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اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر حافظه، عملكرد خواندن و سرعت 
 نارساخوانآموزان  پردازش اطالعات دانش

  4مريم ارفع و 3سيفي ، زهرا2، امير قمراني1د يارمحمدياناحم
  

  چكيده
ي بصـري،   اي شـناختي بـر حافظـه كالمـي، حافظـه     راهبردهـ بخشـي آمـوزش   ن مطالعه، تعيين اثرهدف از اي

روش پـژوهش حاضـر روش   . بـود  ان نارسـاخوان آمـوز  دانـش عملكـرد خوانـدن و سـرعت پـردازش اطالعـات      
جامعـه آمـاري   . پس آزمون با گـروه كنتـرل اسـتفاده شـد     -طرح پيش آزمون  در اين پژوهش از. آزمايشي بود

ان پسر نارساخوان پايه سوم آمـوزش و پـرورش اصـفهان بودنـد كـه بـا روش نمونـه گيـري         آموز دانشپژوهش 
جـايگزين  ) نفـر كنتـرل   15  و نفرآزمـايش  15(  اي انتخاب و به روش تصادفي در دو گروه اي چندمرحله خوشه
ها از  آوري داده براي جمع. ي آموزش قرار گرفتند جلسه تحت برنامه 12هاي گروه آزمايش در  ودنيآزم. شدند

آزمون وكسلر ويرايش چهارم، حافظه بصري كيم كاراد، آزمون تشـخيص خوانـدن وآزمـون خوانـدن اسـتفاده      
زش اطالعـات،  آموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد خوانـدن، سـرعت پـردا   نتايج پژوهش نشان داد كه . شد

همچنين نتايج نشـان داد كـه آمـوزش راهبـرد      .موثر استي بصري كودكان نارساخوان  حافظه كالمي و حافظه
بر اين اساس مي توان . )>001/0P( هاي شناختي بر عملكرد خواندن و حافظه بصري بيشترين اثر را داشته است

سرعت پردازش اطالعات، حافظـه كالمـي و    نتيجه گرفت كه آموزش راهبرد هاي شناختي بر عملكرد خواندن،
  .ان نارساخوان باشدآموز دانشتواند رويكرد درماني موثري براي  حافظه بصري مي

اطالعات،  د خواندن، سرعت پردازشراهبردهاي شناختي، حافظه كالمي، عملكر :كليديهاي واژه
   نارساخواني

                                                                                                                            
   دانشگاه اصفهان خاص، ازهاىيشناسى كودكان با ن نگروه روادانشيار  .1
 خاص، دانشگاه اصفهان ازهاىيودكان با نشناسى ك نگروه روا استاديار .2
             ))zzaahhrraasseeiiffii9966@@yyaahhoooo..ccoomm(  دانشگاه اصفهان   شناسي، روان دانشجوي كارشناسي ارشد :رابطي  نويسنده .3
   دانشگاه اصفهان روان شناسي، دانشجوي كارشناسي ارشد .4

  20/3/92:   مقالهتاريخ دريافت 
  3/8/92:    تاريخ پذيرش مقاله
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  قدمهم
 هايي مشخصه داراي كه شود مي گفته تاختالال از ناهمگني گروه به 1يادگيري هاي ناتواني

 .هستند محاسبه و نوشتن خواندن، زدن، حرف دادن، گوش كاركرد و فراگيري در دشواري نظير
 تا و شود مي شروع دبستان از پيش كه دارد تحولي روندي شناختي و عصب ي هپاي اختالالت اين

 ها، ناتواني نوع اين از يكي ،)2007، 2مندر استروس و گارتلند( كند مي پيدا ادامه بزرگسالي
براساس نسخه چهارم متن تجديد نظر شده راهنماي آماري و  .يادگيري خواندن است در ناتواني

اختالل خواندن حالتي  ) DSM-IV-TR(تشخيصي اختالالت رواني انجمن روانپزشكي آمريكا 
آموزش و هوش تر از حد مورد انتظار بر حسب سن،  است كه در آن پيشرفت خواندن پايين

هاي روزانه مستلزم  اين اختالل به ميزان زيادي مانع موفقيت تحصيلي يا فعاليت. كودك است
در صورت وجود يك اختالل حسي يا عصبي ميزان ناتواني خواندن بيش از آن . شود خواندن مي

؛ ترجمه 2007، 3سادوك و سادوك( با اختالالت ديگر ديده مي شود حدي است كه معموالً
  ).2008عي، رضا

 بازداري توجه، حفظ ،شنيداري و كالمي ي حافظه در مشكل نظير مشكالتي داراي افراد اين
 سازماندهى، و تعميم در ضعف ديدارى، و شنيدارى تميز و ادراك حركتى، هماهنگى ها، تكانه
 هماهنگى اطالعات، پردازش زمينه، از نقش ادراك در ضعف پرتى، حواس فعال، ي حافظه در ضعف
 اختالل .باشند مي )2007 ،5فاوست و نيكلسن تارويان، ؛2003 ،4لرنر( يادگيرى سبك حركتى، ديدارى

 در خفيف نقص و كاري ي حافظه و مدت كوتاه ي حافظه در نقص مثالً،( حافظه كاركردهاي در
 يناتوان داراي كودكان ديگر مهم هاي ويژگي از) فراشناختي و شناختي راهبردهاي و رمزگرداني
 كودكان اين ي حافظه مورد در نيز دليل همين به و) 2007تارويان و همكاران، ( است يادگيري

                                                                                                                            
1. learning disabilities 
2. Gartlnd & Strauss  
3. Sadok and Sadok 
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5. Taroyan, Nicolson & Fawcett 
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 كجباف،(اند نرسيده جامع ديدگاه يكه ب هنوز تحقيقات اين هرچند است، شده بسياري تحقيقات
 كودكان شناختي عملكرد كه دادند نشان )2006( 1ژرمن و سوانسون .)2010،عابدي و الهيجانيان

 - ديداري كاري ي حافظه كالمي، كاري ي حافظه سرعت،( كالمي مسائل حل هاي سنجش در يعاد
 كودكان و خواندن و رياضي يادگيري ناتواني دچار كودكان از بهتر )مدت دراز حافظه و فضايي
حافظه ضعيف كودكان مبتال با ناتواني  .است )خواندن و رياضي يادگيري(ناتواني دو هر به مبتال

مطالب هاي زباني باشد؛ به عبارت ديگر حفظ مطلب و بخصوص  ممكن است به علت مهارتيادگيري 
از منظر پژوهشي، يافته مهم  ).2006هاالهان و كافمن، ترجمه جواديان، (كالمي براي آنها مشكل است 

با مقايسه  پژوهشگراندر عين حال . در كودكان نارساخوان وجود حافظه فعال كالمي ضعيف است
ان خوب، متوسط و ضعيف دريافتند كه در خوانندگان ضعيف نقايص حافظه كوتاه مدت خوانندگ

  .  )2009كيبي، ( بيشتري مشاهده مي شود
توانايي يادگيري كودكان داراي اختالل را براي پردازش، به  )2003( سوانسون و همكاران

طالعات بررسي خاطر سپردن و بازيابي اطالعات كالمي در يك مجموعه از تكاليف پردازش ا
كرده و نشان دادند كه نرخ و سطحي كه اين كودكان، اطالعات را پردازش مي كنند، پايين تر از 

؛ ترجمه رونقي، 1986 كرك و چالفات،( اند كه همساالن آنها برگزيده استانداردهايي است
  ).1996خانجاني و وثوقي، 

تال به اختالالت يادگيري، به ان مبآموز دانشعالوه بر مشكالت حافظه و پردازش اطالعات 
اند كه در موقعيت  خصوص كودكان نارساخوان اغلب به عنوان يادگيرندگان منفعل توصيف شده

ل عملكردشان هاي پردازش شناختي كه منجر به تسهي شوند و به فعاليت يادگيري فعاالنه درگير نمي
بر اين است كه بسياري از  هاي پژوهشي ناظر يافته. شود آگاهي ندارند شناختي مي در تكاليف
ان در امر يادگيري به مهارت هاي ضعيف شناختي و فراشناختي آنان مربوط آموز دانشمشكالت 

اين كودكان در مقايسه با كودكان عادي در زمينه روش هايي ). 2006، 2و كارين راسوالند( است
                                                                                                                            
1. Swanson & Jerman 
2. Swalender & Karin 



  ...ندن و سرعت پردازش اطالعات آموزش راهبردهاي شناختي بر حافظه، عملكرد خواثربخشي ا

104 

مات به كودكان عادي داده كه به كار مي برند، دچار نقايصي هستند، براي مثال اگر فهرستي از كل
كنند و كلماتي كه به هم  شود تا آن را حفظ كنند آنها كلمات را پيش خود تكرار و تمرين مي

كنند، اما كودكان مبتال به ناتواني يادگيري به طور كلي قادر به  بندي مي مربوط هستند گروه
ترجمه رونقي و همكاران، ؛ 1986كرك و چالفانت،  (استفاده سريع از چنين روش هايي نمي باشند

راهبردهاي . راهبردهاي يادگيري به كودكان نارساخوان در امر يادگيري كمك مي كند). 1996
يادگيري شامل راهبردهاي شناختي و فراشناختي هستند و به انتقال اطالعات از حافظه كاري به 

، زاهد و ؛ نريماني، محمداميني1392ترازي و خادمي، ( كنند حافظه بلندمدت كمك مي
كاري مركز آگاهي در سيستم و مخزن راهبردهاي شناختي و  بنابراين حافظه. )1394ابوالقاسمي، 

  ).1994، 1دمبو( فراشناختي براي يادگيري است
ثرتر ؤسازي و بازيافت م افكاري هستند كه بر فرايند ذخيرهراهبردهاي شناختي، رفتارها و 

كنند تا اطالعات تازه را براي  راهبردها به فرد كمك مياين . گذارند ثير ميأاطالعات در حافظه ت
، 2هاكس(تركيب با اطالعات قبال آموخته شده و ذخيره سازي آنها در حافظه بلند مدت آماده كنند

آموزش راهبردهاي شناختي به  ).1392؛ عاشوري، آزادمرد، جليل آبكنار و معيني كيا، 2005
وص كودكان نارساخوان به آنان كمك مي كند كه در كودكان مبتال به اختالل يادگيري و بخص

برخورد با مشكالت تحصيلي از راهبردهاي مناسب براي حل مشكل استفاده كنند و بتوانند مشكل 
  ). 2004، 3چاپمن و تانمر(تحصيلي خود را حل كنند

 بر رتدابي اين از استفاده كه اند داده نشان شناختى راهبردهاى درباره شده انجام هاى پژوهش
در پژوهشي به ) 1997(باعزت براي مثال . افزايد مى فراگيران تحصيلى پيشرفت و يادگيرى ميزان

اين نتيجه دست يافت كه آموزش راهبردهاي يادگيري موجب افزايش ميزان يادگيري و حفظ و 
) 2003(مصرآبادي و سيف پژوهشي در. شود هاي كودكان عقب مانده ذهني مي استمرار آموخته
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2. Hoeks 
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 و يادداري خواندن، سرعت بر را فراشناختي و شناختي يادگيري راهبردهاي آموزش شياثربخ
 يك از استفاده با كه ها آن پژوهش نتايج .دادند قرار بررسي مورد مختلف متون در مطلب درك
 راهبردهاي آموزش كه داد نشان گرفت، صورت آموز دانش نفر 60 روي آزمايشي شبه طرح

 عاشوري و همكاران شود مي مختلف متون در مطلب درك و ادداريي افزايش موجب يادگيري
ان براساس راهبردهاي شناختي و آموز دانشدر پژوهشي الگوي پيشرفت تحصيلي ) 1392(

 يادگيري راهبردهاي ي مقايسه به پژوهش يك در )2008( فعبابا. فراشناختي را نشان دادند
 كه داد نشان او پژوهش نتايج. تپرداخ دبيرستان ي دوره ضعيف و قوي انآموز دانش

 اين در. برند مي را استفاده حداكثر فراشناختي و شناختي راهبردهاي از موفق يادگيرندگان
 حاكي ها يافته شد، انجام دبستاني پسر و دختر ضعيف و قوي آموز دانش 64 روي بر كه پژوهش

 و شناختي هبردهايرا از ضعيف انآموز دانش از بيشتر قوي انآموز دانش كه بود آن از
 نظارت، و كنترل و تكرار و تمرين معنايي، گسترش و بسط سازماندهي، قيبل از فراشناختي

   .كنند مي استفاده
هايي را نقل كرده اند كه  پژوهش )2003، و مصرآبادي؛ به نقل از سيف 1993(1باير و اسنومن

هاي شناختي و  مهارتان كالس هاي سوم و پنجم آموز دانشدر آن اسكات و همكارانش به 
ان گروه گواه در آموز دانشفراشناختي را آموزش دادند كه در نتيجه گروه آزمايش در مقايسه با 

 تحقيقات) 2005(2مورنو و سالدانا. مطلب نمرات باالتري كسب كردند هاي خواندن و درك آزمون

 اختالل با انموزآ دانش آموزش در شناختي راهبردهاي كارگيري به اثربخشي مورد در بسياري

 راهبردها از استفاده چگونگي آموختن كه است اين مؤيد ها آن تحقيقات .اند داده انجام يادگيري

 فرد دانش دهي سازمان و ها مهارت دانش، كسب راهبردها، اين .دارد بسيار اهميت يادگيري در

  . كنند مي تسهيل را

                                                                                                                            
1. Bayer & Asnuman 
2. Moreno & Saldana 
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 ناتوان در انآموز دانش بهرا  ختىشنا مهارتهاى) 2007(1پژوهشي ديگر سوالز و سانجوس در
 انىآموز دانش كه داد نشان پژوهش اين نتايج .پنجم آموزش دادند و سوم هاى كالس يادگيري

 كه انىآموز دانش با قياس در ،)آزمايش گروه( شد داده آموزش ها آن به ها مهارت گونه اين كه

 مطالب فهميدن و خواندن ايىتوان در ،)شاهد گروه( بودند بهره بى ها مهارت اين آموزش از
در مورد اثربخشي ) 2011( 2برزنيتزدر پژوهشي كه توسط شيران و . دادند مي نشان بهتري پيشرفت

ي يادآوري و سرعت پردازش اطالعات در حافظه كاري كودكان  آموزش شناختي بر دامنه
است و توانايي ثر بوده اين نتيجه رسيدند كه اين آموزش مؤنارساخون و عادي صورت گرفت به 

و نمرات رمز گشايي، سرعت،  كاري افزايش يافته است ذخيره اطالعات كالمي و بصري در حافظه
 .درك خواندن در هر دو گروه افزايش يافته است

روشني نشانگر اين  ثربخشي راهبردهاي شناختي بهاره اهاي انجام شده درب بازنگري پژوهش
هايي كه اكنون بر روي  پژوهش .كرد فرد مي شوداست كه رفتار راهبردي موجب افزايش عمل

دنبال كشف ابعاد اين اثربخشي با ساير متغيرهاي ه بخشي آموزش راهبردها انجام مي شود بيشتر باثر
شناختي هستند و با توجه به اينكه طيف وسيعي از جمعيت دچار اختالل يادگيري  تحصيلي و روان

چنين با توجه به اينكه مشكالت زيادي در آموزش و دهد و هم  را كودكان نارساخوان تشكيل مي
رسد كه  مي ي استفاده از راهبردهاي متنوع آموزشي در اين امر وجود دارد ضروري به نظر نحوه

ثير به كارگيري راهبردهاي آموزش شناختي در امر آموزش اين كودكان هايي در مورد تأ پژوهش
زش راهبردهاي شناختي بر عملكرد خواندن، بنابراين تحقيق حاضر اثربخشي آمو. صورت گيرد

    .سرعت پردازش اطالعات، حافظه كالمي و حافظه بصري را بررسي مي كند

  روش
  .پس آزمون با دو گروه آزمايش و شاهد است -روش پژوهش آزمايشي با طرح پيش آزمون
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ان آموز دانشي آماري اين پژوهش شامل كليه  جامعه :گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
در مدارس اصفهان مشغول به تحصيل  1392دختر نارساخوان كالس سوم  بودند كه در سال 

اي چند  با روش نمونه گيري خوشه دهند كه دختر تشكيل مي 30ي اين پژوهش را  نمونه. بودند
جايگزين ) نفر كنترل 15و  نفرآزمايش 15( اي انتخاب و به روش تصادفي در دو گروه مرحله
ترتيب كه از بين نواحي پنجگانه آموزش و پرورش اصفهان، ناحيه سه انتخاب گرديد  به اين .شدند

اني كه به آموز دانشو از مدارس اين ناحيه چهار مدرسه ابتدايي دخترانه برگزيده شد و از مجموع 
براي جمع آوري اطالعات از . نفر گزينش شدند 30عنوان نارساخوان تشخيص داده شدند تعداد 

  :ير استفاده شدابزارهاي ز
 هوشي آزمون شده نظر تجديد فرم آزمون اين :چهارم وكسلر ويرايش هوش آزمون 

 سال 6-16 كودكان براي) 2003( وكسلر توسط كه است) 1991(سوم ويرايش وكسلر كودكان
 چهار و كلي هوش گيري اندازه چهارم ويرايش وكسلر كودكان هوش آزمون. است شده تهيه
 را پردازش سرعت و فعال، ي حافظه ادراكي، استدالل كالمي، مطلب درك شامل شاخص نمره
 كودكان از اي نمونه روي )2009(عابدي، صادقي و ربيعي  توسط آزمون اين .كند مي فراهم
 تا 65/0 محدوده در بازآزمايي در ها آزمون خرده اعتبار. است شده هنجاريابي و انطباق ايراني

در اين تحقيق از اين آزمون  .است شده گزارش 86/0 تا 71/0 از تنصيف اعتبار ضرايب و 95/0
  .ان و سرعت پردازش استفاده شدآموز دانشبراي سنجش هوش 

خانه اي است كه هر  20اين آزمون يك صفحه ي مقوايي : آزمون حافظه بصري كيم كاراد
قطعه  20هم چنين . ي سفيد است خانه 20خانه، تصويري رنگي داشته و يك صفحه ي مقوايي با 

ي آزمون اصلي كشيده شده  مقوايي كه روي هر يك از آنها يكي از آنها يكي از تصاوير صفحه
ضريب پايايي . اين آزمون مي تواند حافظه ي بصري كوتاه، ميان و بلند مدت را ارزيابي كند. است

  ).2005، 1مارنات( است) =81/0r(اين آزمون در حد قابل قبول 

                                                                                                                            
1. Marnat 
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 كار به نارساخواني اختالل تشخيص براي آزمون اين :خواندن اختالالت تشخيصي آزمون

 ،)كلمه و حرف سطح دو در(بينايي  تشخيص آزمون :باشد مي زير هاي بخش شامل مي رود و 
 شنوايي تطابق شنوايي، تمييز آزمون ،)كلمه و حرف سطح دو در( شنوايي تشخيص آزمون
 سه در( كالمي ي حافظه آزمون ،)واجي تجزيه و تركيب واجي شامل آگاهي آزمون كالمي،
 دو در( شنيداري ي حافظه آزمون كالمي، بينايي ي حافظه آزمون ،)جمله و كلمه حرف، سطح
 و سؤال 100 شامل آزمون اين در كل،. است كالمي -شنيداري ي حافظه و )جمله و كلمه سطح
ي ساري نصيرلو و نريماني، عالبه نقل از ) (1997( اسميت و دكانت. است امتياز 100 داراي
 آموزان دانش ازنفري  120 نمونه يك روي بر اجرا با را آزمون اين پايايي) 2014زاده،  موسي

 آزمون پيش براي مشابه فرم دو در نيز آزمون اين از. به دست آورده اند 85/0 با برابر نارساخوان
  .شد استفاده آزمون پس و

 و است خواندن مخصوص هاي مهارت رةدربا اطالعاتي شامل آزمون اين :خواندن آزمون
 آزمون اين .است ارتباط در درس كالس آموزش با مستقيم طور هب كه سنجد مي را هايي مهارت

 در كه است كرده اعتباريابي تهيه و) 1977(ارزيابي اكوال الگوي براساس )1996( بديعيان ،را
 انآموز دانش روي در رو نخواند هاي برنامه در كه است مشكالتي رينت متداول ي هبرگيرند

 آزمون خرده 8 آزمون اين. است شده تنظيم مشكالت اين از دسته هر سنجش براي و دارد قرار

 20 كدام هر 8 و 7 هاي آزمون خرده براي و نمره كدام يك هر 6 تا 1 هاي آزمون براي كه دارد

ي او  وزي كه نمرهآم هر دانش. شود مي نمره 100 آن مجموع كه است شده گرفته نظر در نمره
. آموز نارساخوان تشخيص داده مي شود عنوان دانش تر باشد بهخطا يا بيش 52از يا كمتر  48

   .برآورد كرده است 92/0ان ابتدايي را آموز دانشپايايي اين آزمون در ) 2008(وند  زيني
ن ها به اين صورت بود كه در پيش آزمون آزمو آوري داده روش اجرا و جمع :روش اجرا

تشخيصي اختالل خواندن و آزمون سرعت پردازش اطالعات، آزمون حافظه كالمي و ديداري 
اجراي پيش آزمون و پس آزمون، هر كدام به مدت . براي هم گروه كنترل و هم آزمايش اجرا شد
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 12سپس كار اجراي برنامه ي آموزش براي گروه آزمايش  شروع شد كه . يك هفته طول كشيد
در هر جلسه مطالب جلسات قبل . انجام شد آموز دانشدقيقه براي هر  40به مدت جلسه و هر جلسه 

اطالعات . اجراي برنامه ي آموزش حدود يك ماه طول كشيد. تكرار مي شد آموز دانشبراي 
  . و توسط روش تحليل واريانس چند متغيره تجزيه و تحليل شد SPSSحاصل توسط نرم افزار 

 راهبردهاي شناختيسرفصل محتواي جلسات آموزشي 

  نتايج
براي نشان دادن تفاوت گروها، ابتدا ميانگين و انحراف معيار گروهاي آزمايش و كنترل و 

ميانگين و انحراف معيار حافظه  1جدول . سپس تحليل واريانس چند متغيره ارائه شده است
 .دهد رل و آزمايش را نشان ميبصري گروه كنت كالمي، عملكرد خواندن، سرعت پردازش و حافظه

 جلسه ي اول .معارفه و آشنايي اعضاي گروه با همديگر، با مشاور، توضيح در مورد روش كار با افراد

 جلسه ي دوم ...آن، توضيح برنامه آموزشي و  فمقدمه اي در رابطه با روش هاي صحيح مطالعه، مزاياي آن، ضرورت ها، تعري

 جلسه ي سوم زه ديد با استفاده از كارت، اندازه گيري سرعت خواندن و تمرينتكنيك هاي كاهش زمان مكث، و افزايش حو

 جلسه ي چهارم .مرور و تكرار مطالب، دوباره خواندن مطلب و تكرار نكات اساسي يك مطلب با صداي بلند يا آهسته

ه زبان خود  و در زمينه انتخاب بخش ها از طريق خط كشيدن در زير آنها، خالصه كردن بآموزدانشكار با
 . ياداشت برداري

 جلسه ي پنجم

در زمينه به كار بستن مطالب آموخته شده، آموزش مطالب اموخته شده به ديگران، استفاده از آموزدانشكار با
 . مطالب اموخته شده براي حل مسائل

 جلسه ي ششم

ه مراتبي براي مطالب آسان و تهيه در زمينه  دسته بندي مطالب جديد، برقراري روابط سلسلآموزدانشكار با
 فهرست عناوين با سر فصل

 جلسه ي هفتم

در زمينه دسته بندي اطالعات جديد بر اساس مقوله هاي آشنا، خالصه كردن انديشه ي اصلي آموزدانشكار با
 . يك مطلب و نشان دادن روابط بين آنها

 جلسه ي هشتم

 جلسه  ي نهم  انآموزدانشمعلم و سايراستفاده از روش دوجانبه در خواندن به كمك

 جلسه ي  دهم ان و معلمآموزدانشخواندن يك مطلب و توضيح آن براي

 جلسه ي يازدهم  )با استفاده از نظرات معلمان دروس مربوطه(روش هاي خواندن متون مختلف آسان، دشوار، علمي، ادبي

 ي  دوازدهم جلسه  ي امتحان و تمرينروش هاي پاسخ گويي به سواالت امتحاني، آماده شدن برا



  ...ندن و سرعت پردازش اطالعات آموزش راهبردهاي شناختي بر حافظه، عملكرد خواثربخشي ا

110 

ميانگين و انحراف استاندارد  نمرات پيش آزمون و پس آزمون حافظه كالمي، حافظه بصري،  .1جدول
  سرعت پردازش و عملكرد خواندن دو گروه كنترل و آزمايش

 متغير          گروه                                  آزمايش كنترل
SD M SD M  

 پيش آزمون حافظه كالمي 30/9 2 80/8 09/2

 پس آزمون حافظه كالمي 10/11 02/2 60/8 27/2

 پيش آزمون عملكرد خواندن 50/21 17/2 30/22 75/2

 پس آزمون عملكرد خواندن 20/36 81/1 22 98/2

 پيش آزمون سرعت پردازش  40/7 26/1 40/7 17/1

 پس آزمون سرعت  پردازش  60/8 69/0 7 15/1

  پيش آزمون حافظه بصري 60/10 45/2 10/11 02/2
  پس آزمون حافظه بصري 10/19 51/2 70/10 88/1

  

شود كه ميانگين متغيرها در پس آزمون گروه آزمايش افزايش  مالحظه مي 1بر اساس جدول 
؛  حافظه 60/8؛ پردازش اطالعات، 20/36؛ عملكرد خواندن،  10/11حافظه كالمي،  ( يافته است

مي توان دريافت كه ميانگين هاي گروه آزمايش پس  1براساس  اطالعات جدول  .)10/19بصري، 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مداخله بر تمامي متغيرها تاثير  ،از انجام مداخله افزايش يافته است

  .داشته است
  
  

  نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس دو گروه در جامعه .2جدول
  F Df 1 df 2 P مقياس

  0/ 84  18  1  0/0 41  حافظه كالمي
  0/ 11  18  1  77/2  عملكرد خواندن
  0/0 36  18  1  14/5  سرعت پردازش 
  77/0  18  1  0/0 85  حافظه بصري
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مشاهده مي شود آزمون لوين براي همساني خطاي واريانس و درجه  2همانطور كه در جدول
ان دهنده آن است كه داده هاي مفروضه تساوي مقدار سطح معناداري نش. آزادي آورده شده است

اطالعات  مربوط به شاخص هاي اعتباري آزمون  3جدول . خطاي واريانس را زير سوال نبرده اند
  . واريانس چند متغيره  را نشان  مي دهد

    

  جدول اطالعات مربوط به شاخص هاي اعتباري آزمون واريانس چند متغيره. 3جدول  
 آزمون توان P  Eta  خطا  F  df df ارزش  اثر

  100  97/0  0/ 000  11/0  8  82/47  97/0 اثر پياليي
  100  97/0  0/ 000  11/0  8  82/47  0/0 2 ويلكز المبداي

  100  97/0  0/ 000  11/0  8  82/47  78/34 اثر هتلينگ
  100  97/0  0/ 000  11/0  8  82/47  78/34 ي خطا بزگترين ريشه

  

كه اين مقدار در  0/0 2شود مقدار المبداي ويلكز برابر با مشاهده مي  3همانطور كه در جدول 
ي  هر چقدر مقداري المبداي ويلكز كوچكتر باشد، نشان دهنده. دار استامعن) ≥01/0P( سطح

واريانس نتايج آزمون تحليل  4جدول . اين است كه بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد
فظه بصري، حافظه كالمي، سرعت پردازش و حا، اثرات بين گروهي در خصوص چند متغيره

 .عملكرد خواندن را نشان مي دهد
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حافظه بصري، حافظه ، اثرات بين گروهي در خصوص  واريانس چند متغيرهنتايج آزمون تحليل  .4جدول 
  كالمي، سرعت پردازش و عملكرد خواندن

  توان آزمون  F  df MS P Eta  متغيرها  

  مدل

  80  27/0  0/0 1  25/31  1  75/6  حافظه كالمي
  100  90/0  000/0  20/1008  1  58/165  عملكرد خواندن
  94  43/0  00/0  80/12  1  04/14  سرعت پردازش
  100  79/0  000/0  80/352  1  35/71  حافظه بصري

Intercept 

  100  95/0  000/0  45/1940  1  30/419  حافظه كالمي
  100  99/0  000/0  20/16936  1  78/2  عملكرد خواندن

  100  98/0  000/0  80/1216  1  33/1  پردازشسرعت 
  100  98/0  000/0  20/4440  1  01/898  حافظه بصري

  گروه

  80  27/0  01/0  25/31  1  75/6  حافظه كالمي
  100  90/0  000/0  20/1008  1  58/165  عملكرد خواندن
  94  43/0  00/0  80/12  1  04/14  سرعت پردازش
  100  80/0  000/0  80/352  1  35/71  حافظه بصري

 

 نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن نمرات پيش آزمون به عنوان متغير همپراش 4جدول 
مداخالت آموزشي راهبردهاي شناختي به تفاوت معنادار گروه آزمايش و كنترل منجر ) كمكي(

، عملكرد 27/0=حافظه ي كالمي(ثير راهبردهاي شناختي باال بودهميزان تأ .)>001/0P(شده است
نتايج نشان مي دهد كه راهبردهاي ). 80/0=، حافظه بصري43/0=، پردازش اطالعات90/0=خواندن

توان آماري . شناختي بيشترين اثر بخشي را برعملكرد خواندن و حافظه بصري كودكان داشته است
مي توان نتيجه  4بنابراين، از جدول . نيز نشان دهنده كفايت حجم نمونه است 100نزديك به 

سرعت پردازش  بر حافظه كالمي، عملكرد خواندن، هبردهاي شناختيگرفت كه آموزش را
  .ان نارساخوان تاثير داشته استآموز دانشاطالعات و حافظه بصري 
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  گيري بحث و نتيجه
ثير آموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد خواندن، سرعت اين پژوهش با هدف بررسي تأ

نتايج پژوهش نشان . خوان صورت گرفتپردازش، حافظه بصري و حافظه كالمي كودكان نارسا
با توجه به اينكه تفاوت ميانگين در دو گروه از لحاظ آماري . داد كه اين آموزش موثر بوده است

معني دار است، مي توان اين تفاوت معنادار را به اجراي آموزش و اجراي برنامه بازپروري نسبت 
و ) 2005(، مورونو و ساندانا)2008( ، عباباف)2003(ها با نتايج سيف و مصر آبادي اين يافته. داد

اين يافته ها را اين گونه مي توان تبيين نمود كه با بنابراين  .همسو است) 2007(سوالز و سانجوس
ان بدون آموز دانشان داراي اختالل يادگيري در كاربرد راهبردهايي كه آموز دانشتوجه به اينكه 

ان عادي براي آموز دانشار مي برند، ناتوانند، به طور مثال اختالل يادگيري آنها را به آساني به ك
ان آموز دانشكنند، اما  بندي مي ها طبقه كنند و يا آنها را براي مطالعه در گروه حفظ كردن مرور مي

بنابراين آموزش  برند، داراي اختالل يادگيري چنين راهبردهايي را خود به خود به كار نمي
خصوص كودكان نارساخوان كمك ه ان مبتال به اختالل يادگيري و براهبردهاي شناختي به كودك

مي كند كه در برخورد با مشكالت تحصيلي از راهبردهاي مناسب براي حل مشكل استفاده كنند و 
   ). 2004چاپمن و تانمر، (بتوانند مشكل تحصيلي خود را حل كنند

خواندن هبود عملكرد داد كه آموزش راهبردهاي شناختي بر ب هاي پژوهش نشان يافته
توان نتيجه گرفت كه آگاهي و كاربست  از اين امر مي. موثر بوده استان نارساخوان آموز دانش

هاي  در واقع مهارت. راهبردهاي يادگيري مي تواند ميزان موفقيت عملكرد خواننده را افزايش دهد
ي را براي فراگيران يادگير) هاي شناختي و فراشناختي اعم از مهارت( قابل اكتساب يادگيري

  .سازد تر مي ساده
هاي ديگر پژوهش نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختي بر حافظه بصري و حافظه  يافته 

هاي سوالز و سانجوس  هاي اين پژوهش با يافته يافته. ان نارساخوان تاثير داردآموز دانشكالمي 
از عوامل تحولي دخيل در فرايند  در واقع يكي. همسو است) 2011( برزنيتزو شيران و ) 2007(
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ان نارساخوان از جمله مواردي است كه مورد توجه اكثر آموز دانشحافظه . خواندن، حافظه است
ان نارساخوان براساس آن آموز دانشمحققان و متخصصان اين حيطه بوده و انواع خطاهاي خواندن 

 ؛2003،ي يونگ و فن دركليد ؛2000،پسنجر و همكاران(قابل تبيين است يافته هاي پژوهشي 
حاكي از ) 2006؛ به نقل از ميكائيلي و فراهاني، 2000،وايمر و همكاران ؛2000،كريمر و همكاران

نقش موثري داشته ) سرعت و صحت خواندن( اين است كه حافظه در تبيين انواع نقايص خواندن
هداري اطالعات مربوط ان نارساخوان كمبود ظرفيت يا بدكاري آن براي نگآموز دانشاست و در 

به ساختار واج شناختي موجب مي شود اطالعات واجي ضروري براي رمز گشايي واژه به خوبي 
ان نارساخوان در حافظه كالمي دچار مشكل آموز دانش .عمل نكند و كلمه به درستي تلفظ نشود

داشته  ان ممكن است در به خاطر سپردن مطالب كالمي مشكلآموز دانشهم چنين اين  .هستند
يادگيري يك فرايند دروني و دائمي است كه در آن فرايندهايي چون توجه، ادراك، . باشند

). 1994دمبو، ( كند گيري نقش اساسي ايفا مي گشايي و تصميم حافظه، فهم، استدالل، مساله
كمك هر دو تجربه تفسير شده و بر حسب  گيري با حافظه معادل است زيرا بهافزايش ياد

با ). 2006، ترجمه سيف، 1986، هرگنهان و السون( كند اي موجود روي آن عمل ميه واره طرح
هاي پژوهشي جديد يادگيري در صورتي با موفقيت همراه است  وجه به نظريه هاي شناختي و يافتهت

هاي صحيح يادگيري و  كه فرد با كاردكردهاي حافظه و راهبردهاي حافظه آشنا باشد و شيوه
هاي مناسب براي تشخيص  رسد اين مفروضه يكي از شاخص به نظر مي. ته باشدمطالعه را فرا گرف

  .يادگيرنده هاي ماهر از غير ماهر باشد
هاي پژوهش نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختي برسرعت پردازش  هم چنين يافته 

و ) 2005( اناهاي مورونو و سالد اين نتايج با يافته. تاثير دارد ان نارساخوانآموز دانشاطالعات 
اني كه مشكل خواندن آموز دانشدر واقع درصد بااليي از . خواني داردهم) 2011(برزنيتز و  شيران

براساس رويكرد ). 2006 ،1بروكس( دارند در عامل پردازش اطالعات عملكرد پاييني دارند

                                                                                                                            
1. Brooks 



     Journal of Learning Disabilities, Summer 2015                                    1394تابستان  هاي يادگيري، ي ناتواني مجله
                  

 Vol. 4, No.4/101-117                                                                    101- 4/117ي  ، شماره4ي  دوره       

115 

گيري و پردازي، هر تدبيري كه به پردازش اطالعات كمك كند در واقع به يادشناختي خبر روان
شناسان خبرپردازي ابداع گرديده،  اين تدابير كه توسط روان. خواهد كرد  يادآوري كمك

بنابراين ). 2003ف، سي(اند ناميده شده) شناختي و فراشناختي(هاي يادگيري راهبردها يا استراتژي
. ان نارساخوان تاثير داردآموز دانشهاي شناختي بر سرعت پردازش اطالعات آموزش راهبرد

توان نتيجه گرفت كه آموزش اين مهارت ها مي تواند به بهبود عملكرد خواندن، حافظه كالمي  يم
اكثر كودكان اين . ندان نارساخوان كمك كآموز دانشو بصري و سرعت پردازش اطالعات 

هاي يادگيري از جمله كودكان  دهند ولي كودكان با ناتواني صورت خودكار انجام مي مهارت را به
لذا آموزش ارائه شده به اين  ،ن در اين مهارت در هنگام يادگيري با مشكل مواجه هستندنارساخوا

 .كودكان توانسته است اين مهارت را در آنها افزايش دهد

 دوره اجراي ،مدرسه در انآموز دانش حضور زماني محدوديت دليل به حاضر پژوهش در
 تعداد محدوديت دليل به مچنينه .نشد ميسر آموزش اثربخشي تداوم ارزيابي جهت پيگيري
نمونه پژوهش از موارد  يادگيري، اختالل مراكز در ابتدايي سوم ي پايهنارساخوان  انآموز دانش

 به پژوهش نتايج تعميم بنابراين .مدارس عادي به صورت غربالگري انتخاب شدند ازغير باليني 
د كه پژوهشي به منظور اثربخشي پيشنهاد مي شو .گيرد صورت احتياط با بايد ديگر انآموز دانش

، حافظه كالمي حافظه بصري و سرعت پردازش اهبردهاي فراشناختي بر عملكرد خواندنآموزش ر
هم چنين از آنجا كه اين پژوهش فقط در حجم . ان نارساخوان انجام شودآموز دانشاطالعات 

يه ي سوم ابتدايي انجام ان پاآموز دانشان ناتواني يادگيري و آن هم فقط آموز دانشنمونه كوچك 
 .شد، ضروري است كه چنين پژوهشي در نمونه هاي بزرگتر و ديگر مقاطع تحصيلي صورت بگيرد
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Effectiveness of cognitive strategies training on memory, 
reading performance and speed of information processing in 

students with dyslexia  
A. Yarmohammadian1, A. Ghamarani2, Z. Seifi3 & M. Arfa4 

 
Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive 
strategies training on verbal memory, visual memory, reading performance 
and Speed of information processing in students with dyslexia. The 
methodology of research was experimental, with pretest-posttest and control 
group. The population involved third elementary students with dyslexia, 
among them, 30 students were selected by the method of multi-stage 
clustering random sampling and were randomly divided into groups of 
experiment and control (15 persons in experiment group and 15 persons in 
control group). The experimental group received the training program in 12 
sessions. To gather data, fourth edition Wechsler intelligence test, Kim 
Karad visual memory, diagnostic reading test and reading test were used. 
The results showed that cognitive strategies training was effective on verbal 
memory, reading performance, speed of information processing and visual 
memory in students with dyslexia. Also, the results showed that cognitive 
strategy instruction on reading performance and visual memory has had the 
greatest influence (P<0.001). On this basis, it can be concluded that 
cognitive strategies training can be effective as therapeutic approach, on 
verbal memory, reading performance, Speed of information processing and 
visual memory in students with dyslexia. 

Keywords: cognitive strategies training, verbal memory, visual memory, 
reading performance, speed of information processing, dyslexia. 
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