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 فعال با استفاده از رايانه بر عملكرد خواندن و ي هاثربخشي تقويت حافظ
  ان نارساخوان آموز دانشدرك مطلب 

  4 و مليكا نظري3كورش گودرزي ،2نورعلي فرخي ،1سعيده معظمي گودرزي

  

  چكيده
 عملكـرد خوانـدن و درك       ه  بـر   فعال با استفاده از رايان     ي  هپژوهش حاضر با هدف، تعيين اثربخشي تقويت حافظ       

در ايـن پـژوهش از      .  اجـرا شـد    1393 -94ان نارساخوان مقطع ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي          آموز  دانشمطلب  
 آمـاري ايـن   ي هجامعـ . آزمـون بـا گـروه كنتـرل اسـتفاده شـده اسـت             پس -آزمونآزمايشي و از طرح پيش    روش نيمه 
يـادگيري شـهر تهـران مراجعـه     مراكز دولتي مـشكالت     خواني كه به     نارسا آموز  دانش 48 از   آموز  دانش 30پژوهش را 

 ) نفـر 15هرگـروه  (صورت تصادفي در دوگروه كنترل و آزمايش   ه  ان ب آموز  دانشاين  . دادند تشكيل مي  ، بودند كرده
-مرادي و نيـز مقيـاس هوشـي تهـران         نوري و  ميكر )نما( آزمون نارساخواني    ابزارهاي  پژوهش شامل   .  شدند ماردهگ
گـروه آزمـايش     ، در فرآيند اجرا   .پس آزمون به عمل آمد     آزمون و از هر دو گروه پيش     .بينه كامكاري بود  -ستنفوردا

 در حـالي كـه گـروه كنتـرل هـيچ         . فعال بـا رايانـه دريافـت كردنـد         ي  ه تقويت حافظ  يها  اي تمرين   دقيقه 20 جلسه   12
. ها نيز از روش تحليل آماري كوواريانس استفاده شـد هبراي تجزيه و تحليل آماري داد  .اي را دريافت نكردند    مداخله

 عملكـرد خوانـدن و     ، رايانـه اي   يهـا    فعال با استفاده از تمـرين      ي  هنتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه تقويت حافظ       
 ين ترتيب كه پـس از بهبـود حافظـه فعـال،           به ا ). >001/0P( بخشدبهبود مي ان نارساخوان را    آموز  دانشدرك مطلب   
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  قدمهم

مهارت . هاي هوشمندانه است كه انسان در طول زندگي ياد مي گيرد خواندن يكي از فعاليت
 اين فعاليت به پيش .خواندن براي يادگيري همه موضوعات درسي و غيردرسي ضروري است

راقبيان، (ي آن مستلزم زمان طوالني است ها نيازهاي فراواني نياز دارد و ماهر شدن در همه ي جنبه
 اختالل در خواندن و نيز قابل فهم نبودن  با عنواننارساخواني ).1391اخوان تفتي و حجازي، 

هاي سيستم عصبي مركزي، و   و آسيبها  مختلف در مورد اختاللناهاي با مع ومطالب خوانده شده
برده  هاي معمولي آموزشي به كار يادگيري خواندن و نوشتن روش  نداشتن توانايي دريدر موارد

شناختي دارد،  عنوان اختالل يادگيري خاص، كه منشأ عصب روان  بهينارساخوان .شده است
 و توانايي كردن ، فقر هجيها تعريف شده و با مشكالتي در بازشناسي درست و روان واژه

ي شناختي ها يي در ارتباط با ساير تواناييها اين مشكالت به نقص. رمزگشايي توصيف شده است
فرد نارساخوان ممكن است در تبديل  ).2013، 1 امريكاانپزشكيانجمن رو(گردد  منجر مي

ن و هجي كرد(هاي نوشتاري   بيان شده به سمبليها واژهو ) خواندن(هاي نوشتاري به گفتار  سمبل
خواني موسيقي و رياضيات نيز ممكن   مانند نت،هاي زباني ديگر سمبل و مشكل داشته باشد) نوشتن

ان، ناتواني آموز دانشترين داليل شكست تحصيلي  يكي از عمده .است دچار آسيب شده باشد
ها  ي آن ترين مشخصه هستند كه مهمها ها گروه نامتجانسي از اختالل نياين ناتوا. يادگيري است

 است كه روند تحولي داشته و از پيش ها نوشتن و محاسبه دشواري در فراگيري و كاركرد خواندن،
متمايز  الگوي ).2007 ،2ورتس،كاالتا وتامكينز(كنند  دبستان شروع و تا بزرگسالي ادامه پيدا مي

). 2005 ،3هاالهان وكافمن( نارساخواني است  ويژگي اي،  حافظهيها كننده هجي كردن و مشكل
 و كي آكادمي هنيهر زم:  استني خاص چنيريادگي ثبت اختالل ي براDSM-5دستورالعمل

نقص در خواندن، نقص در نوشتن و نقص در .  ثبت شوددي خاص بايريادگيخرده مهارت اختالل 
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 ي به صورت جداگانه كدگذارديها، با ها در خرده مهارت  مرتبط با آنيها  به همراه نقصياضير
 درك ،يالي ساي سرعت خواندن يها  نقص در خواندن و نقص در خرده مهارتل مثايشوند؛ برا

:  استمجموعه ري به همراه نقص در خواندن شامل سه زريفايپس اسپس. شوند ي ميمطلب كدگذار
مشكل  (ايسلكي دي اصليژگيو.  خواندن و درك مطلبيالي ساي، سرعت ها  خواندن كلمهحيصح

 خواندن و عي سراي است كه فرد در درست خواندن، نيا) يخوان انشي پر،يشيخواندن، خوانش پر
 گريكدي ي و به جاكند ي مفي را تعرها  كلمها،يسلكسيكودك مبتال به د. درك مطلب مشكل دارد

 ،يگنج (فهمد ي از مطالب خوانده شده را مي و فقط مقدارخواند ي نمي به كلاي برد يبه كار م
1392.( DSM-5، كرده است انيب% 15 تا 5 را يريادگي  اختاللوعينرخ ش )1392،يگنج .(

و ناتواني در خواندن تأكيد كرده و نشان  1 فعالي ههاي اخير بر ارتباط بين ظرفيت حافظپژوهش
اتواني خواندن و دارند كه با نايرادهايي خوان در حافظه فعال خود  كه كودكان نارسااستداده

 نگهداري و پردازش ي هذهني است كه وظيف ي همانفعال يك سا ي هحافظ. نوشتن مرتبط است
استدالل كردن و  ، نظير فهميدن، براي انجام يك رشته تكاليف پيچيده شناختي،ها دادهموقتي 

 ،آن را به عنوان يك نظام فعال حافظه )1992 (2 بدلي،در تعريفي سنتي .يادگيري را بر عهده دارد
 فعال از اين ي هحافظ. نمايد ميتوصيف ، ستها ادهدكه مسئول نگهداري گذرا و پردازش همزمان 

 با ،دهد انجام ميها هدادعمل دستكاري و پردازش را نيز روي  ،ها هدادعين ذخيره كردن  نظر كه در
 يادگيري مؤثر يها تواند در ايجاد مشكل مييادگيري و پيشرفت تحصيلي رابطه دارد و ضعف آن 

 )1391(يكتا  ، ارجمندنيا و شكوهي)2013 (4، پاپاليا)2008 (3هاي ساچزلي وسوانسون پژوهش. باشد
اند، نشان دادندكه بين اين  ان نارساخوان پرداختهآموز دانش فعال در ي هكه به بررسي حافظ

 ،ها كه اين تفاوتهايي وجود دارد   تفاوت، نظر حافظهان عادي ازآموز دانش ان باآموز دانش
 در ييها مشكل ي يادگيري خاص،ها كودكان با ناتواني. ردآو ها را پايين مي كاركرد خواندن آن
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اين . كوتاه مدت آنان همراه است ي هكه با مشكل در حافظ درك مطلب و رمزگذاري دارند
هاي ي رمزگذاري، تفكر و به يادآوردن، موفقيتها مهارتمطلب و كودكان در يادگيري و درك

 فعال ي هنقش حافظ ستا با توجه به اهميت ودر همين را). 2003، 1پوم فري( كنندكمي كسب مي
اي خواندن جهت تحقق اهداف و پيشرفت دانش مورد نياز ي پايهها اكتساب يادگيري و مهارت در

ي نوين، ها فناوري .شود در زندگي تحصيلي و شغلي، ضرورت پرداخت به اين مهم احساس مي
كودك داراي اختالل  براي .داني جديدي را در زمينه بهبود خواندن فراهم كردهها فرصت
 همراه كردن ، مربوط به خواندن كسل كننده و ناخوشايند استيها ، كه انجام تكليفخواندن

تواند دانش قبلي خود را در او مي.  خواهد بودتوجهمطالب خواندني با استفاده از رايانه بسيار جالب
به خاطر سپاري مطالب را  خواه رايانه، دليها تكرار با تنظيم يرد و با تمرين و به كار گها تمرين

 آموزش در نوين ي هدر پژوهشي نشان دادند شيو) 2011( 2نئو و برزنيتز. تر نمايدبراي خود آسان
فعال  با رايانه  موجب  ي هاست كه تقويت حافظ رايانه ناورياز ف استفاده نارساخوان انآموز دانش

ان آموز دانشعت خواندن و نيز درك مطلب بهبود زبان، آگاهي واجي، خواندن و نوشتن، سر
ها  هاي رايانه و دقت و سهولت در استفاده از آن  فناوريبا پيشرفت روز افزون .شودنارساخوان مي

انتظار  افزارها براي كودكان، اين سيستم و نرم  بازخورد فوري و جذابيت استفاده ازي هو نيز ارائ
 .اي را داريم  رايانهيها ا ارائه تمرين ب،فعال ي هفظ اثر تقويت حابربهبود عملكرد خواندن را 

 ي ياديار،ها آموزش:  از جمله؛هاي متفاوتي براي بهبود عملكرد خواندن اجرا شده است روش
اما به نظر  .برداري آموزش داربستي، آموزش مستقيم و نيز روش تدريس همساالن و خالصه

ال نقش مؤثرتري در بهبود عملكرد خواندن  فعي هآموزش راهبردهايي جهت تقويت حافظ رسد مي
افراد . گيرد ورت مياي ص  رايانهيها  تمريني هكه اين تقويت با استفاده از رايانه و ارائ دارد

در تحقيقي كه  . در اغلب دروس خود با مشكل مواجه هستند،نارساخوان به دليل اختالل خواندن
 فعال، ي هن داد آموزش راهبردهاي حافظانجام گرفت نتيجه نشا) 1392(توسط كريمي و عسكري
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را فعال  ي هحافظجايگاه  و نقش )2009( 1ويوآل .دهدمي افزايش  را بهبود وها خواندن  نارساخوان
كه  كند مينشان خاطر و يابدمي  باالكودكي جايگاهين دورا  دوران تحصيل ويها اختالل در

حافظه فعال يك مهارت  .آورده بار ميطي دوران تحصيل ب  نتايج ناگواري در،حافظه ضعف در
 چون درك ،ي آموزشي از ساده تا پيچيدهها براي اجراي طيفي از فعاليت شناختي پايه است كه ما

كنيم  براي خواندن استفاده مي خودكالمي ما از حافظه .مطلب خواندن و حساب به آن نياز داريم
 ي هآموزش حافظ .مكه دركجاي جمله قرار داري ماد بياوريي هفهميم و ب بخوانيمتا آن چه را كه مي

دهد  ه نشان ميبخشد كه اين مسأل وان را بهبود ميان نارساخآموز دانشفعال عملكرد خواندن 
عملكرد خواندن دارد و نقص در اين حافظه موجب ضعف عملكرد   فعال نقش مهمي دري هحافظ

 فعال ي هنشان دادند كه حافظ) 1391(نيا و شكوهي يكتا ، ارجمندي پژوهشدر .شود خواندن مي
 است ها كلمهشناختي كه متضمن يادآوري عملكرد فرد در تكاليف آگاهي واج كالمي ضعيف بر

اي بر نارساخواني نشان داد كه  اثربخشي تمرين رايانهدر زمينه ) 1391(پژوهش لطفي . ارد دتأثير
اني كه آموز دانش فعال دارد و ي ه مستقيمي بر بهبود عملكرد حافظتأثير فعال ي هآموزش حافظ

 عملكرد خواندن بهتري نسبت به ساير ،طور كامل به اتمام رساندند اي را به  رايانهيها تمرين
 تأثير فعال بر روي خواندن ي هداد كه حافظدر پژوهشي نشان ) 2007(بدلي . ندكودكان داشت

 كلمه ،ها  را به صورت كلمه بسازدن بايد بتواند با اتصال حروف با صداها، آآموز دانش .گذارد مي
  . ي پشت سرهم  قرار دهد به صورت جملهيي بعدها را با كلمهرا در نظر داشته باشد و آن

يك  ها پژوهش. قوي دارد نياز به حافظه فعال آموز دانشت تجزيه و تحليل صداها دركلما
 كارپنتر و. دهد ميرا نشان فعال و درك مطلب خواندن ي دار و مثبت ميان حافظهي معنيرابطه

فعال را  ي هتوانايي حافظ در پژوهشي اظهار داشتند كه فراخناي خواندن،) 2010( 2جاست
 استدالل ها آن .گذار استتأثيركه بر چگونگي درك و فهم مواد خواندني ،كندگيري مي اندازه

،  درك مطلبو مدعي شدند عامل ميانجي مهم بين فراخناي خواندن وخود را گسترش داده 
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 تي تقوياثربخشبررسي  با توجه به مطالب فوق، هدف پژوهش حاضر .استفعال  ي هحافظ
 شهر نارساخوان انآموز دانش بر عملكرد خواندن و درك مطلب انهي فعال با استفاده از راي هحافظ
  . استنتهرا

  روش
 طرح ابنوع نيمه آزمايشي به لحاظ روش از نظر هدف كاربردي و  از پژوهش حاضر

 .استآزمون با گروه كنترل پس -آزمون پيش

 آموز دانش نفر 48آماري اين پژوهش را  ي هجامع: گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
 به اين مراكز 1393-94 كه درسال تحصيلي ، دولتي شهر تهرانهايكزخوان مقطع ابتدايي مرنارسا

خوان بود ان نارساآموز دانش نفر از 30 پژوهش شامل ي هنمون. دهد مي تشكيل ،مراجعه كرده بودند
بينه به  -استنفورد -آزمون نارساخواني و مقياس هوشي تهران ي هكه پس از تشخيص به وسيل

 نفر انتخاب شده در دو گروه آزمايش و كنترل به صورت 30. صورت تصادفي ساده انتخاب شدند
 نارساخواني بودند كه آموزش انآموز دانششامل ) فرن15(گروه آزمايش. دهي شدندتصادفي جاي

نيز شامل  )نفر15(گروه كنترل .  فعال را دريافت كردندي هاي تقويت حافظ راهبردهاي رايانه
  . كردند مياني بود كه آموزش مذكور را دريافت نآموز دانش

 براي تشخيص كه) 1387(مرادي  ونوريكرميآزمون نارساخوانياز :آزمون نارساخواني
خواندن  خرده آزمون 10 اين آزمون شامل . استفاده گرديد،ن استاندارد شده است خوانديها اختالل
... و ، ناميدن تصاويرها كلمه شبه وها هكلم ناحذف آوا، ،ها ه كلمي ه زنجير،درك متن، ها كلمه
نارساخواني با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه  و آزمون خواندن پايايي يها اندازه .باشد مي
 100ميانگين اين آزمون  .تدست آمده اس  به 98/0 تا43/0 ني مختلف بيها آزمون   براي خردهشده

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده توسط پژوهشگر در خرده .  است15 آن  استانداردو انحراف
 . باشد ميداراي همساني دروني  85/0) صحت خواندن( ها ي خواندن كلمهها آزمون

بينه توسط  -استنفورد -تهران مقياس هوشي: بينه -ستنفورد ا-مقياس هوشي تهران



  ...آموزان   فعال با استفاده از رايانه بر عملكرد خواندن و درك مطلب دانشي  حافظهاثربخشي تقويت

114 

ي استدالل ها خرده آزمون: اين مقياس شامل .شده استهنجاريابي و استاندارد  )1390( كامكاري
كالمي و   دانشغيركالمي، فضايي كالمي و -سيال كالمي و غيركالمي، پردازش ديداري

 و كالمي دانشي ها آزموناز خرده  .اشدب مي كالميكالمي و غير ي هكالمي و حافظغير
 فعال ي ه جهت شناسايي نارساخواني و عملكرد حافظ آنكالمي حافظه كالمي و غير،كالميغير

 خواندن ي هنمر .باشد مي 15و انحراف استاندارد آن  100ميانگين اين مقياس هوشي .شداستفاده 
 ي هحافظ  كالمي و دانش غيركالمي،ي دانشها  تراز خرده آزمونيها مساوي است با جمع نمره

جمع  است با  فعال برابري ه حافظي هنمر .25+87/1× فعال غير كالمي ي هفعال كالمي و حافظ
اين آزمون داراي . ي حافظه فعال كالمي و حافظه فعال غيركالميها آزمون تراز خرده يها نمره

ميزان وضوح گرايي از  72/0ميزان حساسيت و  98/0تجانس زيادي بوده و با  ضريب ثبات و
ضريب آلفاي . )1390كامكاري، ( برخوردار استخوانيي تشخيصي بااليي دركودكان نارساروا

  .باشد مي داراي اعتبار و پايايي 73/0اين آزمون با ميزان  كرونباخ محاسبه شده در
 آزمون با گروه پس-آزموناين پژوهش از روش نيمه آزمايشي با طرح پيش  در:روش اجرا
 مراكزان نارساخوان كه به آموز دانش نفر 30با توجه به حجم جامعه و نمونه، از. كنترل استفاده شد

 نوري و مراديي نارساخواني كرميها آزمون ،تهران مراجعه كرده بودند 13 و 6، 1مناطقيادگيري 
 نفر با روش 15 نفر تعداد 30سپس از ميان  .بينه كامكاري به عمل آمد -استنفورد -و تهران) نما(

 12در مدت  . نفر به عنوان گروه آزمايش انتخاب شدند15تصادفي ساده به عنوان گروه كنترل و 
در طي اين  .استفاده از رايانه اجرا شد  فعال باي هتقويت حافظ اي با گروه آزمايش،  دقيقه20جلسه 

 انفرادي انجام  به صورتها اين تمرين. اي را دريافت نكردند مدت گروه كنترل هيچ مداخله
 ها ، سطح دشواري تمرين كسب شده توسط آزمودنييها هدر هر مرحله با توجه به نمر .گرفت
سخ  امتياز كسب كرده و با هر پا20يك پاسخ صحيح آزمودني  در هر مرحله با .گرديدتعيين 
 . بود10تياز و حداقل ام 110داكثر امتياز مكتسبه در هر مرحلهح .شد كسر  امتياز از وي10اشتباه 
جلسه آموزشي  12در پايان  .شدتر راهنمايي ح باالوي به سط ،آموز دانشتوجه به پيشرفت  سپس با
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 بينه و نارساخواني اجرا شد - استنفورد-ي تهرانها آزمون دوباره) آزمايش كنترل و(هر دوگروه بر 
  .زيه و تحليل قرار گرفتآوري شده با آزمون تحليل كوواريانس مورد تجي جمعها و در پايان داده

اين : workimg memory training اجراي تمرينات تقويت حافظه با نرم افزاري هنحو
 شنيداري ي هدو بخش حافظ: تهيه گرديده است، شامل) 1389(و اماني نرم افزار كه توسط خدادادي 

 ها شكل و داعدا از سه نوع تمرين حروف، ها يك از اين بخش هر. باشد ديداري ميي هو حافظ
رت مستقيم و معكوس ارائه  مرحله است كه به  دو صو9تشكيل شده است و هر تمرين شامل 

   .شود مي
عدد و يا  ،رايانه در هر مرحله شكل :ديداري ي هشنيداري و حافظ ي ه حافظيها تمرين

يان شده و يا كه توسط رايانه برا  يك عدد آموز دانش. گذارد يا به نمايش ميحرفي را بيان كرده و
 انتخاب و كليك ؛ كه توسط رايانه برايش به نمايش گذاشته شداعدادي از بين شده،نمايش داده 

در صورتي كه  .شدتوسط رايانه تشويق مي  امتياز كسب كرده و20 ؛اگر جواب صحيح بود. كرد
 اين مرحله را با كه پس از اين .شد صدايي مبني بر اشتباه بودن پاسخ شنيده مي؛دادپاسخ اشتباه مي

اين مرحله  در. دوم شد ي ه عملكرد خود را مشاهده نمود وارد مرحلي هموفقيت سپري كرد و نتيج
 بايد دو عدد را از بين ساير آموز دانش .گذاردرايانه  دو عدد را براي وي بيان و يا به نمايش مي

 از آخر به اول شناسايي  رامواردي آموز دانش ، معكوسيها تمرين در. كرد شناسايي مياعداد
سوم ارائه كرد و  ي ه را در مرحل»كبوتر، خورشيد و پرچم«رايانه تصاوير :  به طور مثالكند؛مي

  .»پرچم، خورشيد وكبوتر«:  پاسخ داد اين گونه شناسايي كرد وآموز دانش

  نتايج
ايانه بر فعال با استفاده از ر ي ه تقويت حافظ:بود از اينكهاصلي پژوهش عبارت  ي هفرضي

  .   دارد تأثيران نارساخوان آموز دانشعملكرد خواندن 
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  ي مورد مطالعهها ي متغير خواندن در گروهها تو صيف داده. 1جدول 
  M SD دامنه تغييرات  Min Max 

  62/73  53/60  09/13  81/3  14/66  آزمون گروه كنترل پيش
  62/73  53/60  09/13  60/3  76/65  آزمون گروه كنترل  پس
  62/73  53/60  83/16  47/4  71/75  آزمون گروه كنترل شپي

  80/99  75/71  05/28  56/7  96/84  آزمون گروه كنترل  پس
  

-مي ،1آزمون در دوگروه كنترل و آزمايش درجدول پس آزمون و پيشيها  نمرهي همقايس با

حالي   و اين در مشاهده نمود،اند متغير مستقل بودهتأثير گروه آزمايش را كه تحتتوان تغييرهاي
  .شود مي خاصي مشاهده ناتاست كه درگروه كنترل تغيير

  ها آزمون گروهآزمون و پسنرمال بودن توزيع متغيرهاي پيش. 2جدول
   شاپيرووويلك كلوموگروف اسميرونوف

 Z df pآمار  Z df pآمار 

 229/0 30  955/0 121/0 30  166/0   آزمون متغير خواندن پيش

  074/0  30  937/0  200/0  30  147/0  خواندنآزمون متغير  پس
  156/0  30  949/0  32/0  30  67/0  آزمون درك مطلب پيش
  117/0  30  944/0  24/0  30  141/0  آزمون درك مطلب پس

 از آزمون استفاده هاي متغير خواندن و درك مطلب خواندن بانرمال بودن توزيع داده
دست آمده از آزمون ه بر اساس نتايج ب. ديلك بررسي گرديكلوموگروف اسميرونوف و شاپيرو و

زمون از سطح آي پيش آزمون و پسها معني داري متغير ي هكه درج شاپيرو ويلك به سبب آن
  .  در هر دو متغير نرمال استها توان نتيجه گرفت كه توزيع دادهپس مي،  بيشتر است05/0خطاي 

  
  ها يكساني واريانس گروه. 3جدول 

 f df1 df2 p  آماره لوين

  136/0  28  1  355/2  پيش آزمون خواندن
  836/0  28  1  045/0  آزمون خواندن پس
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 در متغير خواندن براساس آزمون لوين مورد بررسي قرارگرفت كه به ها يكساني واريانس گروه
سطح معني داري   ازها آزمونپس آزمون ومعني داري متغيرهاي پيش ي هكه درج سبب اين

  .  برقرار استها گرفته شد كه فرض برقراري يكساني واريانس گروه نتيجه ،بيشتر بود05/0
  كوواريانس متغير خواندن. 4جدول 

  SS df MS f p   مجذور  
  877/0  001/0  389/96  72/16530  2  144/3306  مدل موردنظر
  001/0  960/0  003/0  44/0  1  44/0  رهگيري

  539/0  001/0  588/31  728/541  1  728/541  پيش آزمون
  649/0  001/0  817/49  352/854  1  353/845  گروه
        150/17  27  047/463  خطا

  

 با حذف يا كنترل اثر متغير ،4دست آمده از آزمون كوواريانس در جدول ه بر اساس نتايج ب
داري ميان ميانگين متغير مستقل و ميانگين متغير وابسته وجود تفاوت معني) آزمونپيش( همپراش

 به عبارت ديگر با حذف متغير ،پذيريم كنيم و فرض يك را مي ميفر را رد نتيجه فرض ص در .دارد
در واقع با انجام آزمون  . متغير مستقل و وابسته وجود داردمعني داري ميان ي ههمپراش رابط

توجه  با.  تلخيص شده استها متغير مستقل با متغير وابسته از حضور ساير متغير ي هكوواريانس رابط
 ي ه اصلي اين پژوهش كه تعيين اثربخشي تقويت حافظي ه، فرضيها ه و تحليل دادهبه نتايج تجزي

  .  شودتأييد مي، خوان بودا نارسانآموز دانشعملكرد خواندن  فعال با استفاده از رايانه بر
فعال با استفاده از رايانه بر  ي هتقويت حافظ : اين پژوهش عبارت بود از اينكه فرعيي هفرضي

  .  نارساخوان مؤثر استانآموز نشدادرك مطلب 
  

  ي توصيفي متغير درك مطلبها شاخص. 5جدول
  دامنه تغييرات M SD  مراحل

  48  11/31  86/26  آزمون گروه آزمايش پيش
  53  04/15  26/38  آزمون گروه آزمايش پس
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-، مي5آزمايش درجدول آزمون در دوگروه كنترل و آزمون و پس پيشيها  نمرهي همقايس با
حالي   مشاهده نمود و اين در،اند متغير مستقل بودهتأثير گروه آزمايش را كه تحتات تغييرتوان

                                                     .شود ميگروه كنترل تغييرات خاصي مشاهده ن است كه در
ل اثر متغير با حذف يا كنتر ، 6 در جدول،آزمون كوواريانس دست آمده ازه بر اساس نتايج ب

و ) فعال ي هتقويت حافظ(داري ميان ميانگين متغير مستقل تفاوت معني) پيش آزمون( همپراش
توان نتيجه  ميها توجه به تجزيه و تحليل داده با. وجود دارد) درك مطلب(ميانگين متغير وابسته 

ده از رايانه بر فعال با استفا ي ه فرعي اين پژوهش يعني اثربخشي تقويت حافظي هگرفت كه فرضي
    .شودان  نارساخوان تأييد ميآموز دانشدرك مطلب 

  كوواريانس متغير درك مطلب. 6جدول
  SS df MS  f p   مجذور  

  903/0  001/0  028/125  663/4012  2  325/8025  مدل موردنظر
  159/0  032/0  096/5  556/163  1  556/16  رهگيري

  899/0  001/0  6/241  325/7755  1  32/7755  پيش آزمون
  448/0  001/0  949/21  4/704  1  428/704  گروه
        09/32  27  542/866  خطا

          30  5998  مجموع

  گيري بحث و نتيجه
اي در بهبود عملكرد خواندن و درك مطلب مداخلهبررسي اثربخشي هدف پژوهش حاضر 

تيجه گرفت كه توان ن مي،پژوهشهاي با توجه به يافته. ان نارساخوان بودآموز دانشخواندن در 
ان آموز دانش فعال با استفاده از رايانه بر عملكرد خواندن و درك مطلب خواندن ي هتقويت حافظ
فعال با استفاده از  ي هنتايج نشان داد كه راهبردهاي مربوط به تقويت حافظ . داردتأثيرنارساخوان 

نتايج اين .  داردتأثيروان ان نارساخآموز دانشرايانه بر عملكرد خواندن و نيز درك مطلب خواندن 
 پوم فري، ؛2009، آلووي، 2008ساچزلي و سوانسون، (  قبلي همسو استيها پژوهشهاي  با يافته
 فعال ي ه خود نشان داده بودند كه آموزش راهبردهاي حافظيها پژوهش در محققاناين  ).2003
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 مختلف نشان داده يوهشهاي پژيافته. شودان نارساخوان ميآموز دانشموجب بهبود خواندن در 
نئو  ؛2013 پاپاليا،( فعال دارند ي هان داراي اختالل خواندن، عملكرد ضعيفي در حافظآموز دانشكه 

فعال يكي از فرايندهاي مهم شناختي است كه زيربناي تفكر و يادگيري  ي هحافظ .)2011 و برزنيتز،
توان ظرفيت اين   استفاده از رايانه مي فعال باي هها نشان داده است كه با تقويت حافظپژوهش .است

 كارپنتر و جاست، ؛1391لطفي، ( نيز سبب بهبود درك مطلب گرديد حافظه را افزايش داد و
يي ها مهارتترين فعال يكي از مهم ي هتوان گفت حافظهاي پژوهش ميدر تبيين يافته ).2010

فعال مانع پردازش جمله و نيز  ي ه حافظيها مشكل .كندبيني مياست كه نتايج يادگيري را پيش
ي ها لب و مطها واژه فعال باالتر رود، ميزان درك ي ههر چه ظرفيت حافظ. شوددرك آن مي
 امكان سريع ، بيشتر  شودها  بيشتر خواهد شد و هر چه سرعت پردازش حروف و واژه،خوانده شده

گيري و با اختالل خاص خواندن هاي يادكودكان با ناتواني.فزوني خواهد شد نيز ها خواندن جمله
ها آن .گذارد ميتأثيرهم ها  خواندن آني هدچار ضعف در حافظه فعال بوده كه اين نقص بر نحو

 را به سرعت به خاطر بياورند و ها يا حروف وكلمه رعت نامگذاري كرده و را با ساشياءتوانند نمي
 و حروف ءشياآوري اقص در به ياد ن.توانند معني مطالب خوانده شده را درك كنندنيز نمي
 تقويت تأثيرتوجه به  با. شوددرك مطالب مي  باعث كندي و ضعف در روان خواندن وها وكلمه
توان  مي،ان نارساخوانآموز دانش با استفاده از رايانه در بهبود عملكرد خواندن ،فعال ي هحافظ

مثابه مهارت زيربنايي يادگيري  فعال به ي هنتيجه گرفت كه توجه به راهبردهاي تقويت حافظ
به دليل تعامل نزديك حافظه و  .تواند رويكردي مؤثر در درمان اختالل خواندن باشدخواندن مي

تواند موجب فعال و عملكرد نامناسب اين حافظه مي ي هخواندن، ضعف و ظرفيت ناكافي حافظ
- ر با تنگناها و محدوديتهاي ديگاين پژوهش نيز همانند پژوهش . خواندن شوديها بروز مشكل

 ي ه شد كه مقايسسببمحدوديت مراكز دولتي بودكه : ترين آن هايي مواجه بوده است، كه اساسي
همچنين محدوديت فوق سبب . پذير نباشد تحصيلي امكاني ه از لحاظ جنسيت و پايها آزمودني

پيشنهاد . ي كردهاي پژوهش را نتوان از نظر هوشبهر به سطوح مختلف طبقه بندشد تا نمونه
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توجه كودكان داراي   فعال بر دقت وي هارتباط با تقويت حافظ پژوهشي در -1. گردد مي
هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان دبستان، در دوره -2 . يادگيري صورت گيرديها مشكل

فعال، نقش و اهميت آن در يادگيري به ويژه در خواندن و نيز راهبردهاي تقويت  ي هساختار حافظ
 . ن حافظه آموزش داده شوداي
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