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آموزان  دانش ي فعال حافظهبهبود بر  بك ان افزار نرم آموزش اثربخشي
  نارساخوان

  3و سيد موسي كافي 2زاده، عباسعلي حسين خان1نورا آقاجاني
  

  

  چكيده
 ي فعـال  حافظهدهد؛  ناتوان يادگيري را به خود اختصاص مي نارساخواني بيشترين درصد دانش آموزان

از ايـن رو  . در امر يادگيري است كه اين دانش آموزان در آن ضـعف شـديد دارنـد    نيز يكي از عوامل مهم
انجام نارساخوان  آموزان دانش ي فعال حافظهبر  افزار ان بك نرمآموزش  تأثيربررسي  هدفبا  مطالعه حاضر

ابتدا  ،1391-92شهر رشت در سال تحصيلي  تا پنجم ابتدايي بدين منظور از بين دانش آموزان پسر دوم .شد
منظـور  ه بـ . دهـي شـدند   نفره آزمايش و كنتـرل جـاي   9نفر انتخاب وسپس در دو گروه  18 به طور تصادفي

كـاري دانـيمن و كـارپنتر و     افزار سنجش حافظـه  ها از آزمون خواندن و نارساخواني نما، نرم آوري داده جمع
نتـايج   .باشـد  زمون با گروه كنترل ميآ آزمون و پس  طرح آزمايشي از نوع پيش .استفاده شد افزار ان بك نرم

در  آن هاي لفهؤو م ي فعال حافظهبر بهبود  افزار ان بك نرمآموزش مثبت  تأثيرتحليل كوواريانس حاكي از 
افـزار   نـرم توان نتيجه گرفت كه  ن اساس مييبر ا. هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل بود آزمودني
كودكان نارساخوان و در نتيجه در  ي فعال حافظهتوان از آن در بهبود  ميه ك اين مزيت را دارا است ان بك

  .حل مشكالت تحصيلي آنها بهره گرفت

  ، نارساخوانيفعال ي حافطه، افزار ان بك نرمآموزش  :هاي كليديواژه
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  قدمهم
پيشرفت در كه با نقص  كند ميره شال اختالاحد يا زه وابه يكساي گيرديال ختالرت اعبا

در ين ناهمگني است كه اماهيتي ناهمگن ل داراي ختالاين؛ استاتحصيلي مرتبطهاي  رتمها
ان صلي به عنوبندي ا قهسيستم طبدر همچنين ت و طالعادازش اضعف پرت و قو، تحصيليي لگوهاا
، 1كسي( دياضي منعكس ميشول رختالايا ن و نداخول ختالامانند ص خازه تحصيلي حوت ختالالا

ت ست كه با مشكاله انظر گرفته شددر شناختي  مشكل عصبان به عنوي يرگدياي ها نياناتو). 2012
د فرر از نتظارد اهني موذنايي ابا توده و بواه نوشتن همرت و ياضيان، رندانايي خواتوي در جد

در اين بين مهارت خواندن در زندگي انسان اهميت فراواني دارد، چراكه توانايي  .اردني نداهمخو
تفتي و  راقبيان، اخوان(هاي درسي و غيردرسي ضروري است  ي موضوع همهخواندن براي آموختن 

توان به  ميبه طور كلي  هاي شناختي كودكان ناتوان در يادگيري ژگيياز جمله و). 1391حجازي، 
ر، راف، اورسون، برث، بروشك و سيلو( موارد هوش، توجه، حافظه و مشكالت ادراكي اشاره نمود

ختي و آموزشي و شنا روانهاي  توان گفت كه بيشتر پژوهش هوش ميدر مورد . )1991 ،2وسلر
بهر و پيشرفت تحصيلي  دارند و تفاوت بين هوش تأكيديادگيري بر ديدگاه سنتي  هاي تعاريف ناتواني

كنند كه در اين تعاريف وجود متوسط تا باالي متوسط ذكر  را به عنوان مالك تشخيص مطرح مي
صلي ي اجنبههااز به تنهايي يكي و ست اهن ذعالي ي رين فعاليتهامهمتاز توجه يكي  .شده است

، 3سوانسون و ژرمن( داردنيز نقش مهمي و ادراك حافظه ش، هورساختادر ست كه اشناختي ر ساختا
و نقص  ي فعال حافظهنقص در حافظه كوتاه مدت،  مثالً(اختالل در كاركردهاي حافظه ).  2006

هاي مهم ديگر كودكان  از ديگر ويژگي) ي شناختي و فراشناختيخفيف در رمزگرداني و راهبردها
  ).2007، 4تارويان، نيكلسن و فاوست(يادگيري است  داراي ناتواني
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ر در وضعيت ضشامل اطالعات ثبت شده در حافظه دايمي است كه در حال حا ي فعال حافظه
زيرا  ؛هستند ي فعال ظهحافتوان گفت كه كدام اطالعات جزو  نمي. اند فعال قرار گرفته كامال

محسوب  ي فعال حافظه ءهرگونه اطالعاتي كه براي تحليل بيشتر فعال گردد در همان لحظه جز
بر تمامي اطالعات موقتي داللت دارد كه فرد در  ي فعال حافظهتوان گفت كه  گردد؛ پس مي مي

شناختي مهم است كه يكي از فرايندهاي  ي فعال حافظه. هر لحظه مورد نظر به آنها دسترسي دارد
اين حافظه نقشي حساس در يادگيري خواندن و رياضيات . باشد مي زيربناي تفكر و يادگيري

  ). 2008، 1دن(كند  يادگيري ايفا مي هاي كودكان دارد، همچنين نقش زيادي را در ناتواني
ي گيردياني اناتور چازان دموآنش داند كه ن دادنشااي مطالعهدر ) 2003( 2نگرا و وامك ناما

مقايسه با در ضعيفي د عملكر) همردآوري روزتكاليف ياو تحصيلي دآوري يا(تكليف دو هر در 
 ي فعال حافظهبا توجه به اين امر كه پردازش اطالعات يكي از وظايف  .دارنددي عازان موآنشدا

ي ها سنجشدي در عان كادشناختي كود ند كه عملكرن دادنشا) 2006(ن و ژرمن نسواسو ،است
 درازحافظه و فضايي -اري يدري دكا ي حافظه فعال، كالمي ي حافظه، سرعت(كالمي يلل مساح
ني اناتودو مبتال به هر ن كادكون و نداخوو ياضي ي رگيردني يااناتور چان دكادكواز بهتر ) تمد

  .ستا)ننداخوو ياضي ي رگيرديا(
تي اي تي وير اند كه تصا گزارش كرده) 1999( 3برونزويك، مك كروري، پرايس و فريت

)TAT(  كودكان و بزرگساالن نارساخوان در زمان خواندن با صداي بلند و خواندن كلمات
حاكي از اين است كه كرتكس گيجگاهي بخش چپ مغز ) كلمه، غيركلمه(درست و نادرست 

اين پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه . اين افراد در مقايسه با گروه كنترل فعاليت كمتري دارد
عادي، بيانگر بعضي نقايص در  هاي مغزي افراد نارساخوان و مكن است تفاوت در پردازشم

يكتا، لطفي، رستمي، ساتل و  شكوهي .چپ كودكان و بزرگساالن نارساخوان باشد ي هنيمكر
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فضايي بر اساس علوم -ديداري ي فعال حافظهدر پژوهشي آموزش ) 2013(صالحي آذري 
نتايج حاكي از آن بود كه  .وجه كودكان نارساخوان را بررسي كردندآن بر ت تأثيرشناختي و  عصب

تر ساخته و  ديداري فضايي گروه آزمايش را نسبت به گروه كنترل غني ي فعال حافظهآموزش 
ي انتقالي در تكاليف اجرايي توجه همچون توجه صرف، هشياري بصري و سرعت تأثيرهمچنين 

  .اند يافتهبصري ديده شد كه بعد از آموزش بهبود 
ن و نداتحولي خوي ها نياناتوط تباارسي ربراز ) 2004( 1النگ و نگارمو، كسرما، كيبي
حافظه ري در شكال آختالن، انداتحولي خوي ها نياناتور چان دكاديافتند كه كوري درحافظه كا

 را به عنوان ابزاري ي فعال حافظهآموزش  تأثيردر پژوهشي ) 2013( 2ملبي و هولم. ندري داركا
فزون كنشي و /اي بر اختالل نارسايي توجه براي پيشرفت توانايي شناختي و دستاوردي مدرسه

اين . دانش آموزاني با ديگر مشكالت شناختي همچون ناتواني خواندن مورد بررسي قرار دادند
كالمي و غيركالمي فعال  ي برنامه آموزشي بهبود كوتاه مدت و قابل اعتمادي در هر دو نوع حافظه

ي  حافظهاي  اي آموزش رايانه ات برنامه رايانهتأثيرپژوهشي را به عنوان ) 2010( 3ميلتون. ان دادنش
 كنشي و ناتواني فزون/را در نوجوانان مبتال به نارسايي توجه ي فعال حافظهروي توجه و  فعال

 فعال ي حافظهپذيري شناختي و  نتايج نشانگر آن بود كه آموزش انعطاف .يادگيري انجام دادند
  .قابل توجهي داشتتأثير

در . سزايي داشته باشند ي فعال نقش به توان در تقويت حافظه افزار ان بك مي آموزش با نرم
تكاليف  در پژوهشي) 2010( 4لوتي، باچكيول، سو، جونايدز و پريگ-سوزان، استيودرهمين زمينه 

داد كه آموزش در هر دو گروه نتايج نشان  ،را به دو گروه از افراد عادي آموزش دادند بك  ان
ها نسبت به گروه گواه كه هيچ آموزشي را دريافت نكردند بهبود  شود كه اين گروه باعث مي

نسبت به گروه  بك  ان همچنين گروه آموزشي با يك. بيشتري در هوش سيالشان نشان دهند
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ي، بوشكول، جيگ .شان انتقال دادندي فعال حافظهاطالعات كمتري را به  بك انآموزشي دو 
ي  حافظهدر پژوهشي براي بررسي افزايش هوش سيال از طريق آموزش ) 2008(1جويندز و پريگ

بك استفاده نمودند و نشان دادند كه ميزان افزايش در هوش سيال به شدت به   افزار ان از نرم فعال
شود  سيال ميهاي آموزشي بيشتر منجر به بهبود بيشتري در هوش  دوره. آموزش بستگي دارد مقدار

در يك مطالعه امكان ) 2009( 2پريگ، هالستين و اولهفن. باشد مي و اثر آموزش وابسته به دور
بررسي  ي فعال حافظههاي عقلي را به كمك آموزش  افزايش هوش سيال در افرادي با ناتواني

در . گير در حل تكاليف هوش سيال بعد از آموزش بود دهنده افزايشي چشم نتايج نشان. كردند
درصدي در  22آزمون نشان دادند، افزايشي  درصدي را در پس 8حالي كه گروه كنترل افزايشي 

اين افزايش در عملكرد به تعداد جلسات آموزشي بستگي . عملكرد گروه آموزشي ديده شد
روزه افزايشي ناچيز و يا افزايشي نامرتبط با  12و  8هاي با آموزش  كه گروه در حالي. داشت

 40روزه به  19و  17هاي آموزش  ا نشان دادند، ميزان افزايش در عملكرد در گروهآموزش ر
اي با افزايش كنترل شناختي و  در مطالعهنيز ) 2011( 3شوايتزر، هپشير و داگلش. درصد رسيد

به بررسي بسط آموزش مغزي در حوزه عاطفي پرداختند و  ي فعال حافظهعاطفي از طريق آموزش 
ها از مزاياي  داده. استفاده نمودند افزار ان بك نرماز  ي فعال حافظهي آموزش در اين راستا برا

پذير در  كند افزايش انتقال حمايت كرده و پيشنهاد مي ي فعال حافظهپذير تكاليف دشوار  انتقال
  .باشد ها مي سراسر حوزه عاطفي خواستار آموزش با موادي متناسب با آن زمينه

را  ينقش مهم يزروزمره ن يبوده و در زندگ يادگيري يبه سو اي يچهخواندن دراز آنجا كه 
افراد، درك مطلب و اطالعات  ياقتصاد يتدر استقالل و وضع ينارساخوان ياز طرف كند و يم يفاا

مهم  يلاز دال يكياختالل در خواندن  ينبنابرا كند؛ يم يجادتداخل ا يرامونپ يايآنها از دن يعموم
 ييآموزان با نارسا پژوهش در مورد دانش يلدل ينوزان بوده و به همآم دانش قيتدر عدم موف
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هاي انجام شده شواهد  هاي پژوهش همچنين يافته ؛برخوردار است يخاص يتاز اهم يژهو يادگيري
تواند ظرفيت  كنند كه آموزش مغزي شناختي فشرده و دشوار، نه تنها مي گذاري مي اي را پايه اوليه

در محيط ) گيري همچون تصميم(افزايش دهد بلكه فرايندهاي كنترل شناختي حل مساله انتزاعي را 
اين است كه با توجه به  ،افزار هاي اين نرم از ديگر مزيت. بخشد عاطفي روزمره را نيز بهبود مي

توان ميزان توجه و مدت زماني كه اين  هاي هر مرحله، مي قابليت افزايش زماني و نيز تعداد كوشش
تعيين پژوهش حاضر  هدف بدين ترتيب .را افزايش داد ،دهند تكليف اختصاص مي كودكان به هر

  .بودنارساخوان آموزان  دانش ي فعال حافظهبر بهبود عملكرد  بك  انافزار  نرمآموزش بخشي اثر

  روش
  . باشد آزمون با گروه كنترل مي آزمون و پس  طرح آزمايشي از نوع پيشحاضر از نوع  ي مطالعه
دانـش آمـوزان    تمـامي آماري اين پژوهش را  ي جامعه :يگير نمونهو روش ونه نم، جامعه

ابتـدا بـا   . دهنـد  تشـكيل مـي   91-92شهرستان رشت در سال تحصيلي  ابتدايينارساخوان پسر مقطع 
مراجعه به مراكز ناتواني يادگيري در سطح شهر رشت اسـامي دانـش آمـوزان نارسـاخوان دريافـت      

 نفـر رسـيده و بـه    18بعـد از ريـزش بـه    كه  بودهدانش آموز نارساخوان  20در ابتداحجم نمونه . شد
بهـر   بـراي اطمينـان از هـوش   . شدند نفره آزمايش و كنترل جايدهي 9صورت تصادفي در دو گروه 

بـا توجـه بـه    .از افراد نمونه مقيـاس تجديـد نظـر شـده وكسـلر كودكـان گرفتـه شـد         115تا  85بين 
مطالعـه در گـام اول بـه     مورد گيري افراد ارساخوان، روش نمونهمشكالت شديد در شناسايي افراد ن

 روشصورت نمونه در دسترس بود ولي جايدهي افـراد نمونـه در دو گـروه آزمـايش و كنتـرل بـه       
آوري  بـراي جمـع  . آموزان گروه آزمايش مداخله صـورت گرفـت   براي دانشانجام شد و  تصادفي

  :فاده شداطالعات در اين پژوهش از ابزارهاي زير است
تهيه  )2002( اين آزمون توسط كُرمي نوري و مرادي :نما آزمون خواندن و نارساخواني

هدف اين آزمون بررسي ميزان ناتواني خواندن دانش آموزان عادي دختر و پسر در . شده است
هاي دو زبانگي و يك زبانگي و تشخيص كودكان داري مشكالت خواندن  ژگييدوره دبستان با و
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 ؛ خردهاستگذاري به شرح زير  آزمون و نمره اين هاي خرده آزمون. باشد مي وانيو نارساخ
درك متن،  -5ناميدن تصاوير،  -4قافيه،  -3زنجيره كلمات،  -2خواندن كلمات،  -1:هاي آزمون

هاي  نشانه - 9، )كلمات بدون معني(خواندن ناكلمات  -8حذف آواها،  -7درك كلمات،  -6
هاي  هاي درست هر خرده مقياس با مراجعه به جدول پاسخ پاسخ .قولههاي م نشانه -10حرف و 

نمرات تراز  ؛آيد صحيح محاسبه شده، سپس با مراجعه به جدول مربوط، نمره تراز شده به دست مي
پايايي اين آزمون با استفاده از روش آلفاي .شده براي هر پايه در هر شهرستان متفاوت است

به دست  98/0تا  43/0هاي مختلف بين  ير آن براي خرده آزمونكرونباخ محاسبه شده كه مقاد
تر از ميانگين اين  انحراف استاندارد پايين 5/1در پژوهش حاضر دانش آموزاني كه . آمده است

  .آزمون عمل كردند، به عنوان دانش آموزان با مشكالت خواندن انتخاب شدند
 27شـامل  ) 1980( 1من و كـارپنتر آزمون حافظه كاري داني:افزار سنجش حافظه كاري نرم

اي تقسـيم شـده    جمله به شش بخش دو، سه، چهار، پـنج، شـش و هفـت جملـه     27اين . جمله است
مانـد و   ثانيه روي صفحه مـي  7شود و حدود  يكي روي صفحه مانيتور ظاهر مي جمالت يكي .است

زمودني بايد با دقـت  در هر بخش آ. شود اي، جمله بعدي ظاهر مي پس از يك وقفه يك و نيم ثانيه
آيا هر جمله از نظـر معنـايي    :به جمالت توجه كند و سپس دو پرسش را با تيك زدن مشخص كند

بخـش   بينيد؟ اي است كه مي كلمه 7 آخرين كلمه هر جمله كدام يك از درست است يا نادرست؟
، انـدوزش  )آخرين كلمه هر جمله(پردازش و بخش دوم ) يا نادرستي معناي هر جمله درستي(اول 

هر بخـش بـر    درست هاي گذاري حافظه كاري تعداد پاسخ براي نمره. دهد را مورد سنجش قرار مي
ضرب شده و  100است تقسيم شده و سپس عدد به دست آمده در عدد  27تعداد كل جمالت كه 

 شـده در نهايت نمره بخش اندوزش را با نمره بخش پردازش جمع . آيد نمره آن بخش به دست مي
داد عهمبستگي اين آزمـون بـا آزمـون اسـت     .دست آيده شود تا نمره كل ب صل تقسيم بر دو ميو حا

هاي واقعـي برابـر    هاي ويژه درك مطلب مانند آزمون پرسش همچنين با آزمون. است 59/0كالمي 

                                                                                                                            
1. Daneman & Carpenter 
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  ).1980 ،دانيمن و كارپنتر(است  9/0هاي ضماير اشاره برابر با  است و با آزمون پرسش 72/0با 
است  ي فعال حافظهيك تمرين براي تقويت  DUAL N-BACKتمرين  :زار ان بكاف نرم

در اين برنامه كامپيوتري به طـور معمـول    .به كار گرفته شد 2008در سال  يكه اولين بار در پژوهش
چند ثانيه نمايان شـده و همزمـان بـا آن يـك      خانه به صورت تصادفي 8مربعي آبي در يك جدول 

تكليف آزمودني اين است كه هـر زمـان   . شود ه صورت شنيداري پخش ميحرف از حروف الفبا ب
 »L«و در صورت شنيدن هدف شنيداري قبلي كليد  »A«هدف تصويري قبلي را مشاهد كرده كليد 

هاي قبلي بـه طـور همزمـان هـر دو كليـد مـذكور را در صـفحه         و در صورت ديدن و شنيدن هدف
افزار بـه   درصد اهداف را به درستي به ياد آورد، نرم 90در صورتي كه آزمودني . كيبورد فشار دهد

به اين صورت كه آزمـودني موظـف اسـت    . برد صورت خودكار سطح دشواري تكاليف را باال مي
در صورتي كه آزمـودني بـه   . محرك شنيداري و ديداري را بخاطر بسپارد 12، تا 3، 2، 1به ترتيب 
قبل بازگردانـده    بار به صورت خودكار به مرحله درصد اهداف پاسخ درست دهد، اين 50كمتر از 

 در اين تمرين به اين معناست كه فرد ملزم به يادآوري دو محـرك اسـت و   Dualقسمت  .شود مي
كه آزمودني چند مرحله قبـل را بايـد بـه يـاد داشـته       اين است  دهندهنشان  N-Back در Nحرف 

بـه منظـور اثربخشـي، ايـن      .كند و پاسخ دهـد گيري  باشد تا درباره يكي بودن مكان يا صدا تصميم
  .ه شوديدقيقه به هر كودك ارا 20روز و روزانه به مدت  4اي  ماه، هفته 5افزار بايد به مدت  نرم

  

  نتايج
هاي توصيفي متغير براي نمونه مورد بررسي شامل ميانگين و انحراف  شاخص 1 در جدول

براي تعيين اثربخشي  .اند ه شدهيها ارا وهاستاندارد در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك گر
از آنجايي كه نتايج . استفاده شد) ANCOVA(از تحليل كوواريانس  روش آموزش ان بك

دار نبود يعني ماتريس كواريانس در هر دو گروه همگن نبود از تحليل مانكوا  باكس معني آزمون ام
 .استفاده نشد
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  )n=18( ي فعال ههاي حافظ هاي توصيفي مولفه آماره .1جدول
  

SD  M  مولفه گروه وضعيت 
  آزمايش پيش آزمون  53/41  71/13

 پردازش
 پس آزمون  01/58  45/9
 پس آزمون  59/48  84/15  كنترل پيش آزمون 45/45  56/21

  آزمايش پيش آزمون  56/45  27/5
 اندوزش

 پس آزمون  36/63  50/7
 آزمونپس  79/51  72/7  كنترل پيش آزمون  53/48  04/11

  آزمايش آزمونپيش  58/43  87/7
 پس آزمون  76/60  02/8  كل ي فعال حافظه

 پس آزمون  20/50  98/7  كنترل پيش آزمون  98/46  54/8
  

 براي بررسي مفروضه همگني شيب Fنتايج آزمون  2ه نتايج اين آزمون در جدول يقبل از ارا
هاي آن در گروه آزمايش و كنترل  مولفه و ي فعال حافظهرگرسيون پيش آزمون و پس آزمون  

 .گزارش شده است
  

ي فعال در گروه  بررسي مفروضه همگني شيب رگرسيون پيش آزمون و پس آزمون حافظه .2دولج
  آزمايش و كنترل

  F sig  مولفه
  88/0  02/0  پردازش
  37/0  85/0  اندوزش
  85/0  03/0  كل ي فعال حافظه

  

هاي  همگني شيب رگرسيون در دو گروه براي مولفهبررسي  F آماره 2به جدول  توجهبا
توان نتيجه گرفت كه شيب  بنابراين مي ؛باشد دار نمي كل معني ي فعال حافظهپردازش و اندوزش و 
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نتايج تحليل كوواريانس  3جدول  در. رگرسيون پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه برابر است
ترل در پس آزمون با كنترل پيش آزمون ه براي بررسي تفاوت گروه آزمايش و كنطرفيك 

  .گزارش شده است
  ي فعال تفاوت گروه آزمايش و كنترل در حافظه طرفهنتايج تحليل كوواريانس يك  .3جدول 

  

SS  مولفه
 آزمايشي

SS 
  خطا

MS
  آزمايشي

MS  
  F  P  Eta  خطا

  32/0  02/0  01/7  66/83  85/586  01/1255  85/586  پردازش
  48/0  002/0  19/14  61/49  94/703  15/744  94/703  اندوزش
  76/0  001/0  83/47  24/16  15/777  69/243  15/777 كل فعال ي حافظه

  

و  01/0اندوزش در سطح  مؤلفه، 05/0پردازش در سطح  مؤلفه Fآماره  3جدول با توجه به 
دهد كه بين دو  باشد و اين نشان مي دار مي معني 001/0در پس آزمون در سطح  ي فعال حافظه
كه ميانگين  براي بررسي اين. دار وجود دارد هاي آن تفاوت معني لفهؤو م ي فعال حافظهه در گرو

پس از تعديل و كنترل نمرات پيش آزمون  ي فعال حافظهها در پس آزمون  كدام يك از گروه
الزم به ذكر است كه براي . هاي تصحيح شده گزارش شده است گينميان 4جدول بيشتر است در 

  .هاي نهايي از تصحيح بنفروني استفاده شد نگينبرآورد ميا
  ها ي فعال در گروه هاي برآورد شده نهايي حافظه ميانگين .4جدول 
  M SD  گروه  مؤلفه

  05/3  04/59  آزمايش  پردازش
  05/3  55/47  كنترل

  36/2  93/63  آزمايش  اندوزش
  36/2  22/51  كنترل

  36/1  21/62  آزمايش  كل ي فعال حافظه
  36/1  76/48  كنترل
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بيشتر  ي فعال حافظهپردازش، اندوزش و  مؤلفهميانگين گروه آزمايش در  4 با توجه به جدول
؛ باشد دار مي معني 3 در جدول Fاز ميانگين گروه كنترل در اين متغيرها كه با توجه به آزمون 

و  ي فعال حافظههبود بر ب بك  افزار ان نرمتوان گفت كه آموزش  ها مي بنابراين با توجه به اين يافته
  .است مؤثرهاي آن در كودكان نارساخوان  مؤلفه

  گيري بحث و نتيجه
 آموزان  دانش ي فعال حافظهبر  افزار ان بك نرمآموزش  اثربخشيبررسي  هدفاين پژوهش با 

ان آموز دانش ي فعال حافظه، افزار ان بك نرمنتايج پژوهش نشان داد كه كار با و  انجام شدنارساخوان 
از آنجايي كه مطالعات نشان داده كه حافظه كاري در مقايسه با انواع و  دهد نارساخوان را افزايش مي

هاي خواندن دارد از اين رو تقويت  بيشتري بر مهارت تأثير، كوتاه مدت ي حافظه ويژه بهديگر حافظه 
هاي  ج با يافتهاين نتاي. واقع شود مؤثرتواند در كاهش مشكالت اين كودكان  مي ي فعال حافظه

و  )2006(سوانسون و ژرمن  ،)2001( 1، بال و اسكريرف)2010( هاي سوزان و همكاران پژوهش
شان ي فعال حافظهيادگيري عملكرد  ان با ناتوانيآموز دانشكه نشان دادند ) 2004(كيبي و همكاران 
غزي و هوش سيال و در در رشد منابع م افزار ان بك نرمكار با  همچنين باشد؛ سو مي پايين است، هم

نشان ) 2010( و همكاران و در اين زمينه سوزان است مؤثر ي فعال حافظهنهايت افزايش عملكرد 
) 2008( جيگي و همكاران. شود باعث افزايش هوش سيال مي افزار ان بك نرمدادند كه آموزش 

كند كه ميزان اين  افه ميافزار اض عالوه بر رسيدن به نتيجه افزايش هوش سيال بر اثر آموزش اين نرم
 تأثيرنيز در پژوهشي به ) 2009(پريگ و همكاران . افزايش به شدت به ميزان آموزش بستگي دارد

افزار بر هوش سيال افراد ناتوان عقلي دست  به وسيله اين نرم ي فعال حافظهمطلوب و مثبت آموزش 
 ي فعال حافظهنتيجه گرفتند كه آموزش  افزار با استفاده از اين نرم) 2012( 2چويي و تامسون. يافتند

  .دهد ميزان هوش را در بزرگساالن جوان افزايش نمي

                                                                                                                            
1. Buul & Scerif 
2. Chooi & Thompson 
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ان نارساخوان آموز دانش ي فعال حافظهرا در تقويت  افزار ان بك نرمنتايج حاضر اهميت كار با 
 هـك دـمعتقدن يگيرداـي ياـنيهااتوـن در هـتوجي  منهدا كوتاهيي  نظريه ارانفدطر .دهد نشان مي

يادگيري دچار اشكال در تمركز، توجه و دقت هستند و كار با  هيژو يساييهارنا اـب ناـكدكو
هاي  اين مزيت را دارد كه زمينه ي فعال حافظهعالوه بر بهبود و افزايش ظرفيت  افزار ان بك نرم

ن تري از عمده. قرار دهد تأثيرديگري كه كودكان نارساخوان در آن مشكل دارند را نيز تحت 
و راهبردهاي شناختي ) 2006 سوانسون و ژرمن،(مشكالت همراه با نارساخواني نقص توجه 

-افزاريك جريان آموزشي تشويقي است و از آنجا كه اين نرم) 2007تارويان و همكاران، (ضعيف 
باالتر  nدرصد تكاليف را درست پاسخ دهد به مرحله  90باشد؛ بدين صورت كه اگر  مي تنبيهي
يابد، از اين  تر تنزل مي درصد تكاليف را پاسخ نادرست دهد به مرحله پايين 50گر كمتر از ارتقا و ا

واس، اسكرايف و . است بك مستلزم دقت و صبر و توجه بااليي رو تكميل هر چه بهتر تكاليف ان
با استفاده از  ي فعال حافظهمنظور بررسي كنترل توجه و همين  در پژوهشي به) 2012( 1جانسون

نتيجه گرفتند كه ميزان اثربخشي آموزش با افزايش سن و تعداد جلسات رابطه  افزار ان بك نرم
 ي فعال حافظهنتيجه گرفتند كه آموزش ) 2011( در پژوهشي ديگر شوايتزر و همكاران. مثبت دارد

موجب باال رفتن ظرفيت حل مساله انتزاعي و بهبود فرايندهاي كنترل  افزار ان بك نرموسيله  به
به  ناتواني يادگيريبه كودكان مبتال  ي مشكالت در حافظه. شود مي گيري ناختي همچون تصميمش

براي مثال افراد عادي به هنگام شنيدن فهرستي از . باشد عدم استفاده آنها از راهبردهاي مختلف مي
كنند  يبندي م كنند و يا آنها را مقوله ها را پيش خود تكرار مي كلمات جهت به خاطرسپاري، نام

احتماال از اين راهبردها به طور خودبه خودي استفاده  ناتواني يادگيريان با آموز دانشولي 
به اين دليل است  افزار ان بك نرم نتايج و مشاهدات اين پژوهش نشان داده كه اثربخشي. كنند نمي
طور همزمان ه ب و ممارست دهد كه با تمرين ان ناتوان يادگيري ميآموز دانشاين امكان را به كه 

را تقويت بخشيده و همچنين ميزان گنجايش حافظه را براي  خود حافظه شنيداري و ديداري

                                                                                                                            
1.Was, Scerif & Jhonson 
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ميزان حافظه را از طريق تمرين و تدريج  هبافزار اين نرم. هاي بيشتر افزايش دهند لفهؤنگهداري م
مقدار زمان اي خطي بين ميزان افزايش هوش سيال با  يادگيري تكليف افزايش داده و نيز رابطه
به بيان ديگر تمرين بيشتر منجر به افزايش ميزان . آورد اختصاص داده شده به تمرين به وجود مي

افزار  از آنجايي كه دسترسي به اين هدف در كار با نرم. شود و هوش سيال مي ي فعال حافظه
ه از جمله تدريج اين موارد ك هتوان گفت ب باشد، مي مذكور مستلزم توجه و تمركز فراوان مي

   .شوند باشد نيز تقويت مي مي مشكالت شناختي ديگر كودكان ناتوان يادگيري
افزار اين است كه به آساني قابل استفاده در مراكز درماني، مدارس و يا  هاي اين نرم از مزيت

ها تنوع  براي انتخاب نوع و تعداد محرك افزار ان بك نرماز آنجا كه . باشد حتي در منازل مي
دهد و نيز به اين خاطر كه آموزش در  ي را در اختيار درمانگران، مربيان و والدين قرار ميزياد

تواند به نحو مؤثرتر و بهتري اهداف درماني و آموزش را  شود، مي قالب بازي به كودك ارايه مي
  .محقق نمايد

تعداد گيري در دسترس به دليل عدم  حاضر استفاده از روش نمونه پژوهش هاي از محدوديت
ديگري، همچون امكان  مؤثراين طرح توانايي ضعيفي در كنترل عوامل . باشد مي كافينمونه 

پيشينه  افزار ان بك نرمبه دليل جديد بودن موضوع و . دريافت خدمات درماني جانبي ديگر داشت
افزار  منراستفاده سودمند از  چون. در اين راستا موجود بود ويژه مطالعات فارسي به تحقيقاتي كمي

افزايش تعداد جلسات  اجرا شده، بنابرايندر مدارس  پژوهش فرايندبر بوده و  بسيار زمان ان بك
ان آموز دانشبررسي متغيرهاي وابسته بيشتر دشوار و خارج از حوصله  بوده و آموزشي غيرممكن
 بعديهاي  شود كه در پژوهش مند پيشنهاد مي به پژوهشگران عالقه. باشد ميدر زمان محدود 

ان نارساخوان دختر را به عنوان جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار دهند و يا در صورت آموز دانش
شود در صورت  همچنين پيشنهاد مي. امكان به مقايسه عملكرد هر دو جنس در اين حوزه بپردازند

در  باشند استفاده نموده و پژوهش را تر مي گيري تصادفي كه مناسب هاي نمونه امكان از روش
  .تري به غير از مدارس انجام دهند و مناسب شرايط كنترل شده
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Effectiveness of N-Back training software on working 
memory in students with dyslexia 

N. Aghajani1, A. Hosseinkhanzadeh2 & M. Kafi3 

 
Abstract 

Dyslexia has allocated the most percentage of learning disability (LD) 
students; also working memory is another important factor in learning that 
dyslexia students have severe weakness in it. Thus, the aim of this study was 
to determine the effectiveness of N-back training software on promoting 
working memory of students with dyslexia. For this purpose, amongst the 
male students of grades 2 to 5 in elementary schools of Rasht (2013-2014), 
at first eighteen students were selected and then were distributed randomly 
to two experimental (n=9) and control groups (n=9). Instruments that were 
used for data collecting were reading and dyslexia test, Daneman and 
Carpenter’s working memory test and N-back Training software. Research 
design was pretest-posttest randomized group design. Analysis of data using 
covariance analysis (ANCOVA) revealed significant differences between 
experimental and control groups after N-back Training of experimental 
group. Therefore, it was included that using the N-back software helps to 
improve the working memory and it’s components in the students with 
dyslexia. 

Key words: N-Back Training, Working Memory, Dyslexia. 
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