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Abstract
The goal of the study was to investigate the
effectiveness of working memory strategies
training on motivation achievement and reading
performance of dyslexic students in elementary
schools. In this quasi-experimental study, a pretest, post-test, with control group design was
applied. The statistical population included all the
elementary students with dyslexia who referred
to Kerman learning disability centers in 20152016 academic year. Among these students, 30
students were selected through multistage random
method and were randomly allocated in one
experimental and one control group (each 15
students). The assessment tools included Reading
& dyslexia test of Kormi Noori & Moradi (2005),
Herman’s motivation achievement (1970) &
Wechsler intelligence scale for children (Shahim,
2008). Working memory strategies training was
performed during14 sessions on the experimental
group. The obtained data was analyzed
statistically by using of analysis of covariance
(ANCOVA). The results showed that working
memory strategies training increased motivation
achievement and reading performance of dyslexic
students (P=0.001).In result attending working
memory in order to promote motivation achievement
and reading performance is essential.
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مقدمه
آموزش وپرورش رسمی با ورود به مدرسه شروع مریشرود و
افراد به صورت گام به گام ،سیر صعودی را طی مریکننرد؛ امرا

حافظة فعال 9توانایی ناهداری اطالعات در ذهن ،حین انجام
تکالی

پیچید (علی اد  )1335 ،و یکری از فراینردهای مهر

شناختی است که زیربنای اصلی تفکرر و یرادگیری را شرکل
میدهد .ایرن حافظره نقشری حسراس در یرادگیری خوانرد

این مسیر همیشه به راحتی پیمود نمیشود؛ بلکه بعضیاوقات
عواملی باعث کند شد حرکت دانشآموزا میشروند .یکری

کودکررا دارد .بررر اسرراس شررواهد پژوهشرری دانررشآمرروزا

از عوامل عدم موفقیرت دانرشآمروزا  ،وجرود نراتوانیهرای

نارساخوا به طور جال توجه در اقدامات کالمی حافظة فعال

یادگیری است که منجر به افت تحصریلی و درنتیجره کراهش

از دانش آمروزا عرادی ضرعی

ترر هسرتند و در اسرتفاد از

انایر ش پیشرررفت و تررر تحصریل آ هررا شررد و لطمررات

راهبردهای خودگ ارشدهی ،انتخاب اید های اصلی ،در و

جبرا ناپذیری از نظر روانی و اقتصادی به کود  ،خرانواد و
نظام آموزشوپرورش وارد میکند (بیرانوند.)1336 ،

نمرة پایین تری میگیرند کره همره برا

یکی از شایع ترین انواع ناتوانی یادگیری 1کره برر توانرایی

خوانررد و هجرریکرررد دانررشآمرروزا ترریریر مرریگررذارد
نارسرراخوانی 2اسررت (داف و اسررنولین  .)2016 ،3تعریرر
نارساخوانی بر مبنای ویررایش پرنج راهنمرای تشخیصری و
آماری اختاللهای روانی 4به حالتی اطالق می شود کره در آ

پیشرفت خواند پایین تر از حد مورد انتظار (برحسر

سرن،

آموزش و هوش کود ) است .این اختالل به میر ا زیرادی
مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت های روزانه مستل م خوانرد

انتخاب راهبرد مناس

حافظة فعال کالمی ارتباط مثبت دارند (کارتینی و سوسرا

10

،

 .)2013بررر اسرراس تحقیقررات (کیبرری ،مررارکس ،مورگررا و

النرر 2004 ،11؛ روسررلی ،متیررو ،پینتررو و آردیررال2006 ،12؛
گدرکول ،آالوی ،ویلیس و آدام 2006 ،13؛ سوانسو  ،کهلر و
ژرمن2010 ،14؛ آالوی 2009 ،15و ارجمندنیا و سی

نراقری،

 ،)1333ه عملکرد کودکا مبتال به اختالل خواند  ،از نظرر
حافظة فعال بسیار ضعی تر از کودکا عادی است.
عالو بر این مورنرو و سرالدانا ،)2005( 16تحقیقراتی در
مورد ارربخشی بهکارگیری راهبردهرای یرادگیری در آمروزش

می شود (انجمن روا پ شکی آمریکا ،5ترجمرة سریدمحمدی،

دانش آموزا با اختالل یادگیری انجام داد اند .تحقیقات آ ها

 .)1393نارساخوانی نوعی اختالل در اشتبا کررد واژ هرای

نشا داد است که آموختن چاونای اسرتفاد از راهبردهرای

شبیه به ه  ،حدسزد واژ ها با در نظر گرفتن حروف ابتردا

یادگیری اهمیت بسریار دارد .ایرن راهبردهرا ،کسر دانرش،
مهارتها و سازما دهی دانش فرد را تسهیل میکننرد .نترای

و انتهررای واژ هررا ،آیینررهخرروانی یررا وارونرره خرروانی واژ هررا،
مشکالت شدید در هجیکرد واژ ها ،بریمیلری و ان جرار از

تحقیقات (سوانسو

یادگیری خواند و دشواری در تشخیص ج ء از کرل اسرت

جوینرردز و پری ر

(بروکس ،برنینار و آبوت .)2011 ،6کودکرا نارسراخوا در

یک سری از زمینهها ازجمله سرعت پردازش ،نا قرینای مغ ،
حافظه ،عملکرد شنیداری و کالمی و زبرانی ،توجره و ادرا
مشکلدارند (نیکلسن و فاوست.)2007 ،7
یکی از الاوها در تبیین خوانرد ضرعی  ،حافظرة فعرال

است (بدلی1932 ،3؛ به نقل از نریمانی و سلیمرانی.)1392 ،

2. dyslexia
6. Brooks, Berninger & Abbott
8. Baddely
10. Kartini & Susan
12. Rosselli, Matute, Pinto & Ardila
14. Swanson, Jerman & Kehler
16. Moreno & Saldana
18. Swanson & Siegel

17

13

و سراچ لی2001،؛ جیاری ،بوشرکول،
19

2003 ،؛ پری ر  ،هالسررتین و اولهفررن ،

2009؛ سوزا  ،اسرتیودر-لروری ،براچکیول ،سرو ،جونایردز و

پری 2010 ،20؛ میرمهردی ،علیر اد و سری نراقری1333 ،؛
عابدی و آقابابایی1390،؛ کریمی و عسکری 1392 ،و حسین
خان اد  ،لطی

زنجانی و طاهر ،)1395 ،نی نشا داد اسرت

که آموزش راهبردهای حافظة فعال میتوانرد باعرث تقویرت
ظرفیت این حافظه و بهتبع آ بهبود عملکرد تحصیلی شرود.
1. learning disability
3. Duff & Snowling
5. American Psychiatric Association
7. Nicolson. & Fawcett
9. Working memory
11. Kibby, Marks, Morgan & Long
13. Gathercole, Alloway, Willis & Adams
15. Alloway
17. Sachse – lee& Swanson
19. Perrig, Hollenstein & Oelhafen
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همچنررین آالوی )2011( 1و کامیررابی ،تیمرروری و مشررهدی

انای ش به عنوا مجموعه عواملی تعری

شد اسرت کره

( ،)1393تیریر مثبت آموزش حافظة فعال را بر بهبود عملکرد

انسا را به سوی فعالیت و هدف ،به حرکت وامی دارد ،رفترار

خوانررد گ ر ارش کرررد انررد .والرردا ،وردنبررر  ،ویجنررانت و
بوسررمن ،)2014( 2ه ر برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره رابطرره

را هدایت می کند و سب تداوم آ میشود (هافمن .)2006 ،
یا و فردریک ،)2010( 3بر این باورند که انایر ش یکری از

معنرراداری بررین حافظررة فعررال و مهررارتهررای خوانررد و

مه ر ترررین عامررلهررای تعیررینکننرردة شکسررت یررا موفقیررت

7

هجیکرد وجود دارد .سوالز و سرانجوس ،)2007( 3نیر در

دانشآموزا در مدرسه محسوب میشود (به نقل از بشررپور،

پژوهشی راهبردهای یادگیری را به دانرشآمروزا نراتوا در

نرروری ،عطادخررت و نریمررانی .)1395 ،افررراد دارای سررط

کالسهای سوم و پنج آموزش دادند .نترای ایرن پرژوهش

انای ش پیشررفت براال بررای حرل مشرکالت و رسرید بره

نشا داد که دانش آموزانی که اینگونره مهرارتهرا بره آ هرا

موفقیت بسیار کوشرا هسرتند .ایرن افرراد حتری پرس ازآنکره

آموزش داد شد (گرو آزمایش) ،در قیاس با دانرش آمروزانی

شکست می خورند دست از تالش برنمی دارند و تا رسید به

که از آموزش این مهارت ها بیبهر بودند (گررو شراهد) ،در

موفقیت به کوشش ادامه می دهند (سی  .)1391 ،به عبرارتی

توانایی خوانرد و فهمیرد مطالر پیشررفت بهترری نشرا
می دادند .در پژوهشی که توسط شریرا و برزنیتر ،)2011( 4

انای ش در ایجاد ،تسهیل و سرعت بخشید به فرایند پیچیدة
یادگیری نقش بسیار مهمی دارد.

در مورد ارربخشی آمروزش راهبردهرای یرادگیری برر دامنرة

نتای تحقیقات بلوم ،)1932( 9مک کرومب 1932( 10؛ بره
12

11

یررادآوری و سرررعت پررردازش اطالعررات در حافظرره کرراری

نقررل از لفرانسرروا  ،)1991 ،هفررر و اسررتورات (،)1993

کودکا نارساخوا و عادی صرورت گرفرت بره ایرن نتیجره

زیمرمن ( ،)2000پنتریچ و همکرارا ( ،)2003برین مرا

رسیدند که این آموزش مرثرر برود اسرت و توانرایی ذخیررة
اطالعات کالمی و بصری در حافظة فعال اف ایشیافتره اسرت

( ،)2004زیمرررمن و کیررت سررانتاس ( ،)2005گرررین و
همکارا ( ،)2005مورفی 13و همکرارا ( ،)2005لودیرک و

و نمرات رم گشایی ،سرعت ،در خواند در هر دو گررو

14

13

16

15

17

وین ،)2005( 19عبرد خردایی ،سری  ،کریمری و بیابرا گررد

اف ایش یافته است .باوجود اهمیت راهبردهای حافظه فعال در

( ،)1337دیررر و بنرریجمررال ( ،)1333ملکیررا  ،نریمررانی و

پیشرفت تحصیلی دانش آموزا  ،شرماری از تحقیقرات نشرا
داد اند که استفاد از ایرن راهبردهرا بره تنهرایی بررای بهبرود

صراح جمعرری ( ،)1391محمرردی درویرش بقررال ،حرراتمی،
اسدزاد و احدی ( )1392کرمی ،کرمری و هاشرمی (،)1392

عملکرد تحصیلی کافی نیسرت بلکره دانرش آمروزا بایسرتی

رستمی و علی آبادی ( )1393و محمدیفر و ملکیا (،)1394

انای ش 5الزم برای پیشرفت را داشته باشند و بررای اسرتفاد

حاکی از این اسرت کره آمروزش راهبردهرای حافظره فعرال

از این راهبردها برانایختره شروند (رضرایی و سری 1334 ،؛

انای ش پیشرفت دانشآموزا را اف ایش میدهد.

زارع ،احمرردی ،نوفرسررتی و حسرریانیی 1391،و عباسرریا ،
عابدی ،نصرآزادانی و سیفی .)1393،به عبارتی بردو وجرود

با وجرود اینکره خوانرد برهعنروا یرک مهرارت بسریار
ضررروری ،عمررد ترررین روش کسرر معلومررات (عبرردی و

میل و انایر ة پیشررفت ،دیارر توانراییهرا و خصیصرههرای

محمدی )1392 ،و اساسیترین اب ار یرادگیری دانرشآمروزا

روا شررناختی ترریریر آ چنررانی روی موفقیررت افررراد ندارنررد

است (سن  ،)2009 ،امرا واقعیرت هرای موجرود در جامعره

(سین

بیانار شیوع بسیار باالی نارساخوانی است .برر اساس انجمن

و ساینی.)2013 ،6

2. Walda, Weerdenburg, Wijnants & Bosman
4. Shiran & Breznitz
6. Singh & Saini
8. Yan & Fredrek
10. Mc Combs
12. Hefer & Stuart
14. Pintrich
16. Kitsantas
18. Murphye
20. Sen

20

1. Alloway
3. Solaz & Sanjose
5. motivation
7. Huffman
9. Bloom
11. Lefrancois
13. Zimmerman
15. Bruinsma
17. Greene
19. Lodewyk & Winne
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روا پ شکی آمریکا ،نارساخوانی بهتنهایی یا ترکیبی از اخرتالل

یافت که تیریر آموزش راهبردهای حافظة فعرال برر انایر ش

ریاضری و نوشرتن تقریبراً چهرار مرورد از پررن مرورد نرراتوانی

پیشرررفت و عملکرررد خوانررد دانررشآمرروزا نارسرراخوا را

یادگیری را دربرمی گیررد .حردود 4درصرد از کودکرا سرنین
مدرسه در ایالتمتحد آمریکا دچار نارساخوانی هستند (اترا

بررسی کرد باشد .لذا با توجه به شیوع باالی نارسراخوانی و
روند شدت یافتن آ در طول زما  ،مطالعه و آگراهی دربرار

و کیسا  .)2003 ،1کالنتر و جانسن ،)2014( 2نی می ا شریوع

عوامل تیریرگذار بر اف ایش انای ش پیشرفت و بهبود عملکرد

نارساخوانی در برین دانرشآمروزا را حردود  5ترا 10درصرد

خواند دانرشآمروزا نارسراخوا ازجملره برنامره آمروزش

گ ارش کرد اند .همچنین سری

نراقری و نرادری ( ،)1395در

راهبردهای حافظه فعال به منظور حمایرت و مداخلرة مناسر

پژوهشی می ا شیوع ناتوانی یرادگیری در ایررا را  11درصرد

دانشآموزا نارساخوا از ضررورتهرای مهر ایرن مطالعره

اعالم کرد اند که حرداقل 9درصرد آ را جمعیرت نارسراخوا

است و انجام تحقیقاتی در این زمینه می تواند گرام مثبتری در

تشکیل میدهد و بهرغ وجود این اخرتالل در هرر دو جرنس،

جهت کمک به والدین ،معلما و دانرش آمروزا نارسراخوا

فراوانی آ در پسرا  3تا  4برابر بیشتر از دخترا است.

باشد .با تشخیص و مداخلة به هناام این اخرتالل ،مری تروا

عالو بر ایرن نارسراخوانی بریش از سرایر نراتوانی هرای
یادگیری در حروز هرای گونراگو مرانع پیشررفت تحصریلی

مررانع تثبیررت مسررائل و مشررکالت تحصرریلی و بسرریاری از
مشررکالت روحرری و روانرری در کودکررا نارسرراخوا شررد و

دانش آموزا می گردد .دانش آمروزا نارسراخوا  ،معمروالً در

درنهایررت از بسرریاری از ضررررهای اقتصررادی  -فرهنارری و

دروس دیار خود نی با مشکالت جردی روبره رو مری شروند

اجتماعی جلوگیری کررد .برر اسراس آنچره گفتره شرد ایرن

(آناستازی ،3ترجمرة براهنری )1379،مرثالً اگرر شراگردی در

پژوهش با هدف بررسری تریریر برنامره آمروزش راهبردهرای

خواند مشکل داشته باشد ،چو در درس ریاضری قرادر بره
خواند صورت مسائل نیست قطعاً در ریاضری هر اخرتالل

حافظ رة فعررال بررر انای ر ش پیشرررفت و عملکرررد خوانررد
دانش آموزا نارساخوا  ،درصدد آزمرود فرضریه هرای زیرر

پیدا خواهد کرد .همین طور چو این شاگرد نمی تواند مطال

است.

کتاب را به درستی بخواند در نوشتن نی مشکل پیردا خواهرد

« .1برنامه آموزش راهبردهای حافظرة فعرال برر افر ایش

کرد؛ یعنی در درس دیکتره نیر دچرار اخرتالل خواهرد شرد
(کرمی ،علیخانی ،زکییی و خدادادی .)1391 ،همه این موارد

انای ش پیشرفت دانشآموزا نارساخوا مثرر است».
« .2برنامه آمروزش راهبردهرای حافظرة فعرال برر بهبرود

باعررث مرریشرروند کرره ایررن دسررته از دانررشآمروزا تجررارب

عملکرد خواند دانشآموزا نارساخوا مثرر است».

موفقیت آمی ک تری داشته باشند و درنتیجره سرط انایر ش
پیشرفت تحصیلی آ ها بسیار کاهش مییابرد و هریچ رغبتری
برای یرادگیری نداشرته باشرند (خرمرایی ،عباسری و رجبری،
 .)1390درواقررع نارسرراخوانی در در مطلرر و اطالعررات
عمومی از دنیای پیرامو  ،استقالل ،وضرعیت اقتصرادی افرراد

روش
روش پژژژوهش ،جامعژة آمژژاری و نمونژژه :روش پررژوهش
نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمو  -پس آزمو برا گررو گروا
بود .جامعة آماری پژوهش را تمامی دانش آموزا نارسراخوا

تداخل ایجاد می کند و یکی از مه ترین دالیل عدم موفقیرت

مقطع ابتدایی مراجعه کننرد بره سره مرکر نراتوانی یرادگیری

دانشآموزا محسوب میشود.
بررسی پیشرینة پرژوهش بیرانار ایرن اسرت کره تراکنو

آموزش وپرورش شهر کرمرا در سرال  1395-1396تشرکیل
می دادند .تعداد این دانرش آمروزا  574نفرر برود .از جامعرة

تحقیقات اندکی در مورد بررسی تریریر آمروزش راهبردهرای

آمرراری یادشررد  ،نمونررهای برره حج ر  30دانررشآمرروز (13
دانش آموز پسر و  12دانش آموز دخترر) برا میراناین سرنی 9

دانش آموزا انجام شد است؛ اما اکثر ایرن تحقیقات برر روی

سرال (دامنره سنی بیرن  7تا  11سال) به روش نمرونه گیرری

دانشآموزا عادی اجراشد اند و کمتر پژوهشی را میتوا

تصادفی چندمرحلهای انتخاب شد .روش نمونهگیری به ایرن

حافظة فعرال برر انایر ش پیشررفت و یرا عملکررد خوانرد

2. kaltner & Jansen

1. Etak & Kisac
3. Anastasi
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صورت بود که ابتدا از میا دو ناحیه آموزش وپررورش شرهر
کرما یک ناحیه و بعد از میا دو مرک ناتوانی یادگیری ایرن
ناحیه ،یک مرک به طور تصادفی انتخاب شد .در مرحلة سروم
از بین دانش آمروزا نارسراخوا ایرن مرکر  30دانرش آمروز
به صورت تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گرو آزمرایش
( 15نفر) و گوا ( 15نفر) قرار گرفتند.
ابزار پژوهش
آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) :ایرن آزمرو را کرمری
نوری و مرادی در سال  1334طراحی و تدوین نمرود و برر
روی  1614دانش آموز ( 770پسر و  344دختر) مقطع ابتدایی
در شهرهای تهرا  ،سنندج و تبری انجام و هنجاریابی کردند.
روش اجرا و نمر گذاری آزمو خوانرد و نارسراخوانی بره
این صورت است که این آزمرو بره صرورت انفررادی اجررا
می گردد .با توجه به نقطه برش آزمو ( )157دانش آموزی که
در این آزمو نمر  157یا کمتر از  114( 157خطا یا بیشرتر)
کس کند به عنروا دانرش آمروز نارسراخوا تشرخیص داد
می شود .پاسخ های درست با مراجعه بره جردول پاسرخ هرای
صحی محاسبه شد  ،سپس با مراجعه به جدول مربوطه ،نمرة
تراز شد به دست مری آیرد .میر ا همسرانی درونری آزمرو
خوانررد و نارسرراخوانی  0/31و ضررری آلفررای آ 0/ 33
محاسبه شد اسرت (کرمری نروری و مررادی .)1334،روایری
محتوایی آزمو هر برر مبنرای خوانرد صرحی کلمرات و
جمالت و درنهایرت در آ هرا توسرط فراگیررا تنظری و
روایی آ توسط اساتید و کارشناسا مورد تییید قرار گرفرت
(حسینی ،مرادی ،کرمی نوری ،حسرنی و پرهرو  .)1395 ،در
این پژوهش نی ضری آلفای کرونباخ کرل آزمرو  0/32بره
دست آمد .یک نمونه از سثاالت آزمو بدین شرح است .بها
یعنی چه؟ ال  -قیمت ب -وام ج -قرض د -سود.
پرسشژژنامة انگیژژزش پیشژژرفت هژژرمن :)1971( 1
پرسشنامة انایر پیشررفت هررمنس ( ،)1970شرامل 29
گویه است .سثاالت پرسشرنامه بره صرورت جمرالت ناتمرام
بیا شد اند .بهمنظور یکسا سازی ارزش سرثاالت بررای هرر
 29سثال پرسشرنامه  4گ ینره نوشرته شرد اسرت .هررمنس
( ،)1970بررای محاسبره روایی آزمرو از روایی محتروا کره
اساس آ را پژوهش های قبلی دربار انای پیشرفت تشکیل
میداد ،استفاد کرد .وی همچنین ضری همبستای هر سثال
2. Wechsler

را با رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرد اسرت .ضررای بره
ترتی سثاالت پرسشنامه در دامنه ای از  0/30تا  0/57هست.
پایایی آزمو انایر ش پیشررفت برا اسرتفاد از روش آلفرای
کرونباخ و باز آزمایی (بعد از گذشت سه هفته) به ترتی 34
 0/و  0/33گ ارششد اسرت (هررمنس .)1970،در پرژوهش
حاضر روایی آزمو توسط اساتید و کارشناسا مرورد تیییرد
قرار گرفت و پایایی آ با اسرتفاد از روش آلفرای کرونبراخ،
 0/37به دست آمد .یک نمونه از سثاالت آزمو بدین شررح
است .کار کرد چی ی است که.................
ال ) اصالً دوست ندارم آ را انجام ده .
ب) دوست ندارم آ را انجام ده .
ج) دوست دارم آ را انجام ده .
د) خیلی زیاد دوست دارم آ را انجام ده .
آزمون هوش وكسلر كودكژان ( :)2113آزمرو هروش
وکسلر 2کودکا توسط دیوید وکسلر ( ،)1949تهیه و تردوین
و در سال  1972مورد تجدیدنظر قرار گرفرت .ایرن مقیراس،
شامل مقیاس های هوش کالمی ،عملی و کلی است .آزمو از
 12خرد آزمو تشکیل شد و برای سنجش هروش کودکرا
 6-16ساله ترجمه و انطباق یافته و در شهر شیراز هنجاریابی
شد است (شهی  .)1337 ،مقیاس کالمی کودکا شامل خرد
آزمررو هررای اطالعررات عمررومی ،در و فه ر  ،محاسرربات،
شباهتها ،خ انه لغات و حافظه اعداد است و مقیاس عملری
کودکا شرامل خررد آزمرو هرای تکمیرل تصراویر ،تنظری
تصاویر ،طراحی با مکع ها ،الحاق قطعات ،رم گردانی (کره
همتای رم های عددی ب ر ساال است) و مازها هسرت .در
مقیاس هوش وکسلر کودکا  ،خرد آزمو های حافظة عرددی
و مازها بهعنوا آزمو های تکمیلری برهحسراب آمرد اسرت
(گنجی.)1375،
متوسط همسانی درونی گ ارش شد توسط وکسلر در 11
گرو سنی موردبررسی 0/96 ،برای مقیاس هروشبهرر کلری،
 0/95برای مقیاس کالمی و برای مقیراس عملری  0/91برود
اسررت .همسررانی درون ری برررای خرررد آزمررو هررای خررا
تغییرپذیری بیشتری داشته است و کمترین ضرری همسرانی
در مورد الحاق قطعات بود که برابر  0/69و بیشترین ضری
در مورد گنجینه لغرات برابرر برا  0/37گر ارش شرد اسرت.
ضرای اعتبار برای خرد آزمو های کالمری براالتر از عملری
گ ارششد است .پایایی برازآزمایی آزمو در فاصلة زمرانی
1. Hermans
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متوسط  23روز برای هر گرو سنی برای مقیراس کلری 0/95
و برای مقیاسهای کالمی و عملری بره ترتیر  0/94و 0/37
بود است .همچنین روایی آزمو از طریق محاسبه همبستای
نمرات خرد آزمو ها با نمرر کرل آزمرو  ،از  0/66ترا 0/92
گ ارش شد است (حسینخران اد  ،لطیر زنجرانی و طراهر،
 .)1395یک نمونه از سثاالت این مقیاس به این شرح اسرت:
چه شباهتی میا چرخ و توپ وجود دارد؟
روش اجرا و تحلیل دادهها
پس از نمونه گیری بنا برر توصریه هرای موجرود در مطالعرات
حوزة ناتوانی یرادگیری ،بره منظرور کسر اطمینرا از اینکره
ناتوانی کود در خوانرد  ،ناشری از کر هوشری او نیسرت،
هوش بهر تمام اعضای نمونه به صرورت انفررادی برر اسراس
آزمو هوش وکسلر کودکا (شهی  ،)1337 ،انداز گیری شد.
سپس انای ش پیشررفت و عملکررد خوانرد دانرش آمروزا
منتخ به ترتی توسط پرسشنامه انای ش پیشرفت هررمنس
( )1970و آزمو خواند و نارساخوانی کرمینوری (،)1334
به عنوا پیش آزمو مورد سرنجش قررار گرفرت .نهایتراً ایرن
دانش آموزا به صورت تصادفی به  2گرو  15نفر (آزمرایش
و گوا ) گمارد شدند .بر روی گرو آزمایش برنامه آمروزش
راهبردهای حافظه فعال به مدت  14جلسة  45دقیقه ای اعمال
شد .در این فاصله هیچ مداخلرهای بررای گررو گروا انجرام
نارفت اما با توجه به مسرائل اخالقری ،شررکت کننردگا در
گرو گوا نی پس از اتمام تحقیق ،این آموزشها را دریافرت
کردنررد .بعررد از اتمررام جلسررات آموزشرری مجرردداً انای ر ش
پیشرررفت و عملکرررد خوانررد اعضررای دو گرررو بررهعنرروا
پسآزمو بهوسیله اب ارهای مذکور ارزیابی شد.
برنامه آموزشی به کار گرفته شد در این پژوهش مبتنی بر
الاوی آموزشی است که توسرط د  1در سرال  2003تردوین
شد .این برنامه شامل دستورالعملهایی برای تقویرت حافظرة
شنوایی ،حافظة بینایی ،حافظة بازشناسی ،حافظرة یرادآوری و
حافظة بلندمدت از طریق بازی با تصاویر ،انجرام دسرتورات،
نمایش فیل  ،فهرست یادگیری و تکنیک مررور ذهنری اسرت
(عابدی و آقابابایی ،)1390،برنامة آموزش راهبردهای حافظرة
فعال طی  14جلسة  45دقیقهای برهمنظرور افر ایش انایر ش
پیشرفت و عملکرد خواند دانرش آمروزا نارسراخوا اجررا
شد .محتوای جلسات آموزشی بهصورت خالصره در جردول
شمار  1آورد شد است.

تج یهوتحلیل داد ها در دو سرط توصریفی و اسرتنباطی
بهوسیله نرماف ار  SPSSصورت گرفت .در سط توصریفی از
شاخص های آمراری میراناین و انحرراف معیرار ،در مراحرل
پیش آزمو و پس آزمو استفاد شد و در سط اسرتنباطی از
تحلیل کوواریانس یک متغیر (آنکوا) استفاد شد.
یافتهها
نتای جدول  2میاناین و انحرراف معیرار پریش آزمرو و
پسآزمو گرو های آزمرایش و گروا در انایر ش پیشررفت
دانشآموزا نارساخوا را نشرا مریدهرد .برر اسراس ایرن
اطالعررات میرراناین گرررو آزمررایش پررس از مداخل رة برنامرره
آموزش راهبردهای حافظة فعال اف ایشیافته است که این بره
معنی اف ایش انای ش پیشرفت در گرو آزمایش است.
نتای جدول  3میاناین و انحرراف معیرار پریش آزمرو و
پسآزمو گرو های آزمرایش و گروا در عملکررد خوانرد
دانشآموزا نارساخوا را نشرا مریدهرد .برر اسراس ایرن
اطالعررات میرراناین گرررو آزمررایش پررس از مداخل رة برنامرره
آموزش راهبردهای حافظه فعال اف ایشیافته است که این بره
معنی بهبود عملکرد خواند در گرو آزمایش است.
برای بررسی فرضیة اول پژوهش مبنری برر تریریر برنامره
آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انای ش پیشرفت از طررح
نیمه آزمایشی پیشآزمو  -پسآزمو با گررو گروا اسرتفاد
شد؛ لذا برای تحلیل نتای حاصله روش تحلیرل کوواریرانس
بهکاربرد شد تا از این طریق اررات پیشآزمو بهعنوا یرک
متغیررر تص رادفی کمک ری کنترررل شررود .در ایررن راسررتا ابترردا
پیش فرض همانی واریانس ها موردبررسی قرار گرفت .نتای
بررسرری همانرری واریررانسهررا نشررا مریدهررد کرره مقرردار f
محاسبهشد در مرحله پسآزمو برابرر  2/907اسرت کره برا
درجرره آزادی  1و  23در سررط معنرریداری  0/05معنرریدار
نیست؛ بنابراین میتوا گفت پیش فرض همانی واریانس هرا
برقرار است .همچنین پیش فرض شری رگرسریو برا تیییرد
رسید ( )f=1/757 & sig=0/197است .بررای بررسری نرمرال
بود ه از آزمو کولموگروف اسمیرنوف اسرتفاد شرد کره
نتای آ در مرحله پرس آزمرو ( )p> 0/05 ،f=0/ 31بیرانار
نرمال بود متغیر تحقیق بود و از این لحاظ ه پریشفررض
تحلیل کوواریانس رعایت شد است.

1. D
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جدول  .1خالصه جلسات آموزشی اعمالشده بر گروه آزمایش
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم

عنوان
تقویت حافظة شنوایی :شامل آموزش فعالیت های انجام داد دستورات ،پیایری دستورات ،به خاطر سپرد چند عردد
یا لغت ساد  ،به خاطر سپرد اشعار بسیار کوتا کودکا .
تقویت حافظة بینایی :شامل آموزش پنها کرد یکی از اشیا و شناسایی اشیای حذف شد  ،یادآوری اشریا دیرد شرد ،
یادآوری چهر ها ،تکرار الاوها و مدلها.
مرور و تمرین :در این جلسه تمرینهای حافظة شنوایی و بینایی مجدداً تکرار و کود تمرین بیشتری انجام میدهد.
بازی با تصاویر :به کود تصاویر و عکسهایی نشا داد میشود و سپس از آ ها خواسته میشود رن ها و جهتها
را پس از  15رانیه بازگو کند.

پنج

انجام دستورات :به کود ه زما چند دستور داد میشود که باید آ ها را مطابق دستورات انجام دهد.

شش

نمایش فیل  :برای کود فیل خیلی کوتا پخش میشود .بعد از اتمام فیل کود با یادآوری و بازسازی الاوها هما
رفتارها را انجام میدهد.

هفت

حافظة بازشناسی :به کودکا تصاویری از کودکا  ،حیوانات ،میو ها و اشیاء نشا داد میشود و او باید پرس از چنرد
رانیه آ ها را بازشناسی کند.

هشت

حافظة یادآوری :برای کود داستا یا قصه کوتاهی در چند دقیقه (حداکثر  3دقیقه) خواند شرود و کرود بایرد آ
داستا را بازگو کند.

نه

حافظة بلندمدت :در این جلسه از کودکا خواسته میشود که رویدادهای  24ساعت قبل را برا ج ئیرات کامرل بررای
مربی بازگو کنند.

ده

فهرست یادگیری :از کودکا خواسته میشود فهرستی از لغات که قبالً تهیهشد را یاد بایرند و سپس آ ها را یادآوری
کنند .همچنین جمالتی که توسط مربی در کالس ارائه میشود را تکرار کنند.

دوازده

مرور و تمرین :مروری بر محتویات جلسات قبل و بازی با کارت کلمات و تشخیص کلمة ارائه شد از برین مجمروع
کارتها .هدف از این مرحله تقویت ناهداری اطالعات در غیاب الاوی تکلی بود.
تکنیک مرور ذهنی :آموزش تکنیک مرور ذهنی مکرر خوانی و مکرر نویسی

سی ده

تکنیک مرور ذهنی :ادامة آموزش تکنیک مرور ذهنی مکرر خوانی و مکرر نویسی

چهارده

مرور و تمرین محتویات جلسات قبل

یازده

جدول  .2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پ آزمون گروههای آزمایش و گواه در انگیزش پیشرفت
پسآزمو

پیشآزمو
گرو

میاناین

انحراف معیار

میاناین

انحراف معیار

گوا

61/07

3/72

60/06

3/21

آزمایش

60/53

5/69

64/53

5/33

جدول  .3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پ آزمون گروههای آزمایش و گواه در عملکرد خواندن
پسآزمو

پیشآزمو
گرو

میاناین

انحراف معیار

میاناین

انحراف معیار

گوا
آزمایش

644/37
643/73

62/90
62/63

643/22
654/43

63/79
63/70
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جدول  .4نتایج تحلیل كوواریان

آموزش راهبردهای حافظة فعال بر انگیزش پیشرفت دانشآموزان نارساخوان

منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میاناین مجذورات

F

معنیداری

حج ارر

پیشآزمو
گرو

1371/739
143/793

1
1

1371/739
143/793

42/33
4/49

0/051
0/043

0/21
0/41

نتای جدول  4نشا می دهد برا در نظرر گررفتن نمررات
پیش آزمو به عنوا متغیر کمکی ،آموزش راهبردهای حافظره

نیمه آزمایشی پیش آزمو  -پس آزمو با گررو گروا اسرتفاد
شررد؛ لررذا بررهمنظررور تحلیررل نتررای حاصررله روش تحلیررل

فعال توانسته است به طور معناداری باعرث افر ایش انایر ش

کوواریانس به کاربرد شد تا از این طریق اررات پریش آزمرو

پیشرفت دانش آموزا نارساخوا در مرحلة پس آزمرو شرود

به عنوا یک متغیر تصادفی کمکی کنترل شود .در ایرن راسرتا

( .)p=0/043همچنین با توجه به میراناین هرای تعردیل شرد
گرو آزمایش ( )64/53در مقایسه با گرو گروا ( )60/06در

ابتدا پیش فرض همانی واریانس ها موردبررسی قرار گرفرت.
نتای بررسی همانی واریانسها نشا مری دهرد کره مقردار f

پس آزمو فرضیة اول پژوهش مبنری برر ارربخشری آمروزش

محاسبه شد در مرحله پس آزمو برابرر  4/071اسرت کره برا

راهبردهای حافظة فعال بر انایر ش پیشررفت دانرش آمروزا

درجرره آزادی  1و  23در سررط معنرریداری  0/05معنرریدار

نارساخوا تییید شد .می ا تیریر  41درصد بود اسرت .ایرن

نیست؛ بنابراین می توا گفت پیش فرض همانی واریانس هرا

امر نشا دهندة این اسرت کره مداخلرة آمروزش راهبردهرای
حافظة فعال بر انای ش پیشررفت دانرش آمروزا نارسراخوا

برقرار است .همچنین پیش فرض شری رگرسریو برا تائیرد
رسید ( )f=0/001 & sig=0/977برای بررسی نرمال بود ه

مثرر بود و  41درصرد از واریرانس پرس آزمرو مربروط بره

از آزمو کولموگروف اسمیرنوف استفاد شد که نتای آ در

مداخلة آموزش راهبردهای حافظة فعال است.

مرحله پس آزمرو ( )p> 0/05 ،f=0/73بیرانار نرمرال برود

برای بررسی فرضیة دوم پژوهش نی مبنی بر تیریر برنامره
آموزش راهبردهای حافظه فعال بر عملکرد خواند از طررح

متغیر تحقیق بود و از ایرن لحراظ هر پریش فررض تحلیرل
کوواریانس رعایت شد است.

جدول  .1نتایج تحلیل كوواریان

آموزش راهبردهای حافظه فعال بر عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان

منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میاناین مجذورات

F

معنیداری

حج ارر

پیشآزمو
گرو

112371/92
905/93

1
1

112371/92
905/93

3336/22
26/77

0/001
0/001

0/322
0/493

بررسی نتای جدول  5نشرا مریدهرد کره تریریر متغیرر

نارساخوا تییید شد .می ا تیریر  49درصد بود اسرت .ایرن

مستقل (برنامه آموزش راهبردهای حافظة فعال) برر عملکررد

امر نشا دهندة این است که مداخلة آموزش برنامره آمروزش

خوانررد دانررشآمرروزا نارسرراخوا در مراحررل پررسآزمررو

راهبردهای حافظة فعال برر عملکررد خوانرد دانرشآمروزا

معنی دار بود اسرت .بره عبرارتی میراناین نمررات عملکررد
خواند دانشآموزا در پرس آزمرو بره صرورت معنری داری

نارساخوا مثرر بود و  49درصرد از واریرانس پرس آزمرو
مربوط به این آموزش است.

باالتر از پیش آزمو است و این نمرات در مقایسره برا گررو
گوا تغییرات معنیداری را نشا داد است (.)P=0/001
همچنین با توجره بره میراناین هرای تعردیل شرد گررو
آزمایش ( )654/43در مقایسره برا گررو گروا ( )643/22در
پس آزمو فرضیة دوم پژوهش مبنری برر ارربخشری آمروزش
راهبردهای حافظه فعال برر عملکررد خوانرد دانرشآمروزا

بحث و نتیجهگیری
پژوهش با هدف بررسی تیریر برنامه آموزش راهبردهای حافظه
فعال بر انای ش پیشررفت و عملکررد خوانرد دانرشآمروزا
نارساخوا انجام گرفت .بر اساس یافته های پژوهش ،میراناین
نمرات انای ش پیشرفت و عملکرد خواند گرو آزمرایش در
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مرحل رة پررسآزمررو بررهطررور معنرراداری اف ر ایشیافترره اسررت.

کند از این را رضایت خاطر نصی

بهبیا دیار تفاوت دو گرو آزمایش و کنترل با توجه به مداخلة

یادگیری بیشتر ایجاد انای می شود .به اعتقاد سی

آموزش برنامه آموزش راهبردهای حافظرة فعرال برر انایر ش
پیشرفت و عملکرد خواند معنادار است .درنتیجه می توا بیا

راهبردهای شناختی اب ارهای یادگیری بهتر هستند کره تحرت
عنوا فرایندهای حافظه در سه دسته عمرد تکررار و مررور،

افر ایش

بسط و گسترش و سازما دهری طبقرهبنردی مریشروند .اگرر

کرد مداخالت مربوط به آموزش حافظة فعال موجر

او شد و در او نسبت به
(،)1330

انای ش پیشرفت و عملکرد خواند دانش آمروزا نارسراخوا

دانش آموز بداند کره بررای آمروختن چره بایرد بکنرد و چره

میشود .یافتههای پژوهش درزمینة بررسی تیریر برنامة آمروزش

مهارت هایی را باید به دست آورد ،علی رغ همه کمبودهرا و

راهبردهای حافظة فعال برر انایر ش پیشررفت دانرشآمروزا

کاستیها بر دشواریهای غلبه خواهد کرد .بدین دلیرل اسرت

نارساخوا برا یافترههرای سرایر پژوهشرارا ازجملره برین مرا

که بین آموزش راهبردهای یادگیری و عناصر انای شی پیونرد

( ،)2004زیمرمن و کیت سانتاس ( ،)2005گررین و همکرارا

ایجاد میشود .درواقع راهبردهای یادگیری انای ش اف ایری را

( ،)2005مورفی و همکارا ( ،)2005لودیک و ویرن (،)2005

به دنبال خواهند داشت.

کرمی ،کرمی و هاشمی ( ،)1392رستمی و علیآبرادی ()1393
و محمدیفر و ملکیا ( ،)1394همسو است.

همچنین یافتههای پژوهش درزمینة بررسری تریریر برنامره
آمرروزش راهبردهررای حافظررة فعررال بررر عملکرررد خوانررد

در تبیرین یافترههرای پرژوهش مریتروا گفرت آمرروزش

دانشآموزا نارساخوا با یافتههای سایر پژوهشارا ازجمله

راهبردهررای حافظ رة فعررال بررهطررور غیرمسررتقی و از طریررق

سوالز و سرانجوس ( ،)2007جیاری ،بوشرکول ،جوینردز و

میانجیهرایی همچرو موفقیرت ،احسراس خودکارآمردی و

پری

خودگردانی براف ایش انای ش پیشررفت یرا بره عبرارت دیارر
گرایش مثبت یادگیرند بره یرادگیری کارسراز خواهرد شرد؛

همکارا ( ،)2010آالوی ( ،)2011شیرا و برزنیتر (،)2011
والرردا ،وردنبررر  ،ویجنررانت و بوسررمن ( ،)2014کامیررابی،

به عبارت دیار را ایجراد انایر ش بره وجرود آورد شررایط

تیموری و مشرهدی ( )1393و حسرین خران اد و همکرارا

موفقیت است .زمانی که دانش آموزا مهارت ها و راهبردهای

( ،)1395همسو است.

یادگیری را کس کنند متوجه میشوند که کنترل یرادگیری و
کس موفقیت به مقدار زیادی در دسرت خودشرا اسرت و

در تبیین یافتههای حاصل از پژوهش درزمینة تیریر برنامرة
آمرروزش راهبردهررای حافظررة فعررال بررر عملکرررد خوانررد

می توانند با به کار برد آ به موفقیت دسرت یابنرد درنتیجره

دانشآموزا نارساخوا می تروا گفرت کره بهبرود عملکررد

انای آ ها برای یادگیری اف ایش یافتره و خرود را بره عنروا

1

( ،)2003پری  ،هالستین و اولهفن ( ،)2009سروزا و

خواند دانشآموزا تا حد زیادی به عملکررد حافظرة فعرال

یادگیرندگا موفق و خودکرار آمرد تلقری مری کننرد (بلروم ،

آنا ارتباط دارد؛ به عبارت دیار پویایی حافظة فعال پیش نیراز

ترجمه سری  .)1363،گررین و همکرارا ( ،)2005برر ایرن
باورنررد کرره دانررشآمرروزا موفقیررت را مرردیو راهبردهررای

یادگیری هر چی ازجمله خواند  ،نوشرتن و ریاضری اسرت.
درواقع یکی از الاوها در تبیین خواند ضعی دانشآموزا ،

یادگیری میدانند .آ هرا معتقدنرد راهبردهرای گونراگو بره

حافظة فعال است (نریمانی و سرلیمانی .)1392 ،ازایرن رو برا

و سطوح گوناگو موفقیت منجرر

توجه به اینکه نقایص حافظه فعال به عنروا یکری از عوامرل

خواهند شد .دانشآموزانی که مهارتهایی را کس مریکننرد
بیشتر انتظار موفقیت دارند و درنتیجه به انجام تکلیر و بره

سب شناسی در ناتوانی های یادگیری مطرح شد است (قائدی
و همتی علمدارلو ،)1394 ،منطقی به نظر می رسد که برنامرة

دست آورد موفقیرت اصررار خواهنرد داشرت .راهبردهرای

تقویت حافظة فعال بر بهبود عملکرد خواند و مثلفه های آ

پیامدهای یادگیری مختل

یادگیری به عنوا اب ار یادگیری به یادگیرند کمک می کند ترا

تیریر داشته باشد .در این راستا ،کلینابر

) (2010و میلتو

با اطالعات قبالً آموخته شرد و

) ،(2010در پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافتند کره

ذخیر سازی آ ها در حافظه بلندمدت آمراد کنرد .وقتری کره
یادگیرند با آموزش این راهبردها در یادگیری توفیق کس

تقویت حافظة کاری در کاهش مشکالت خوانرد و افر ایش
توانایی حافظة فعال دانشآموزا نارساخوا مثرر است.

اطالعات تاز را برای ترکی

1. Bloom
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عامل مثرر دیار در به دست آمد نتای پژوهش در ایرن

پژوهش در دسترس نبرود امکانرات ،شررایط و برنامرههرای

است .بر اساس

بود .پیشرنهاد مری شرود در گرام اول

زمینه ،استفاد از راهبردهای آموزشی مناس

آموزشی کافی و مناس

شررواهد پژوهشرری مهررارتهررای قابررل اکتسرراب (اعرر از
مهارت های شناختی و فراشناختی) یادگیری را برای فراگیرا

اقدامات غربالاری و شناسایی اولیة دانش آموزا در معررض
خطر در اولویت های اولیه آموزش وپرورش قررار گیررد و در

ساد تر می سازد .درواقرع بسریاری از نراتوانیهرای یرادگیری

گام دوم در دور های آموزشی ضمن خدمت معلما  ،ساختار

دانشآموزا  ،ناشی از کمبود مهارت ها و راهبردهای یادگیری

حافظة فعال و مثلفه های آ  ،اهمیت این حافظه در یرادگیری

اسررت .دانررشآمرروزا دارای نرراتوانی یررادگیری در کرراربرد

و شیو های تقویت این حافظه آمروزش داد شرود .همچنرین

راهبردهایی که دانشآموزا بدو اختالل یادگیری آ ها را به

پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تیریر این روش آموزشی

آسانی به کار میبرند ،ناتوا اند .به طرور مثرال دانرشآمروزا

بر سایر حیطه ها ازجمله خودکارآمدی ،خالقیت و ع ت نفس

عادی برای حفظ کرد  ،مرور مری کننرد و یرا آ هرا را بررای

دانش آموزا مبتال به انواع نراتوانی یرادگیری ،در گررو هرای

مطالعه در گرو ها طبقهبندی می کنند ،اما دانشآمروزا دارای

مختل

سنی و جنسری موردبررسری قررار گیررد ترا قابلیرت

اختالل یادگیری چنین راهبردهرایی را خودبره خرود بره کرار
نمی برند ،بنابراین آموزش راهبردهرای آموزشری مناسر بره

تعمی نتای به گرو های دیار نی مشخص گردد.

کودکرا مبرتال برره نراتوانی یرادگیری ،بررهخصرو

کودکررا

نارساخوا کمک می کند که در برخورد با مشکالت تحصیلی
از راهبردهای مناس

برای حل مشکل استفاد کنند و بتوانند
1

مشکل تحصیلی خود را حل کنند (گیری )2010 ،
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