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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of phoneme-based working
memory educational program on enhancing reading
ability of dyslexic students. The research method was
Quasi-experimental with control group and random
assignments, using pre-test, post-test, and fallow-up
stages. The statistical population of the study consists
of all the students with reading disability in primary
schools in Tehran. Among them, 30 students with
dyslexia were selected by available sampling method
from leading disorders centers and randomly assigned
in experimental and control groups. The experimental group participated in 24 educational sessions of
working memory on phonological stimuli in auditory
and visual dimensions. Reading and Dyslexia Test
(Kormi-Nouri and Moradi, 2008) were used for data
collection. The data were analyzed using the multivariable variance analysis with repeated measures.
Findings showed that the phoneme based working
memory educational program significantly improved
the reading ability of dyslexic students in all three
components of reading accuracy, reading fluency and
reading comprehension. These findings were also
stable in a two-month follow-up. Therefore, it can
be concluded that phoneme based working memory
education, can improve the reading ability of dyslexic
children.
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامة
آموزشی حافظة فعال واجمحور بر بهبود توانایی خواندن
 روش پژوهش از نوع.دانشآموزان نارساخوان انجام شد
 پسآزمون و پیگیری،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون
 جامعه آماری پژوهش شامل تمامی.با گروه گواه بود
دانشآموزان با اختالل خواندن بودند که به مراکز آموزش
اختالل های یادگیری شهر تهران مراجعه کرده بودند و از
 دانشآموز نارساخوانی و شاغل به تحصیل30 بین آنها
در پایههای اول تا سوم ابتدایی با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
24  گروه آزمایشی در یک دوره.و گواه جایگزین شدند
جلسهای آموزش حافظة فعال مبتنی بر تحریکات واجی در
 برای گردآوری.دو بعد شنیداری و دیداری شرکت کردند
.دادهها از آزمون خواندن و نارساخوانی نما استفاده شد
دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری با
 یافتهها نشان داد که برنامه.اندازهگیری مکرر تحلیل شد
آموزشی حافظة فعال واجمحور به بهبود معنادار توانایی
خواندن دانشآموزان نارساخوان در هر سه مؤلفه دقت
 سیالی خواندن و درک خواندن میانجامد و این،خواندن
 اندازه.یافتهها در یک پیگیری دوماهه نیز پایدار بودند
 متغیر بودند که0/43  تا0/69 اثرهای بهدست آمده از
 از.نشاندهنده اندازه اثرهای بزرگ تا متوسط هستند
 میتوان گفت که با بهکار بستن برنامه آموزشی،اینرو
حافظهفعال واجمحور میتوان توانایی خواندن کودکان
.نارساخوان را بهبود بخشد
، حافظة فعال شنیداری، آموزش حافظة فعال:کلیدواژهها
 توانایی خواندن، نارساخوانی،حافظة فعال دیداری
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 lمقدمه
«اختالل های یادگیری» از شایعترین اختاللهای روانشناختی دوران کودکی است که

میزان شیوع آن بین  5تا  15درصد در بین کودکان دبستانی زبانها و فرهنگهای مختلف
گزارش شدهاست (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،اختالل خواندن پر بسامدترین گروه

از اختالل های یادگیری است ،تاجاییکه حدود 10درصد از دانشآموزان« ،نارساخوانی
تحولی» 1یعنی یک مشکل اساسی در خواندن دارند (لیون ،شیویتز و شیویتز .)2003 ،درواقع
دانشآموزان با ناتوانی خواندن علیرغم هوش طبیعی ،در مهارتهای گوناگون تحصیلی از

جمله گوش دادن ،خواندن ،نوشتن ،ریاضیات و حل مساله منطبق با سن خود عمل نمیکنند

و مشکالت گوناگونی در «درست خواندن کلمات»« ،2سرعت و فصاحت خواندن» 3و «درک
مطلب شفاهی» 4دارند که اثرات منفی بر عملکرد تحصیلی و تعامالت اجتماعی آنها میگذارد
(ولدویس ،پیرین ،السوس -سانگوس ،للیر ،دمونت و کندل .)2014 ،علتهای گوناگونی
را در سببشناسی اختالل های یادگیری و در آن میان اختالل خواندن بیان کردهاند از جمله

این علتها میتوان به کاستی در حافظه فعال اشاره کرد (برندنبرگ ،کلروسک ،فیشبک،
اسکوچارد ،باتر و هسلهورن2014 ،؛ جفریس و اورات2004 ،؛ سوانسون2003 ،؛ ارجمندنیا

و شکوهییکتا .)1391 ،کاستی در حافظة فعال ،مشکلی اساسی در دانشآموزان با ناتوانی
خواندن است که موجب مشکالتی در یادگیری خواندن ،حفظ اطالعات مرتبط با کار،

سرکوب اطالعات مزاحم و دسترسی به اطالعات از حافظه بلندمدت است (سوانسون،
 ،)2006بهبیان دیگر ،حافظة فعال پیشبینیکننده معناداری برای موفقیت در خواندن است

(بارنز .)2018 ،پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که دانشآموزان نارساخوان ،کاستی در
حافظة فعال را تجربه میکنند (الووی ،گثرکول ،ویلیس و آدامز2005 ،؛ گثرکول و بدلی،
.)1993

حافظة فعال مجموعهای از فرایندهای شناختی است که در بهخاطر سپردن و دستکاری

اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای روزمره نقش دارند (الووی و الووی2010 ،؛ بدلی،
 )2003و فرایندهایی از قبیل مرور ،بازیابی ،دستکاری و توجه کنترلشده را دربر دارد .حافظة

فعال هم با پردازش فعال اطالعات ارتباط دارد و هم با ذخیرهسازی موقتی آنها و از اینرو
در همه تکالیف پیچیده شناختی مانند درک زبان ،یادگیری و استدالل درگیر است .به بیان
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دیگر ،حافظة فعال ،یک سازه کلی است که هم اندوزش موقتی و هم پردازش فعال اطالعات

را دربرمیگیرد (شهابی ،اژهای ،آزادفالح ،و فرزاد .)1393 ،در کل ،ترکیب لحظه به لحظه
آگاهیها ،تالش برای نگهداری اطالعات در حافظه کوتاهمدت و بازیابی مداوم اطالعات

ذخیره شده ،از ویژگیهای اصلی حافظه فعال است (دهن.)2008 ،

یکی از جامعترین الگوها در مورد حافظه فعال ،توسط بدلی و هیچ ( )1994 ،1974ارایه

شدهاست .بدلی ( )2000حافظة فعال را شامل چهار مؤلفه میداند ،این چهار مؤلفه« .1 :عامل
مجری مرکزی» ،5که به عنوان نظام «توجه» عمل میکند؛ « .2حلقه واجشناختی» ،که وظیفه
نگهداری اطالعات شنیداری را برعهده دارد؛ « .3صفحه دیداری -فضایی» ،که ذخیرهسازی
محرکهای دیداری و فضایی را برعهده دارد؛ و « .4انباره رویداری» ،به عنوان رابطی میان
حافظه بلندمدت و خردهنظامهای حافظه فعال و رابطی بین سایر اجزای حافظه فعال؛ هستند.
دانشآموزان با اختالل های حافظه فعال ،بار شناختی بیش از حدی را در کالس درس

معمولی تجربه میکنند (الووی )2011 ،و بنابراین فرصتهای یادگیری بسیاری را از دست
میدهند .در این میان یکی از توانمندیهای مهم و مرتبط با حافظه فعال ،توانایی خواندن
است (گثرکول؛ الووی ،ویلیس و آدامز.)2006 ،

لی ،ریکو و هایند ( ،)2004الگوی یکپارچهای را ارایه میدهند که بر اساس آن ناتوانیهای

یادگیری و مشکالت خواندن را بهطور مستقیم در ارتباط با کاستی حافظة فعال و بیتوجهی

میدانند .پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که از یکسو ،عملکرد دانشآموزان نارساخوان در

مقایسه با دانشآموزان عادی در هر یک از اجزای حافظه فعال (عامل مجری مرکزی ،حلقه
واجشناختی ،صفحه دیداری -فضایی و انباره رویدادی) متفاوت است (پیکرینگ و گثرکول،
 )2004و از سوی دیگر ،مؤلفههای گوناگون حافظه فعال با جنبههای مختلف توانایی خواندن
ارتباط دارند (گثرکول ،وولگر ،کیویت ،اَستل ،تام ،و هولمز2016 ،؛ اُکیل ،یول ،گارنهم،
 .)2011تاجاییکه ،پژوهشهای جدیدتر بر اهمیت پیوندهای متقابل دیداری -واجشناختی

تأکید کردهاند (هان ،فوکس و ملهلم2014 ،؛ ورمینگتون و هولم2012 ،؛ بلومرت)2011 ،

و کودکان با نارساخوانی را دارای اختالل در حافظه پیوند متقابل دیداری -واجشناختی

دانستهاند (آلبانو ،گارسیا و کورنولدی.)2016 ،

در سالهای اخیر پژوهشهای «مروری» و فراتحلیلی در زمینه اثربخشی برنامههای
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آموزش شناختی و حافظه فعال انجام شدهاند .برخی از آنها پیامدهای مثبتی را گزارش

کردهاند (موریسن و چین 2011 ،و کلینگبرگ )2010 ،و برخی دیگر یافتههای بهدست آمده
را نامتناسب و آموزشها را بیاثر دانستهاند (شیپستد و همکاران )2010 ،و یا تاثیری در زمینه

انتقال دور اثرها گزارش نکردهاند (مانند کلمر و دبل2017 ،؛ رابرتز ،کواک ،اسپنسر -اسمیت،

گلد ،... ،و ویک2016 ،؛ اندرسون ،گثرکول ،هولمز ،گثرکول و دانینگ .)2009 ،یافتههای

پژوهشی در زمینه تاثیر برنامه آموزش حافظه فعال کاگمد ،نشان داد که این برنامه به بهبود

عملکرد در تکالیف غیرمرتبط با حافظه فعال و یا رشد تواناییهای شناختی دیگر نمیانجامد
(اترتون ،اُبرل ،رتن ،نی .)2018 ،ملبی -لرویج ،ردیک و هالم ( )2016نیز بر اساس یافتههای

فراتحلیل خود در زمینه آموزش حافظه فعال ،بیان کردهاند که تالش برای افزایش ظرفیت

حافظه فعال ،از راه تکرار تمرینات ساده کامپیوتری ،نمیتواند به رشد شناختی کلی منجر

بشود .از اینرو ،هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات برنامه آموزشی حافظة فعال واجمحور

بر توانایی خواندن دانشآموزان نارساخوان بود که از راه سنجش مولفههای سهگانه خواندن
شامل دقت خواندن؛ سیالی خواندن؛ و درک خواندن انجام شده است.

 lروش
این پژوهش از جهت هدف ،در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و بر اساس

شیوة گردآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون

با گروه گواه و گزینش تصادفی است ،عالوه بر آن اعتبار یافتهها در یک دورة دوماهه نیز
پیگیری شد« .جامعة آماری» پژوهش تمام دانشآموزان با نارساخوانی شاغل به تحصیل در
پایههای اول ،دوم و سوم ابتدایی مدارس شهر تهران هستند که به مراکز تخصصی درمان

اختالل یادگیری وابسته به آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران مراجعه کرده و پس از

ارزیابیهای تشخیصی توسط متخصصان مراکز ،تشخیص نارساخوانی را دریافت کردهاند.

مالکهای ورود دانشآموزان برای شرکت در پژوهش شامل :دریافت تشخیص نارساخوانی

به تشخیص متخصصان مراکز اختالل های یادگیری ،تحصیل در پایه اول ،دوم یا سوم ابتدایی،
عدم دریافت هیچگونه مداخله مربوط به نارساخوانی پیش از برنامه آموزشی و در ضمن آن

تا زمان اجرای آزمونهای پیگیری ،و رضایت کتبی والدین برای مشارکت کودک در برنامه
آموزشی بود .همچنین مالکهای خروج شرکتکنندگان از پژوهش شامل :دریافت مداخله
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درمانی دیگر برای کودک در زمینه نارساخوانی در زمان اجرای پژوهش و غیبت بیش از
2جلسه در کنار عدم شرکت در جلسه جبرانی در طول برنامه بود .افراد نمونه مورد پژوهش

بر اساس هدف به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15نفر
از آنها در گروه آزمایش و 15نفر در گروه گواه جایگزین شدند.

 lابزار
جهت سنجش مؤلفههای خواندن« ،آزمون خواندن و نارساخوانی نما» که توسط

کرمینوری و مرادی ( )1387ساخته شدهاست و  10خردهآزمون دارد و اجرا و نمرهگذاری
آنها مستقل از یکدیگر است به کار گرفته شد .از میان خردهآزمونهای مختلف ،با توجه به
هدفهای پژوهش و بر اساس نظر متخصصان و از جمله سازندة آزمون 4 ،خردهآزمون

«خواندن کلمات»« ،خواندن ناکلمات»« ،درک متن» و «درک کلمات» به عنوان ابزار سنجش
انتخاب شدند .هدف از سنجش خواندن در این پژوهش بررسی سه مؤلفه «توانایی خواندن»
یعنی دقت خواندن« ،سیالی خواندن» و «درک خواندن شفاهی» بود .آزمون خواندن و

نارساخوانی نما بر روی  1614دانشآموز در پنج پایه تحصیلی و در سه شهر تهران ،سنندج
و تبریز اجرا شد و اعتبار آن با روش همسانی درونی  0/83بهدست آمد (کرمی نوری و
مرادی .)1387 ،آلفای کرونباخ خردهآزمونهای استفاده شده بهترتیب در خواندن کلمات برابر
 ،0/98در خواندن ناکلمات برابر  ،0/85در درک کلمات برابر  ،0/73و در درک متن برابر
0/62؛ گزارش شدهاست (حسینی ،مرادی ،کرمینوری ،حسنی ،و پرهون؛  .)1395در هر یک

از خردهآزمونهای خواندن کلمات و خواندن ناکلمات حداقل نمره « »0و حداکثر آن «،»40
در خردهآزمون درک متن حداقل نمره « »0و حداکثر آن « ،»22و در خردهآزمون درک کلمات

حداقل نمره « »0و حداکثر آن « »30است.

« oبرنامة آموزشی حافظه فعال واجمحور» در مجموع در برگیرندة 24جلسه آموزشی
 30دقیقهای بود که در طی  4هفته و  3روز در هر هفته و به صورت انفرادی برای هر یک

افراد گروه آزمایش برگزار شد .بر این اساس هر آزمودنی در هر روز در  2جلسه آموزشی 30

دقیقهای با  10دقیقه استراحت در بین جلسات شرکت میکرد .هدف از برگزاری جلسات به

صورت  2جلسه  30دقیقه ای در یک روز به جای  1جلسه  60دقیقه ای ،کاستن از خستگی
دانشآموز در طول جلسه با توجه به سن آنها و همچنین افزایش انگیزهشان برای ادامة جلسه
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بعد از  10دقیقه استراحت بود .الزم بهذکر است که در زمان  10دقیقهای بین جلسات ،کودک

هیچ فعالیت آموزشی انجام نمیداد و به انتخاب و عالقه خود میتوانست در کنار درمانگر در
اتاق باقی بماند و یا در اتاق دیگر یا حیاط مرکز فعالیت و استراحت کند.

در این پژوهش بهدنبال طراحی برنامه ویژهای جهت ارتقای حافظة فعال کودکان

نارساخوان بودیم تا بتواند به بهبود توانایی خواندن آنها بیانجامد ،با توجه به آنچه در

مورد اثربخشی و انتقال اثرات برنامههای حافظه فعال گفته شد ،محتوای چنین برنامهای
باید با هدف آن یعنی بهبود توانایی خواندن دانشآموزان فارسیزبان ،متناسب باشد .از

آنجایی که زبانهای مختلف از جمله زبان فارسی ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارند
ی آوایی
(دهقانطزرجانی ،کدیور ،عبدالهی ،و حسنآیادی ،)1397 ،یعنی هر زبانی ویژگیها 

و نوشتاری خاص خود را دارد ،محتوای تکالیف نیز باید متناسب با آن ویژگیها باشد .از
اینرو برنامة حافظه فعال طراحیشده یک برنامه واجمحور است و محتوای آن از کتابهای
درسی پایه اول تا سوم دوره ابتدایی و کتابهای داستان متناسب با همان پایههای تحصیلی

و واژگان پایه کودکان فارسیزبان انتخاب شد و چیدمان آن در طول برنامه بر اساس ترتیب
منطقی رشد آگاهی واجشناختی (بهعنوان یکی از پیشنیازهای خواندن) از ساده به دشوار

ِ
آموزش آگاهی واجشناختی» نبودهاست و
انجام شد .الزم بهذکر است که هدف برنامه« ،

بنابراین مولفههای آگاهی واجشناختی به صورت جزیی و محدود و تنها بهعنوان محتوایی

برای تمرینات گوناگون حافظة فعال در طول جلسات برنامه مورد استفاده قرار گرفتهاند .به
بیان دیگر ،برنامة طراحیشده به آموزش مستقیم آگاهی واجشناختی نپرداختهاست به این
دلیل که از یکسو هدف ارتقای حافظة فعال و بررسی اثر آن بر توانایی خواندن کودکان

نارساخوان بود و از سوی دیگر برنامههای آموزش آگاهی واجشناختی نیازمند مراحل و

محتواهای گستردهتر و دقیقتری هستند که در برنامه مورد نظر ما گنجانده نشدهاند.

 oبرنامه آموزشی حافظه فعال واجمحور در شش گام آموزشی بر اساس مولفههای
آگاهی واجشناختی شامل هجاکشی ،قافیه ،تجانس ،واج آغازین ،واج پایانی ،و دستکاری

واجی (تقسیم ،ترکیب ،اضافه ،حذف ،و جابهجایی) طراحی شد .بررسی روایی برنامه بر
اساس نظر متخصصان ( 5تن از اساتید دانشگاه متخصص در حوزة حافظة فعال و ناتوانی

یادگیری و  5تن از درمانگران باسابقه مراکز اختالل های یادگیری) انجام شد .جهت ارزیابی
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روایی برنامه ،چکلیستی از تمرینات برنامه در کنار نمونهای از تکالیف در اختیار متخصصان
قرار گرفت و ضریب توافق ارزیابان بر اساس مدل الوشه 9برابر با  0/89بهدست آمد که

روایی برنامه را بهخوبی تأیید میکند .در هر یک از گامهای برنامه آموزشی تکالیف گوناگونی

از انواع تحریکات شنیداری ،دیداری و شنیداری -دیداری حافظه فعال و با هدفهای

گوناگون یادآوری و پردازش مستقیم ،معکوس ،بافاصله ،پیچیده و ...؛ وجود داشتند .گامهای

برنامه آموزشی و نمونهای از تکالیف در هر گام در جدول  1آمدهاست.
جدول  .1نمونهای از تکالیف حافظه فعال در هر گام
گام

محتوایتکالیف
حافظه فعال

شکلتحریک

1

هجاکشی

دیداری

2

قافیه

شنیداری

3

جناس

4

واج آغازین

دیداری

5

واج پایانی

شنیداری

دستکاری

دیداری-

واجی

شنیداری

6

شنیداری-
دیداری

نمونه تکلیف حافظه فعال
هدف تکلیف

شکل اجرا

یادآوری و پردازش

دیدن 2تصویر و بهخاطر سپردن آنها ،پیدا کردن

بافاصله

تصویرهای همهجا در میان تصویرهای دیگر

یادآوری و پردازش پیچیده شنیدن  3کلمه و سپس گفتن 1کلمه ه م قافیه برای هر کدام بهترتیب
یادآوری و پردازش

شنیدن  3کلمه و پیدا کردن کلمات همجنس

بافاصله

آنها در میان کارت کلمات بافاصله زمانی

یادآوری و پردازش

دیدن چند کارت تصویر ،دستهبندی بر اساس واج

معکوس

آغازین و یادآوری آنها بهترتیب برعکس

یادآوری و پردازش

شنیدن  2واج و پیدا کردن کلمات همواج پایانی

معکوس

در میان کارت کلمات بهترتیب برعکس

یادآوری و

خواندن کلمه نوشته شده با کارت حروف ،شنیدن چند کلمه

پردازش پیچیده

دیگر و تغییر کلمه نوشته شده برای تبدیل آن به کلمه شنیده شده

□ اجرا :ابتدا معرفینامههای الزم از ادارة آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برای

مراکز اختالل یادگیری گرفته شد .پس از معرفی افراد نمونه با تشخیص نارساخوانی توسط

مرکز 30 ،آزمودنی انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین
شدند .سپس پیشآزمون از تمام افراد نمونه بهعمل آمد و پس از آن افراد گروه آزمایش،

برنامه آموزشی را دریافت کردند .برای کنترل بیشتر عوامل تهدیدکننده روایی درونی ،اجرای
آزمونها توسط همکار پژوهشی ،انجام شد .پس از پایان جلسات آموزشی ،پسآزمون و 2
ماه پس از آن ،آزمون پیگیری از همه افراد نمونه گرفته شد .در این پژوهش تالش شد تا از
راه رضایت آگاهانه ،حفظ حریم خصوصی و رازداری ،برآورد نسبت خطر -فایده ،و عدم
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اجبار و الزام برای شرکت در پژوهش ،اصول اخالقی رعایت شود.
 lیافته ها
تحلیل یافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،25انجام شد و خروجیهای توصیفی

و استنباطی آن در ادامه آمدهاند .عالوه بر شاخصهای آمار توصیفی ،روشهای آمار استنباطی
شامل تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر ،تحلیل واریانس تکمتغیری با اندازهگیری

مکرر ،آزمون تعقیبی بنفرونی ،و شاخص اندازه اثر برای تحلیل دادهها استفاده شدند.

جدول  2اطالعات توصیفی (میانگین و انحراف معیار) دو گروه آزمایش و گواه را

در خردهآزمونهای آزمون خواندن و نارساخوانی نما ،در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری نشان میدهد .یافتهها نشاندهنده افزایش میانگین خردهآزمونهای خواندن کلمات،

خواندن ناکلمات ،درک متن و درک خواندن و و همچنین افزایش میانگین سرعت خواندن
یعنی سیالی کلمات و سیالی ناکلمات در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه ،پس از دوره

آموزشی در مرحله پسآزمون و مرحله پیگیری است.

جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای وابسته در سهمرحله اندازهگیری در دو گروه
مؤلفه های
خواندن
دقت خواندن

متغیرها
خواندن کلمات
خواندن ناکلمات
سیالی کلمات

سیالی خواندن
سیالی ناکلمات
درک متن
درک خواندن
درک کلمات

پسآزمون

پیگیری

)SD) M

)SD) M

آزمایش

)9.87( 21.80

)8.74( 28.13

)7.87( 29.20

گواه

)9.37( 21.73

)9.39( 21.53

)8.86( 22.26

آزمایش

)9.44( 20.46

)9.07( 26.20

)8.97( 26.73

گواه

)8.48( 20.06

)7.54( 20.40

)8.11( 20.93

آزمایش

)0.09( 0.19

)0.10( 0.26

)0.09( 0.27

گواه

)0.08( 0.18

)0.08( 0.18

)0.08( 0.19

آزمایش

)0.08( 0.17

)0.09( 0.23

)0.09( 0.23

گواه

)0.07( 0.17

)0.07( 0.17

)0.07( 0.18

آزمایش

)2.74( 14.66

)2.67( 17.80

)2.86( 17.73

گواه

)2.88( 14.80

)3.00( 14.80

)2.89( 14.86

آزمایش

)4.65( 16.46

)4.65( 18.60

)5.05( 18.33

گواه

)5.15( 16.86

)4.39( 16.89

)4.72( 17.00

گروه

پیشآزمون
)SD) M

جهت تحلیل دادهها ابتدا مفروضههای تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر
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شامل عدم وجود دادههای پرت چندمتغیری ،نرمال بودن با آزمون شاپیرو -ویلکز ،خطی

بودن روابط متغیرها ،همگنی ماتریسهای واریانس -کوواریانس با آزمون ام باکس ،بررسی
و تأیید شد .مفروضه کرویت بر اساس آزمون موچلی بررسی شد و در تمامی متغیرها به جز
دقت خواندن ناکلمات و سیالی ناکلمات تأیید شد ،در این دو متغیر از آزمون محافظهکارانه

گرینهاوس -گیسر استفاده شد .سپس با توجه به برقراری مفروضهها ،به منظور مقایسه نمرات
دو گروه در فواصل زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری از تحلیل واریانس چندمتغیری
با اندازهگیری مکرر برای هر یک از مؤلفههای خواندن (دقت خواندن ،سیالی خواندن و درک
خواندن) استفاده شد .یافتههای حاصل نشان داد که در نیمرخ نمرات خواندن دو گروه در
تمامی مؤلفهها در پسآزمون و آزمون پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد (جدول  .)3با توجه

به اینکه در تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر زمانی که تنها دو گروه وجود
دارند ،خروجی تمامی آزمونها از نظر نسبت واریانسها ،سطح معناداری ،و مقدار اثر یکسان
است ،در جدول  ،3فقط اندازههای مربوط به اثرپیالیی گزارش شدهاست.

جدول  .3یافتههای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر برای مؤلفههای سهگانه خواندن
مؤلفههای

مقدار

نسبت

0.957

17.805

منبع اثر

نام آزمون

گروه

اثر پیالیی

0.066

خواندن

زمان *گروه اثر پیالیی
اثر پیالیی
گروه

0.740

خواندن

زمان *گروه اثر پیالیی
اثر پیالیی
گروه

0.131

خواندن

زمان *گروه اثر پیالیی

0.804

خواندن
دقت

سیالی

درک

زمان

اثر پیالیی

زمان

اثر پیالیی

زمان

اثر پیالیی

آزمون واریانسها

0.746
0.090
0.864
0.849
0.791

درجهآزادی

درجه

سطح

مجذور

2.000

27.000

0.397

0.66

4.000

25.000

0.001

0.740

فرضیه

18.322

4.000

1.339

2.000

39.760
35.278
2.030

23.684
25.671

4.000
4.000
2.000
4.000
4.000

آزادی خطا معناداری اتای سهمی
25.000
27.000
25.000
25.000
27.000
25.000
25.000

0.001
0.279
0.001
0.001
0.151
0.001
0.001

0.746
0.090
0.864
0.849
0.131
0.791
0.804

یافتههای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر برای مؤلفههای سهگانه

خواندن از طریق آزمونهای چندمتغیری به این شرح بود :در مؤلفه دقت خواندن برای منبع

گروه (Ƞp2=0/66؛ p>0/05؛  ،)F=0/95برای منبع تفاوت زمان (Ƞp2=0/74؛ p<0/001؛
 ،)F=18/32و برای تعامل منبع تفاوت زمان و گروه (Ƞp2=0/74؛ p<0/001؛ )F=17/80؛

در مؤلفه سیالی خواندن برای منبع گروه (Ƞp2=0/90؛ p>0/05؛  ،)F=1/33برای منبع
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تفاوت زمان (Ƞp2=0/86؛ p<0/001؛  ،)F=39/76و برای تعامل منبع تفاوت زمان و گروه

(Ƞp2=0/84؛ p<0/001؛ )F=35/27؛ در مؤلفه درک خواندن برای منبع گروه (Ƞp2=0/13؛
p>0/05؛  ،)F=2/03برای منبع تفاوت زمان (Ƞp2=0/79؛ p<0/001؛  ،)F=23/68و برای

تعامل منبع تفاوت زمان و گروه (Ƞp2=0/80؛ p<0/001؛  .)F=25/67این یافتهها نشان داد

که در هر سه مؤلفه خواندن حداقل در یکی از متغیرهای وابسته پژوهش تفاوت معناداری
ایجاد شده است.

برای بررسی معناداری هر یک از متغیرها ،آزمون تحلیل واریانس تکمتغیری با

اندازهگیری مکرر برای هریک از متغیرهای هر سهمؤلفه در طول زمان و همچنین در تعامل
زمان و گروه اجرا شد (جدول .)4 ،سطح معنیداری بهدست آمده در تمام متغیرها نشان

میدهد که منبع اثر مربوط به زمان در تمام متغیرهای همه مولفههای خواندن معنادار بوده

است ( ،)p=0/01یعنی بین متغیرهای مؤلفه دقت خواندن ،سیالی خواندن ،و درک خواندن

بهطور جداگانه در سه مرحله اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت وجود
دارد .همچنین در تعامل دو منبع اثر زمان و گروه نیز در تمامی متغیرها بین دو گروه و در سه

مرحله زمانی تفاوت معنادار بوده است ( ،)p=0/01یعنی هر دو متغیر در هر سه مؤلفه دقت،
سیالی ،و درک خواندن در طول زمان در گروه آزمایش بهبود یافتهاند.

جدول  .4یافتههای آزمون تحلیل واریانس تکمتغیری با اندازهگیری مکرر برای هر یک از متغیرهای سهمؤلفه خواندن
مؤلفههای
خواندن
دقت

خواندن

سیالی

خواندن

درک

خواندن

منبع اثر
زمان
زمان * گروه
زمان
زمان * گروه
زمان
زمان * گروه

متغیر
دقت کلمه

مجموع

مجذورها

259.489
224.867

2

دقت ناکلمه
دقت ناکلمه

145.800

سیالی ناکلمه

0.22

سیالی ناکلمه

0.016

درک کلمه

20.689

درک کلمه

20.156

سیالی کلمه
سیالی کلمه
درک متن
درک متن

آزادی
2

222.067

دقت کلمه

درجه

0.032
0.29

مجذور

نسبت

سطح

مجذور

129.744

38.045

0.001

0.576

112.433

32.969

0.001

0.541

میانگین واریانسها معناداری اتای سهمی

1.259

176.361

1.259

115.792

1.512

0.15

1.512

0.010

2

10.344

2
2

49.089

2

47.089

2
2

0.16

21.781
14.301
61.084
26.819

0.014

54.233

24.544

48.24

23.544

46.281

10.078

19.023

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

26.546

0.001

25.862

0.001

0.001

0.438
0.338
0.686
0.489
0.660
0.405
0.633
0.487
0.623
0.480
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برای پی بردن به اینکه تفاوت ایجاد شده درون گروه آزمایش در هر یک از متغیرهای

هر سه مؤلفه خواندن ،بین کدام مرحلهها بودهاست ،آزمون تعقیبی با روش بنفرونی برای هر
یک از متغیرها انجام شد (جدول .)5

جدول  .5آزمونهای تعقیبی برای متغیرهای سهمؤلفه خواندن
مؤلفههای
خواندن

دقت

خواندن

سیالی

خواندن

درک

خواندن

متغیر

دقت کلمه

دقت ناکلمه

سیالی کلمه

سیالی ناکلمه

درک متن

درک کلمه

مقایسههای دوتایی
پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون و پیگیری
پسآزمون و پیگیری

اختالف

سطح

-3.067

0.001

-0.900

0.248

میانگینها معناداری
-3.967

پیشآزمون و پسآزمون

-3.033

پسآزمون و پیگیری

-0.533

پیشآزمون و پیگیری

پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون و پیگیری
پسآزمون و پیگیری

-3.567
-0.037
-0.043
-0.006

0.001
0.001
0.001
0.317
0.001
0.001
0.572

پیشآزمون و پسآزمون

-0.031

پسآزمون و پیگیری

-0.005

0.570

-1.567

0.001

پیشآزمون و پیگیری

پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون و پیگیری
پسآزمون و پیگیری

-0.35

-1.567
0.000

0.001
0.001
0.001
1.000

پیشآزمون و پسآزمون

-1.033

0.001

پسآزمون و پیگیری

0.033

1.000

پیشآزمون و پیگیری

-1.000

0.001

یافتههای آزمون تعقیبی نشان داد که نمرات در هر سه مؤلفه دقت خواندن ،سیالی

خواندن ،و درک خواندن در مرحله پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری با مرحله
پیشآزمون داشتهاند ،بنابراین میتوان گفت برنامه آموزشی در بهبود هر سه مؤلفه توانایی

خواندن سودمند بودهاست .همچنین عدم تفاوت معنادار نمرات پسآزمون و پیگیری
نشاندهنده پایداری یافتهها در طول زمان بودهاست .از آنجاییکه سطح معناداری بهتنهایی
اطالعاتی در مورد میزان تأثیر بهدست نمیدهد در پژوهشهای آزمایشی نیازمند بررسی
اندازه اثر نیز هستیم .در این پژوهش بررسی شاخص مجذور اتا نشاندهنده اندازه اثر مطلوبی
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(متوسط و بزرگ) در هر سه مؤلفه خواندن در نتیجه کاربرد برنامه آموزشی است (جدول .)4

بنابراین اختالف مشاهده شده بین نمرات گروه گواه و آزمایش را میتوان نتیجه اجرای برنامه

آموزشی دانست که به بهبود توانایی خواندن در گروه آزمایش انجامیدهاست.
 lبحث و نتیجه گیری

 oاین پژوهش با هدف بهبود توانایی خواندن کودکان نارساخوان از راه طراحی و ارایه

برنامه آموزشی حافظه فعال ویژهای برای آنها انجام شد .بررسی یافتهها نشاندهنده افزایش

معنادار میانگین مؤلفههای دقت ،سیالی و درک خواندن در گروه آزمایش پس از اجرای دوره
آموزشی نسبت به گروه گواه بود .این یافته با یافتههای برخی پژوهشهای دیگر ،که رابطه
بین توانایی خواندن با حافظه فعال را نشان دادهاند (گثرکول و همکاران2016 ،؛ اُکیل و
همکاران2011 ،؛ گثرکول و همکاران2006 ،؛ سوانسون )2006 ،و همچنین پژوهشهایی که

بهبود توانایی خواندن را در نتیجه دستکاری حافظه فعال گزارش کردهاند (موریسن و چین،
2011؛ کلینگبرگ )2010 ،همخوان است؛ هرچند که همانطور که گفته شد هیچیک از این
پژوهشها محتوای برنامه خود را بهطور ویژه برای کودکان نارساخوان طراحی نکردهاند؛ بلکه

برنامههای عمومی آموزش حافظه فعال را بهکار گرفتهاند.

 oاز سوی دیگر یافتههای پژوهش حاضر با برخی یافتههای پژوهشی که انتقال اثرات
آموزش حافظه فعال را به توانایی خواندن (اترتون و همکاران2018 ،؛ ساال و همکاران،
2017؛ فیلیپس و همکاران2016 ،؛ گری و همکاران2012 ،؛ هولمز و همکاران )2009 ،و یا
پایداری اثرات آن را (رابرتز و همکاران2016 ،؛ شیپستد و همکاران )2010،گزارش نکردهاند؛

ناهمخوان است .بنابراین میتوان گفت که باوجود اینکه برخی پژوهشها انتقال اثرات آموزش
حافظة فعال را بر بهبود برخی مهارتهای شناختی دیگر نشان دادهاند ،اما پژوهشهای بسیار

زیادی انتقال اثر را گزارش نکردهاند یا اندازه آن را بسیار اندک دیدهاند .اختالف نظر در مورد

تأثیر آموزشهای شناختی بهویژه در مورد انتقال دور اثرها همچنان وجود دارد چراکه ممکن
است در این مسئله ،عوامل مختلفی که هنوز نقش آنها مشخص نیست ،درگیر باشند (نگاه
کنید به دوئرتی و همکاران2016 ،؛ ملبی -لرویج و همکاران.)2016 ،

 oیک احتمال این است که علت این مسئله در عمومی بودن محتوای برنامههای بهکار
گرفته شده در پژوهشهای پیشین باشد (بیشتر پژوهشهای انجامشده برنامه عمومی کاگمد
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و نرمافزارهای مشابه را بهکار بستهاند) ،که احتمال انتقال دور اثرها را کم میکند .به همین
سبب در این پژوهش تأکید بر طراحی برنام ه ویژهای جهت ارتقای حافظه فعال کودکان

نارساخوان بود که محتوای آن مرتبط با مشکل این کودکان باشد؛ یافتههای پژوهش نیز
سودمندی برنامه و پایداری اثرات آن را نشان داد.

 oتفاوت دیگر پژوهش حاضر با پژوهشهای انجامشده پیشین این است که بیشتر
پژوهشهایی که به دستکاری حافظة فعال در کودکان نارساخوان پرداختهاند ،تنها بر روی
حلقة واجشناختی حافظة فعال متمرکز بودهاند ،و این درحالی است که برخی پژوهشها
رابطة حافظة فعال دیداری -فضایی را نیز با نارساخوانی نشان دادهاند (هاهن و همکاران،
2014؛ ورمینگتون و همکاران2012 ،؛ بلومرت2011 ،؛ هولمز و همکاران)2009 ،؛ بنابراین

ارائة برنامة آموزشی که همزمان به هر دو بعد حافظه فعال توجه کرده باشد ،سودمندتر به
نظر میرسد؛ از اینرو برنامه طراحیشده در پژوهش حاضر هر دو بعد حافظة فعال را مورد

توجه و دستکاری قرار داد و یافتههای آن نیز ،سودمندی برنامه را در ارتقای توانایی خواندن
دانشآموزان نارساخوان نشان دادند.

 oهمچنین بررسی شاخص اندازة اثر در تمامی متغیرهای خواندن ،نشاندهندة اندازه
اثرهای متوسط و بزرگ است .بزرگترین اندازة اثرها مربوط به «سیالی کلمه»« ،درک متن» و

«دقت کلمه» هستند ،که هر کدام از آنها به ترتیب نشاندهندة  ،63 ،69و  58درصد از تفاوت

مشاهدهشده بین نمرات پسآزمون دو گروه آزمایش و گواه در نتیجه اجرای برنامه آموزشی
هستند .در تبیین اینکه چرا برنامه آموزشی حافظة فعال بیشترین تأثیر را بر سیالی کلمه
داشتهاست ،میتوان اینگونه گفت که از آنجاییکه توانایی حافظة فعال با سرعت پردازش

اطالعات در ارتباط است ،بنابراین ارتقای آن عالوه بر اینکه توانایی دقت خواندن کلمه را
در کودکان افزایش دادهاست بر سرعت خواندن آنها نیز تأثیر مثبت داشتهاست و سیالی کلمة
شاخصی است که درست خوانی را در شاخصی از زمان میسنجد ،یعنی سرعت خواندن نیز

در ارزیابی آن نقش دارد .مؤلفة درک متن نیز نیازمند توانایی نگهداری و پردازش اطالعات

داستان شنیده شدهاست ،ازاینرو کامال با حافظه فعال در ارتباط است؛ به همین سبب ارتقای
حافظه فعال کودکان در این پژوهش بر درک متن آنها نیز تأثیر قابل توجهی داشتهاست.

 oاندازة اثر مشاهدهشده ،در درک کلمه برابر  49درصد است که اندازة اثری متوسط
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و مطلوب بهحساب میآید ،در تبیین اینکه چرا تأثیر برنامه بر درک کلمه بیش از این نبوده

میتوان بهویژگیهای خردهآزمون درک کلمه ،اشاره کرد .این آزمون بهگونهای است که

بخش زیادی از سؤالهای آن تا اندازهای وابسته به حیطه دانش هستند ،نه توانایی درک
کلمه بهتنهایی؛ بنابراین دانشآموزی که معنای کلمه مورد نظر سؤال را نداند ،حتی اگر
نارساخوان نباشد نیز نمیتواند پاسخ درست را ارایهدهد .بنابراین اثرگذاری برنامه آموزشی
حافظة فعال در این مؤلفه خواندن ،بیشتر از آن جهت است که به نگهداری و پردازش فعال

اطالعات سؤال و فراخوانی بهتر اطالعات از حافظة بلندمدت کمک میکند و در نتیجه

دانشآموز پرسشهایی را که در مرحلة پیشآزمون بهدلیل از بین رفتن اطالعات سوال یا عدم
فراخوانی اطالعات از حافظه ،نتوانسته بود به درستی پاسخدهد؛ پس از ارتقای حافظة فعال
در پسآزمون ،با احتمال بیشتری بهدرستی پاسخ میدهد؛ ولی همچنان موفق به پاسخدهی به
پرسشهایی که مفهوم کلمه مورد نظر آنها را نمیداند ،نخواهد شد.

 oاندازة اثر «سیالی ناکلمه» و «دقت ناکلمه» بهترتیب برابر 48درصد و 43درصد
هستند ،که اندازة اثری متوسط و مطلوب را نشان میدهند .خواندن ناکلمات ،بهطور کلی

برای همة کودکان دشوارتر از خواندن کلمات هست ،به این دلیل که در خواندن کلمات حتی
در خواندن کلمات ناآشنا ،الگوهای آشنا و دانش قبلی فرد کمککننده هستند؛ اما خواندن

ناکلمات نیازمند رمزگشایی تمامی واجهای کلمه و کنار هم قراردادن آنها است (کلتهارت،
 .)2006براین اساس اندازه اثرهای بهدستآمده در این بخش ،بسیار مطلوب و قابل قبول

ارزیابی میشوند .در تبیین تأثیر برنامه آموزشی بر بهبود سیالی و دقت خواندن ناکلمه میتوان

گفت از یکسو بهبود حافظه فعال به نگهداری بهتر واجهای رمزگشاییشده در ذهن خواننده
انجامیده است ،بهویژه اینکه برنامه طراحیشده هر دو بعد شنیداری و دیداری حافظة فعال
را مورد توجه قرار دادهاست؛ و از سوی دیگر ،محتوای برنامه که مبتنی بر فعالیتهای واجی
است ،رمزگشایی بهتر و سریعتر واجها را امکانپذیر ساخته است .این دو ویژگی به بهبود
توانایی خواندن ناکلمات انجامیدهاند.

 oنکته قابل توجه این است که ارتقای توانایی در هر یک از مؤلفههای خواندن ،در
واقع نشاندهندة انتقال دور اثر برنامه آموزشی حافظه فعال بر توانایی خواندن دانشآموزان

نارساخوان است؛ بنابراین با توجه به زمان و جلسات محدود یک کار پژوهشی؛ معناداری
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آماری و اندازه اثرهای بهدست آمده از هر یک از متغیرها بسیار مطلوب بهنظر میرسند و

سودمندی برنامه آموزشی طراحیشده را بهخوبی نشان میدهد.

 oدر یک جمعبندی میتوان گفت که استفاده از برنامه آموزشی که همة ابعاد حافظة
فعال کودکان را تقویت کند (شنیداری و دیداری) و در این راستا از محتواهای مرتبط
با مشکل ،بهجای برنامههای عمومی استفاده کند ،میتواند در ارتقای توانایی خواندن
دانشآموزان نارساخوان مؤثر باشد.
یادداشت ها

2. word reading accuracy
4. reading comprehension
6. Lawshe

1. developmental dyslexia
3. reading rate or fluency
5. central executive
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