ي در اين پژوهش جامعه  :گيري روش نمونه  و جامعه، نمونه 
 در مراكـز اخـتالالت      90-91 سـوم و چهـارم ابتـدايي كـه در سـال تحـصيلي                ي   پايـه  آمـوزان   دانش

هاي تشخيصي به عنوان نارساخوان تشخيص داده شـده و          ليستيادگيري استان كرمانشاه طبق چك    
 سـوم و  ي آموز نارساخوان پايـه  نفر دانش30ه شامل  نمون.باشنددر اين مراكز مشغول به تحصيل مي    

اسـت كـه در مركـز اخـتالالت      )  نفـر گـروه كنتـرل      15 نفـر گـروه آزمـايش و         15(چهارم ابتـدايي    
روش . باشـند  مـشغول بـه تحـصيل مـي        90-91ذهـاب در سـال تحـصيلي        يادگيري شهرستان سـرپل   

 مركز اختالل يادگيري    10از بين   . اي است اي يك مرحله  گيري به صورت نمونه گيري خوشه      نمونه
آمــوز  دانــش30در ايــن مركــز .  مركــز بــه صــورت تــصادفي انتخــاب شــد1در اســتان كرمانــشاه، 

 نفـر بـه عنـوان نمونـه         30 سوم و چهارم ابتدايي مشغول به تحصيل بودنـد كـه هـر               ي  نارساخوان پايه 
در گروه كنترل بـه صـورت        نفر   15 در گروه آزمايش و      آموزان  دانش نفر از اين     15. انتخاب شدند 

  .تصادفي جايگزين شدند
خـرده آزمـون     ( خـرده آزمـون    8 ايـن آزمـون شـامل        :آزمون تـشخيص سـطح خوانـدن      

، )اي چهارگزينـه  (2و درك مطلب  )  نادرست -درست( 1روخواني متن، خرده آزمون درك مطلب     
جزيـه، خـرده    هاي بامعني و بي معني، خرده آزمون تكميل جمالت، خـرده آزمـون ت              روخواني واژه 

 حـوزه، صـحت خوانـدن،       3است كه در  ) آزمون تركيب، خرده آزمون تجانس، خرده آزمون قافيه       
آزمـون بـراي   . كنـد هاي آزمودني را ارزيابي مـي هاي واج شناختي توانايي   درك خواندن و آگاهي   

سطح  دوم،   ي  پايه اول و آغاز     ي  پايه پايان   آموزان  دانش براي   1چهار سطح ساخته شده است؛ سطح       
 ي  پايـه  پايـان    آمـوزان   دانش براي   3 سوم، سطح    ي  پايه دوم و آغاز     ي  پايه پايان   آموزان  دانش براي   2

.  پـنجم ي پايـه  چهـارم و آغـاز       ي  پايـه  پايـان    آمـوزان   دانش براي   4 چهارم، سطح    ي  پايهسوم و آغاز    
، درك 94/0 صـحت خوانـدن     ي  ضريب پايايي آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در حوزه          

 و عابــدي( بــه دســت آمــده اســت 84/0هــاي واج شــناختي  آگــاهيي  و حيطــه51/0فهــم خوانــدن
  ).1384، عزيزيان
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 تدوين شد   2008 در سال    1 آموزشي كه توسط دن    ي   طبق برنامه  :ي فعال   حافظهبرنامه آموزشي   
تورات، نمايش  بينايي، بازي با تصاوير، انجام دس      ي   شنوايي، حافظه  ي  هايي شامل حافظه  دستورالعمل

 بلند مدت، فهرست يـادگيري، تكنيـك مـرور          ي  ادآوري، حافظه ي  ي    هفيلم، حافظه بازشناسي، حافظ   
  :باشدخالصه جلسات به شرح ذيل مي.  جلسه برگزار شد15ذهني است كه در

  . در خواندن اشاره گرديدي فعال حافظه به نقش معرفي روش:  اولي جلسه
گيـري   هـاي انجـام دادن دسـتورات، پـي        امل آموزش فعاليت   ش : شنوايي ي  حافظه:  دوم ي  جلسه

  .دستورات، به خاطر سپردن چند عدد يا لغت ساده، به خاطر سپردن اشعار بسيار كوتاه كودكان
، شناسايي اشياي حـذف     شامل آموزش پنهان كردن يكي از اشيا       : بينايي ي  حافظه:  سوم ي  جلسه

  .هاا، تكرار الگوها و مدلهديده شده، يادآوري چهرهشده، يادآوري اشيا 
 شـنوايي و    ي   در اين جلسه تمرينات حافظه     : شنوايي و بينايي   ي  تمرينات حافظه :  چهارم ي  جلسه

  .دهد نيز انجام ميبيشتريبينايي مجدداً تكرار و كودك تمرين 
شـود و سـپس از   هايي نشان داده مـي  به كودك تصاوير و عكس    :بازي با تصاوير  :  پنجم ي  جلسه

  . ثانيه بازگو كند15ها را پس از ها و جهتشود رنگواسته مي خها آن
 را هـا  آنشـود و او بايـد    چند دستور داده ميزمان هم به كودك :انجام دستورات:  ششمي  جلسه

  .مطابق دستورات انجام دهد
بعـد از اتمـام فـيلم    . شـود  براي كودك فيلم خيلي كوتاه پخش مـي :نمايش فيلم : هفتمي جلسه

  .دهديادآوري و بازسازي الگوها همان رفتارها را انجام ميكودك با 
ها و اشياء    به كودكان تصاويري از كودكان، حيوانات، ميوه       : بازشناسي ي  حافظه:  هشتم ي  جلسه

  . را بازشناسي كندها آن پس از چند ثانيه دشود و او باينشان داده مي
كثر احـد (قصه كوتاهي در چند دقيقه      براي كودك داستان يا     : ادآوريي  ي    هحافظ:  نهم ي  جلسه

  .خوانده شود و كودك بايد آن داستان را بازگو كند)  دقيقه3

                                                                                                                            
1.Dehn 
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 24شود كه رويدادهاي     در اين جلسه از كودكان خواسته مي       : بلندمدت ي  حافظه : دهم ي  جلسه
  . با جزئيات كامل براي مربي بازگو كنند راساعت قبل

 تهيـه   شود فهرستي از لغات كه قـبالً       ميان خواسته    از كودك  :فهرست يادگيري : ازدهميي     هجلس
همچنين جمالتـي كـه توسـط مربـي در كـالس      .  را يادآوري كنندها آنشده را ياد بگيرند و سپس      

  .شود را تكرار كنند ارائه مي
 قبـل و بـازي بـا كـارت كلمـات و             ي   مـروري بـر محتويـات جلـسه        :تمـرين :  دوازدهم ي  جلسه

هـدف از ايـن مرحلـه تقويـت نگهـداري           (هـا   بـين مجمـوع كـارت     ي ارائـه شـده از       تشخيص كلمه 
  ).اطالعات در غياب الگوي تكليف بود

ــسه ــيزدهمي جل ــي :  س ــرور ذهن مكررخــواني و ( آمــوزش تكنيــك مــرور ذهنــي  :تكنيــك م
  )مكررنويسي

مكررخواني و ( آموزش تكنيك مرور ذهنيي  ادامه:تكنيك مرور ذهني:  چهاردهمي جلسه
  )مكررنويسي

 آموزش تكنيك مـرور     ي   قبل و در ادامه    ي   مروري بر محتويات جلسه    :تمرين: انزدهم پ ي  جلسه
  . ذهني

 ميـانگين،  همچـون  مركـزي  هـاي شاخص توصيفي بخش در :روش تجزيه و تحليل اطالعات

 بخش در .است شده قيد كشيدگي و چولگي واريانس، نظير پراكندگي هايشاخص و مد ميانه،

 مـورد  SPSS-20 برنامـه  از اسـتفاده  با) ANCOVA( كوواريانس تحليل آماري روش استنباطي،

  .است گرفته قرار استفاده

  نتايج
 مجزا صورت به زير در هامقياس خرده تمامي براي تفكيك به هاشاخص اين پژوهش در
از آزمون تحليل كواريانس  ي فعال حافظه براي تعيين اثر بخشي آموزش .است شده داده نمايش
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كوواريانس، شرط نرمال بودن هاي آزمون تحليلزم به ذكر است كه از مفروضهال. شداستفاده 
 اسميرنف نشان -آزمون كلموگروف . هاي گروه آزمايش و كنترل است توزيع و همساني واريانس

  ها برقرار استداد كه شرط نرمال بودن و همساني واريانس
  

   عملكرد خواندنمتغيررمال بودن توزيع  اسميرنف براي آزمون ن– نتايج آزمون كلموگروف .2جدول 

 Pاسميرنوف-كلموگروف  Z گروه شاخص

 889/0 581 آزمون پيش
 آزمايش

 914/0 559 آزمون پس

 380/0 909 آزمون پيش
 كنترل

 454/0 857 آزمون پس

  
   عملكرد خواندني  ميانگين و انحراف معيار دو گروه آزمايش و كنترل در نمره.3جدول 

  نوع آزمون  كنترل  آزمايش
M  SD  M  SD  

  14/51  135/00  23/62  137/26  آزمونپيش
  14/15  128/86  22/26  123/27  آزمونپس

  

آزمون و هاي آزمايش و كنترل را در پيش ميانگين و انحراف معيار گروه3نتايج جدول 
 بيشتر ي بر طبق اين نتايج ميانگين گروه آزمايش پس از مداخله. دهدآزمون خواندن نشان مي پس

  .از گروه كنترل كاهش يافته كه اين به معني بهبود بيشتر خواندن در گروه آزمايش است
  

  عملكرد خواندن در پس آزمون  :تحليل كوواريانس براي متغير وابسته .4جدول 
 مجذور اتا SS dfMS F P منبع

  001/0981/0 9711/8311401/476 1 9711/831آزمون پيش
 001/0826/0 127/816 885/726 1 885/726 گروه

    276/930 187/102 خطا
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 گروه، به مربوط رديف در .دهدمي نشان را كوواريانس تحليل آزمون اصلي نتيجه 4 جدول

 تر كوچك 01/0 خطاپذيري مقدار از 001/0 آمده دست به داري امعن سطح كه اين به توجه با

 درنظر با آزمونپس در كنترل و آزمايش يهاگروه بين تفاوت شودكهمي گرفته نتيجه است،

 عبارت به .است دار امعن 01/0 سطح در )آزمون پيش در خواندن عملكرد( همراه متغير گرفتن

 در همراه، متغير تعديل گرفتن درنظر با آزمونپس در خواندن كلي عملكرد متغير بين، ديگر

  .شود ميتأييدرضيه  و فدارد وجود داريامعن تفاوت كنترل و آزمايش هايگروه

  گيري بحث و نتيجه
 خواندن بهبود بر ي فعال حافظه راهبردهاي آموزش اثربخشي بررسي هدف با حاضر پژوهش

 با آمده دست به هايدادهي پژوهش، براي آزمون فرضيه .گرفت انجام نارساخوان آموزان دانش

  .گرفت رقرا تحليل و تجزيه مورد كوواريانس تحليل آماري روش از استفاده
 بهبود موجب فعال يحافظه راهبردهاي آموزش كه بود شده بينيپيشي پژوهشي فرضيه در

) شناختي واج آگاهي و خواندن صحت مطلب، درك هايتوانايي شامل( خواندن عملكرد
 كه داد نشان پژوهش اين در كوواريانس تحليل نتايج. شودمي نارساخوان آموزان دانش

 نتايج و شودمي نارساخوان آموزان دانش خواندن بهبود موجب ي فعال ظهحاف به مربوط مداخالت

 هاييافته با حاضر پژوهش نتايج .است پژوهش فرضيه تأييد از حاكي آماري هايتحليل
 ميرمهدي و ؛2001؛ هالند و همكاران، 2001ساچزلي و سوانسون، (است سوهم قبلي تحقيقات

 ي فعال حافظه آموزش كه بودند داده نشان خود حقيقاتت در پژوهشگران اين). 1388همكاران، 
  .شودمي نارساخوان آموزان دانش در خواندن بهبود موجب
 عملكرد خواندن، يادگيري ناتواني با كودكان كه اندداده نشان مختلف هاي پژوهش هاييافته

؛ جفري و 2001؛ ساچزلي و سوانسون، 2001سوانسون و سيگل، (دارند ي فعال حافظه در ضعيفي
؛ 2006؛ روسلي و همكاران، 2006؛ گدركول و آالوي، 2006؛ سوانسون و ژرمن؛ 2004اورات، 

 زيربناي كه ست امهم شناختي فرايندهاي از يكي ي فعال حافظه). 2010سوانسون و همكاران، 



  آموزان نارساخوان ي فعال بر بهبود عملكرد خواندن دانش اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه

88  

 ظرفيت از عملكرد يك وسيعي طور به آميز موفقيت يادگيري. باشدمي يادگيري و تفكر
 نارساخواني جمله از و يادگيري هايناتواني در را زيادي نقش حافظه اين .است عالي ف حافظه

 .داد افزايش را حافظه اين ظرفيت آموزش، با توانمي كه دهدمي نشان هاپژوهش. كندمي ايفا
 مداخالت. يابدمي افزايش حافظه اين در آموزش از بعد ي فعال حافظه با مرتبط مغزي فعاليت

عابدي و آقابابايي، (است حافظه اين به مربوط راهبردهاي آموزش بر مبتني ي فعال حافظه براي
1389.( 

 حافظه براي يادگيري ضروري است، بديهي است چون كه گفت توانمي هايافته  اينتبيين در
 حافظه و خواندن در تعامل . منجر شود تواند به اختالل يادگيري كه عملكرد نامناسب آن مي

 يا سازماندهي ضعيف حافظه بلند مدت ي فعال حافظهظرفيت ناكافي . كديگر هستندنزديك با ي
 قابل توجهي از حافظه براي يادگيري ي ناحيه ي فعال حافظه .كند تواند مشكالت خواندن ايجاد مي

 در يادگيري خواندن و درك مطلب نيز بلندمدت ي حافظه، ي فعال حافظهدر كنار  .تخواندن اس
رمزگذاري، پردازش و ثبت اطالعات اينجا و اكنون را ، ي فعال حافظه. اهميت است  دارايخواندن

 خود از لحاظ نظري يك مخزن نامحدود حافظه است ي  بلندمدت به نوبهي حافظه. كندفراهم مي
يادگيري . دتوانيم انجام دهيم قرار داردانيم و ميكه در بطن و سازماندهي هر چيزي كه ما مي

 توانايي ي فعال حافظه. هم بلندمدت تكيه دارد  وي فعال حافظهخواندن هم بر خواندن و درك 
 بلندمدت را ي دهد و حافظه قرار ميتأثير معين را تحت ي حفظ اطالعات در ذهن در يك لحظه

 طوالني و ي  مانع پردازش ساخت جملهي فعال حافظهمشكالت . كنددر طول خواندن فعال مي
 محدود يا كندي قابل مالحظه در ي فعال حافظهتواند ناشي از ل مياين مشك .شوددرك آن مي
 واجي خودكار ي فعال حافظههاي خواندن قويتر شود عملكرد  كه مهارت همچنان .خواندن باشد

 براي درك ي فعال حافظه واجي خودكار شود، فضاي بيشتري در ي فعال حافظهو هرچه  شودمي
  ).2002نومينن، (شودميباز  و متن تلغا

 كودكان كه گرفت نتيجه توانمي شد اشاره ها آن به كه متعددي تحقيقات نتايج به توجه با
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 مربوط هايمؤلفه و حافظه اين آموزش هستند، مشكل دچار ي فعال حافظه در خواندن ناتواني با

 و بهبود باعث تواندمي خود ينوبه به امر اين كه شود حافظه اين تقويت موجب تواندمي آن به
 خواندن بهبود در ي فعال حافظه آموزش تأثير به توجه با. شود تحصيلي عملكرد سطح رفتن باال

 مهارت مثابه به ي فعال حافظه آموزش به توجه كه گرفت نتيجه توانمي نارساخوان آموزان دانش

  .دباش خواندن يادگيري ناتواني درمان در مؤثر رويكردي تواندمي خواندن يادگيري زيربنايي
ها به صورت تصادفي  امكان انتخاب آزمودنيو عدمها در تحقيق حاضر از جمله محدوديت

ها و مراكز اختالالت يادگيري سبب محدوديت در انتخاب تعداد محدود بودن كلينيك. است
ها از لحاظ جنسيت و پايه امكان پذير  آزمودنيي ها شد كه اين باعث شد كه مقايسهآزمودني

 با ناتواني خواندن بود و در تعميم نتايج به ساير آموزان دانشهاي اين پژوهش نيآزمود. نباشد
شود كه در پيشنهاد مي. هاي يادگيري از جمله رياضيات و نوشتن بايد احتياط نمودناتواني
هاي آن، ، مؤلفهي فعال حافظههاي آموزشي ضمن خدمت معلمان دبستان، در مورد ساختار  دوره

ها آموزش هاي تقويت اين حافظه به آنه در يادگيري به ويژه در خواندن و شيوهاهميت اين حافظ
  .داده شود

  منابع 
                        ي فعال حافظه راهبرد مرور ذهني بر عملكرد تأثير .)1388(نراقي، مريم ارجمندنيا، علي اكبر و سيف

 .173-178، 3، لوم رفتاري عي مجله نارساخوان، آموزان دانش
 بررسي ميزان شيوع نارساخواني در .)1389 (محمدرضا، مراثي  وبيژن، شفيعي؛ رقيه، فروغي، ليال؛ صداقتي

 .1-8، 1،شنوايي شناسي .هاي اصفهان اول تا پنجم دبستاني پايه طبيعي آموزان دانش

فعال بر بهبود عملكرد تحصيلي  ي ه اثربخشي آموزش حافظ.)1389( آقابابايي، سارا  وعابدي، احمد
  .73-81، )8(4 ،سي بالينيشنا روانمجله  . يادگيريناتوانيكودكان با 

 ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيص سطح خواندن براي .)1384( عزيزيان، مرضيه  وعابدي، محمدرضا
 .379-387، 4 ،انديشه و رفتار . سوم دبستاني پايه آموزان دانش
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آموزش كاركردهاي اجرايي بر تأثير .)1388(نراقي، مريم  سيف وزاده، حميدميرمهدي، سيدرضا؛ علي
 ي پژوهش در حيطه.  يادگيري ويژهناتواني دبستاني با آموزان دانشعملكرد رياضيات و خواندن 

 .1-12، 1،كودكان استثنايي

رساخوان  پسرعادي و ناآموزان دانششناختي خواندن در  بررسي مدل واج ).1384(فرزانه ميكاييلي،
 .380-416، 4،  كودكان استثناييي پژوهش در حيطه .دبستاني
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The effectiveness of working memory strategies training on 
improvement of reading performance in students with 

dyslexia  
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Abstract  

This study examined the effectiveness of working memory strategies 
training on improvement of reading performance in dyslexie students. In 
this study quasi-experimental and pretest-post test with control group design 
were applied. For this purpose, 30 students with dyslexia in third grade and 
fourth grade on the bases of one stage cluster sampling method selected and 
were randomly assigned to control and experimental groups (15 students in 
the experimental group and 15 students in the control group). Reading level 
detection test of Azizian and Abedi were used in this study. Working 
memory strategies training were performed during15 sessions on the group. 
The obtained data were analyzed statistically by using of analysis of 
covariance (ANCOVA). The results showed that the training of working 
memory improved the reading performance of dyslexic students. This study 
also showed that working memory has a key role in reading performance 
and defect in working memory can cause weakness in it. 
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