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  چکیده
 بهبود بر فعال حافظه آموزش یاثربخش بررسی هدف با حاضر پژوهش
هاي یناتوان با انآموزدانش یسازمانده و يریزبرنامه، خواندنهاي مهارت

 آزمونپیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش روش. شد انجام خاص يریادگی
 یناتوان با کودکان هیکل شامل يآمار جامعه. بود گواه گروه باآزمون پس
 در کرمانشاه شهر در 4 و 3، 2، 1 يریادگیهاي یناتوان مراکز در يریادگی

 انآموزدانش این از نفر 30 آماري نمونه. بود 1397- 1398 یلیتحص سال
 گروه دو در تصادف به و انتخاب ساده تصادفی يگیرنمونه روش به که بودند

 کلورادو یادگیري مشکالت نامهپرسش ابتدا. شدند گمارده گواه و آزمایشی
 و شد تکمیل) والدین توسط( گروه دو هر يبرا) 2011، همکاران و ویلکات(

 گروه. کردند شرکت) 1982، شالیس( لندن برج آزمون درها آزمودنی سپس
 گواه گروه اما کردند؛ شرکت فعال حافظه آموزش جلسات در آزمایشی
 دو هر براي دوباره شده یادهاي نامهپرسش سپس نکرد؛ دریافت آموزشی
 در. کردند شرکت لندن برج آزمون در گروه دو و تکمیل والدین توسط گروه
 نشان نتایج. شد آماده تحلیل برايها گروه از آمده دست بههاي داده، پایان
 در سازماندهی و يریزبرنامه، خواندنهاي مهارت نمرات میانگین که داد
 افزایش معناداري طور به کنترل گروه به نسبت آزمایشی گروه درآزمون پس
 آموزش که کرد يگیرنتیجه توانمی پژوهشهاي یافته اساس بر. است یافته
 مهارت بهبود باعث یادگیري مشکالت دادن قرار هدف اب فعال حافظه
 ظرفیت از بهتري نحو به بتواند کندمی کمک فرد به و شودمی خواندن
  . کند استفاده امور سازماندهی و يریزبرنامه منظور به خود حافظه

  
  کلیديگان واژ

، یسازمانده و يریزبرنامه، خواندنهاي مهارت، فعال حافظه آموزش
  .خاص یادگیريهاي ناتوانی

Abstract 
This study aimed to investigate the effectiveness of ac-
tive memory method on improving reading, planning 
and organizing skills of students with learning disabili-
ties. The research method was semi-experimental with 
pretest- posttest and a control group. The statistical 
population included all children with learning disabilities 
in learning centers 1, 2, 3 and 4 in Kermanshah city in 
the academic year 2018-2019. 30 students of the popula-
tion was selected by simple random sampling and ran-
domly assigned to two experimental group (15 students) 
and control group (15 students). At first, the Colorado 
Learning Problem Questionnaire (Wilkot et al. , 2011) 
was filled in for both groups (by parents) and then the 
students participated in the London Tower Test (Shalis, 
1982). The experimental group then participated in ac-
tive memory training sessions. The control group did not 
receive any education. Then the questionnaires were 
completed again by both parents for both groups and the 
two groups participated in the London Tower test. Final-
ly, the data from the groups were prepared for analysis. 
The results showed that active memory training method 
has a meaningful effect on reading, planning and organ-
izing skills of students with learning disabilities. Based 
on the findings of the research, it can be concluded that 
active memory training helps the students with learning 
disabilities to use their memory capacity to improve their 
reading, planning and organizing skills. 
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 مقدمه
 براي زندگیهاي بخش ینترمهم از یکی تحصیل به اشتغال
 در اما است؛ انآموزدانش یعنی جامعه افراد از زیادي تعداد
 کارآمد و موفق زندگی کلی وجوه نظر از باید فرد، میان این
 واقع در. باشد داشته خوبی تحصیلی عملکرد بتواند تا باشد
 مهارت و دانش کنار در زندگی در کلی مهارت و دانش
 و الزم تحصیلی پیشرفت و موفقیت براي تحصیل به مربوط
 که هاییزمینه از یکی. )1393، تبریزي( است ضروري
 مفهوم این و است یادگیري، دارداي هویژ اهمیت
. است شده واقع مختلفهاي پژوهش موضوع یشناختروان
 است شده آغاز کودکانی درباره مطالعه بیستم قرن نیمه از
 مهم معلمان و پدران از بسیاري براي آنان کردار و حالت که

 دچار طبیعی هوش داشتن علیرغم آنان اغلب زیرا است؛
 افرادي. )1394، رخشان و فریال( هستند مختلفی مشکالت

 توانان کم زمره در زمانی، بودند یادگیري مشکالت دچار که
 برخی که دریافتند پژوهشگران اما شدند؛می قلمداد ذهنی

 وجود با و دارند عادي از باالتر حتی یا عادي هوش، کودکان
 کوشش وجود با، آموزشگاهی دروس برخی یادگیري در، این

 این. هستند ناتوان، دهندمی نشان خود از که چشمگیري
، تبریزي( نامیدند یادگیريهاي ناتوانی با کودکانی را افراد

 و »یادگیري ناتوانی« از متعددي تعاریف حال به تا. )1393
 شده ارائه »یادگیري مشکالت« یا و »یادگیري اختالالت«

ة واژ معادل یادگیري ناتوانی واژگان فرهنگ در. است
)LD(1 یادگیري توانایی نداشتن یا و توفیق نبود معنی به 
 توانایی که افرادي توفیق با مقایسه در خاصیهاي زمینه در

، همکاران و 2مول( است شده تعریف، دارند مشابه ذهنی
 ازتر وسیع بسیاراي گستره یادگیريهاي ناتوانی. )2014

 به توجه نیازمند و شودمی شامل را تحصیلی مشکالت
 زندگی رفتاري و عاطفی، خانوادگی، اجتماعیهاي حوزه

، همکاران و سمرود( است نیز خانواده بافت در کودك
 از باالیی سطح یادگیري اختالل داراي انآموزدانش. )2014

 انآموزدانش با؛ مقایسه در هیجانی -اجتماعی مشکالت
. )2008، 3همکاران و آوربچ( دهندمی نشان خود از بهنجار

 کودکان درصد 78 الی 38 بین دهدمی نشان تحقیقات
                                                
1. Learning Disorder 
2. Moll 
3. Auerbach 

 نیز یادگیري اختالالت داراي، هیجانیهاي نارسایی داراي
 اینکه مجموع در. )2013، همکاران و مامریل( هستند
 حوزه در اختالالتترین پیچیده از یکی یادگیري ناتوانی

  . )2012، همکاران و کاکابرایی( است آموزش و شناسیانرو
 کودکان براي گوناگونی آموزشی و بازپروريهاي روش

 یادگیري در اختالل دچار نوعی به که انیآموزدانش و
 رشد بر که است آمده پدید متماديهاي سال طی هستند
، یادگیريهاي راهبرد و هاسبک، پایههاي مهارت
 به مربوط شخصیتیهاي ویژگی و شناختیهاي توانایی
، همکاران و شایان( هستند متمرکز تحصیلی موفقیت

ها روش این از یکی نیز فعال حافظه آموزش روش. )1390
 جزء که است اجراییهاي کارکرد جمله از فعال حافظه. است

ها پردازش آن شامل و شودمی محسوب بنیاديهاي عملکرد
 مدت کوتاه حفظ براي که است مغزيهاي فرایند و

 به حافظه این. شودمی استفاده آنها دستکاري و اطالعات
 موضوع روي را ما توجه، شودمی عمل وارد کوتاهی مدت
 به را ما و حذف را مزاحم اطالعات و کندمی متمرکز خاصی
 تکالیف از بسیاري که جایی آن از. رساندمی تصمیم

 خرده کردن یکپارچه و هماهنگی نیازمند آموزشگاهی
 و فعال حافظه در ضعف بنابراین است؛ گانه چندهاي مهارت
 و دقت در معناداري تاثیر تواندمی آن اجراییهاي کنش
 دلیل همین به و باشد داشته انآموزدانش عملکرد کارایی
 سریع را اطالعات توانندنمی یادگیري اختالل داراي کودکان
 باآنها  از انتظار مورد عملکرد بنابراین کنند؛ پردازش
 و خدامهري( دارد داري معنا تفاوتآنها  وروديهاي توانایی
 با سیستم یک فعال حافظه حقیقت در. )1395، همکاران
 و کردن انبار دار عهده که است شده محدود ظرفیت
 نوشتن مراحل همه در که است گذر زود اطالعات پردازش

 با توانمی که دهدمی نشانها پژوهش. است نیاز آن به
 مغزي فعالیت و داد افزایش را حافظه این ظرفیت، آموزش
 افزایش حافظه این در آموزش از بعد فعال حافظه با مرتبط
 فعال حافظه آموزش بنابراین؛ )2010، برگ کلینگ( یابدمی
 در یادگیري با مربوط مشکالت کاهش باعث تواندمی

 و سالمی( شود یادگیريهاي ناتوانی داراي کودکان
) 1395( کاکابرایی و ربیعی مثال عنوان به؛ )2018، همکاران
 نوشتن عملکرد بهبود بر فعال حافظه آموزش که دادند نشان
 معنادار تاثیر دیکته یادگیري اختالل با انآموزدانش دیکته
 اموزش در درگیرهاي فرایند که است معنا بدان این. دارد
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 تواندمی یادگیري ناتوانی داراي کودکان به فعال حافظه
 کاکابرایی( شود افراد این در خواندنهاي مهارت بهبود باعث
 به مطالعات برخی دیگر سوي از. )2015، همکاران و

 و يریزبرنامههاي مهارت بر فعال حافظه آموزش اثربخشی
اند کرده اشاره یادگیري ناتوانی با انآموزدانش سازماندهی

 به)، 2018( همکاران و نلوان. )1390، آقابابایی و عابدي(
 روش فعال حافظه آموزش که یافتند دست نتیجه این

 در. است مدرسه تکالیف به مربوط توانایی افزایش در موثري
 آموزش روش کهاند داده نشانها پژوهش این مجموع
 در موفق درمانی طرح یک عنوان به توانمی را فعال حافظه
 عوامل یبررس بنابراین کرد؛ استفاده یادگیري مشکالت انواع

 به ینوجوان و یکودک نیسن در يریادگی اختالالت بر اثرگذار
 که دهدمی را امکان نیا انریزبرنامه و درمانگران، نامحقق
 و مداخالت به دست اطالعات نیا اساس بر

 و بزنند مدارس سطح در روان بهداشتهاي يزیربرنامه
، است ترنهیهزکموتر ییربنایز که تري نییپا سن در را رییتغ

 در بروزمشکالت از يریشگیپ باعث ینوعبه و کرده شروع
 درصد پژوهش این اساس این بر ؛شوند یبزرگسال سن

 آموزش آیا که است پژوهشی سوال این به پاسخگویی
، خواندنهاي مهارت بهبود بر فعال حافظههاي مهارت
هاي یناتوان با انآموزدانش یسازمانده و يریزبرنامه

 دارد؟ تاثیر يریادگی
  
   روش
 آزمونپیش نوع از آزمایشی نیمه حاضر پژوهش روش
 کلیه شامل آماري جامعه. بود گواه گروه باآزمون پس

 یادگیريهاي ناتوانی مراکز در یادگیري ناتوانی با کودکان
-1398 تحصیلی سال در کرمانشاه شهر در 4 و 3، 2، 1

 نیاز مورد افراد حداقل اساس بر آماري نمونه. بود 1397
 به که بود نفر 30) 1390، دالور( آزمایشیهاي طرح براي
 دو در تصادف به و انتخاب ساده تصادفی يگیرنمونه روش
. شدند گمارده) نفر 15( گواه و) نفر 15( آزمایشی گروه

، یادگیريهاي ناتوانی داشتن شامل ورودهاي مالك
 بر مبنی والدین و خود رضایت، ابتدایی مقطع در تحصیل
 شامل خروجهاي مالك و آموزشی مداخالت در حضور
 از همزمان استفاده، بینایی و شنوایی مشکالت داشتن
 و حاضر مطالعه با مشابه آموزشی یا یشناختروانهاي برنامه
 ابتدا. بود آموزشی جلسات در جلسه دو از بیش غیبت

، همکاران و ویلکات( کلورادو یادگیري مشکالت نامهپرسش
 و شد تکمیل) والدین توسط( گروه دو هر يبرا) 2011
) 1982، شالیس( لندن برج آزمون در گروه دو هر سپس
 جلسات در آزمایشی گروه بعد مرحله در. کردند شرکت
 حالیکه در، کردند شرکت فعال حافظههاي مهارت آموزش
 جلسات پایان از پس. نکرد دریافت آموزشی، گواه گروه

 دو هر براي دوباره شده یاد نامهپرسش، فعال حافظه آموزش
 برج آزمون در گروه دو و شد تکمیل والدین توسط گروه
 از آمده دست بههاي داده انتها در کردند؛ شرکت لندن
  . شد آماده تحلیل برايها گروه

و یادگیري مشکالت نامهپرسش. 1  این :1کلوراد
 همکاران و ویلکات توسط و دارد گویه 20 نامهپرسش

 مشکل که کودکانی شناسایی و غربالگري براي)، 2011(
 نامهپرسش استاین. است شده ساخته، دارند یادگیري
، خواندن اساسی عامل پنج از متشکل را یادگیري مشکالت
 و اجتماعی اضطراب، اجتماعی شناخت، کردن حساب

 یادگیري مشکالت موجب که داندمی فضایی عملکردهاي
. شودمی تکمیل انآموزدانش والدین توسط که شوندمی

 ازاي درجه 5 لیکرت مقیاس یک در عبارت هر به پاسخ
)، 2011( همکاران و ویلکات. است) 5( همیشه تا) 1( اصال
 حد در را شده یاد نامهپرسش سازه روایی و تفکیکی روایی
 ؛44/0 ریاضی ؛64/0 خواندن اند؛کرده گزارش مطلوب
 فضایی و 46/0 اجتماعی اضطراب ؛64/0 اجتماعی شناخت

 و نامهپرسش این اعتبار ارزیابی از حاصلهاي یافته 30/0
 و درونی همسانی روش دوۀ واسطه ب آن گانه پنج عوامل

 که داد نشان)، 1390( رضایی و حاجیلو پژوهش در بازآزمایی
. باشدمی برخوردار چشمگیري اعتبار از نامهپرسش این

 راها سؤال کل درونی همسانی)، 2011( همکاران و ویلکات
 در. اندکرده گزارش 95/0 کرونباخ آلفاي محاسبهۀ واسطه ب

 الفاي روش به پایایی ضریب، رضایی و حاجیلو پژوهش
 قابل. است آمده دست به 89/0 سواالت کل براي کرونباخ
 خواندنۀ مولف از تنها حاضر پژوهش در که است ذکر

  . است شده استفاده

                                                
1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire 
(CLDQ) 
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)، 1982( شالیس را آزمون این لندن: برج آزمون. 2
 کنش يگیراندازه براي مهم ابزارهاي از یکی و است ساخته
 و مشهدي( است دهیسازمان و يریزبرنامه اجرایی
 بدین آزمون این در گذارينمرهة شیو. )1389، همکاران
 مسئله کوششی چه در فرد که این مبناي بر که است صورت

 این در نمره حداکثر. گیردمی تعلق او به نمره کند حل را
 هر در شده حلهاي مسئله اد تعد همچنین. است 36 آزمون
 تعداد و آزمایش زمان، طراحی زمان یا تأخیر زمان، مسئله
 محاسبه رایانهۀ وسیل به دقیق صورت به کل امتیاز و خطا
 سنجش خوب سازه روایی داراي آزمون این. شودمی

 آزمون این اعتبار. است افراد دهیسازمان و يریزبرنامه
 و مشهدي از نقل به، 2004( همکاران و لزاك توسط

  . است شده گزارش 79/0. )1389، همکاران
 براي فعال: حافظه آموزشی جلسات خالصه. 3
 نظریه با مطابق فعال حافظه تقویت و آموزشیهاي برنامه
 دو داراي که طرفه دو تکالیف راهبرد از هیتچ و بادلی
 جلسه هر. شد استفاده استاي هحافظ و پردازشی قسمت
  . )1391، نیا ارجمند( کشید طول دقیقه 60 تا 45 بین

 

 صورت به) تایی 3( تصاویر و اعداد آموزدانش براي اول: جلسه
 اعداد آن تا شودمی خواسته او از سپس، شودمی خوانده شنیداري

 از معکوس صورت به سپس و مستقیم صورت به ابتدا را تصاویر و
  . کند بیان اول به آخر
 صورت به) تایی 3( تصاویر و اعداد آموزدانش به دوم: جلسه
 او از سپس و شودمی داده نشان) دیداري( تصویري سیستم
 و مستقیم ابتدا را شده دیده تصاویر و اعداد آن تا شودمی خواسته
  . کند بیان اول به آخر از معکوس بعد

 به) تایی 4( عدد – حرف ترکیب آموزدانش براي سوم: جلسه
 تا شودمی خواسته او از سپس و شودمی خوانده شنیداري صورت
  . کند بیان معکوس سپس و مستقیم صورت به ابتدا راها ترکیب
 4( عدد – حرف ترکیبهاي کارت آموزدانش به چهارم: جلسه
 او از و شودمی شد داده نشان تصویري و دیداري صورت به) تایی

 صورت به ابتدا را شده دیدههاي ترکیب تا شودمی خواسته
  . کند بیان معکوس سپس و مستقیم
) تایی 5( تصاویري و کلمات، اعداد آموزدانش براي پنجم: جلسه
 آن تا شودمی خواسته او از بعد شودمی خوانده شنیداري صورت به

 معکوس وسپس مستقیم صورت به ابتدا را تصاویر و کلمات، اعداد
  . کند بیان

 به) تایی 5( تصاویر و اعداد، کلمات آموزدانش به ششم: جلسه
، کلمات آن تا شودمی خواسته او از سپس و ارائه تصویري صورت
 بیان معکوس سپس و مستقیم صورت به ابتدا را تصاویر و اعداد
  . کند
 بهآنها  از تا سه یا دو که مختلف کلمه 6 و 5 تعداد : هفتم جلسه
 خواسته او از سپس و خوانده آموزدانش براي را باشند مربوط هم
 است مرتبط هم به که را آنهایی، هاکلمه تکرار از پس تا شودمی
  . کند مشخص را باشندمی گروه یک جزء و

 4 و 3( شطرنج صفحه مختلفهاي خانه روي بر هشتم: جلسه
 آموزدانش از سپس و شودمی زده ضربه مختلف تعداد با) خانه

 مستقیم صورت به راها ضربه تعداد همان ابتدا که شودمی خواسته
  . کند تکرار معکوس صورت به سپس و

 با) خانه 6 و 5( شطرنج صفحه مختلفهاي خانه روي نهم: جلسه
 ابتدا تا شودمی خواسته آموزدانش از و زده ضربه مختلف تعداد
 سپس و مستقیم صورت به مختلف تعداد با راها ضربه همان

  . کند تکرار معکوس
 صورت به نامربوط خبريهاي جمله آموزدانش براي دهم: جلسه

 از پس تا شودمی خواسته او از سپس و شودمی خوانده شنیداري
 ترتیب به راها جمله آن آخرهاي کلمه فقط جمالت تمام شنیدن
  . کند بیان
 به نامربوط سوالیهاي جمله آموزدانش براي یازدهم: جلسه
 تا شودمی خواسته او ار سپس شودمی خوانده شنیداري صورت
 به راها جمله آن آخرهاي کلمه فقط جمالت تمام شنیدن از پس

  . کند بیان ترتیب
 انجام در آموزدانش هر ضعف به توجه با دوازدهم: جلسه
 وي مشکل با متناسبهایی تمرین، گذشته جلساتهاي فعالیت
 و هافعالیت آن بر مروري تا شودمی داده قرار او اختیار در و تهیه
  . باشدها تمرین
  
 نتایج
 نتایج آن از پس و پژوهشهاي متغیر توصیفیهاي یافته ابتدا

 صورت پژوهشهاي فرضیه بررسی براي کههایی تحلیل
 داد نشان توصیفیهاي یافته بررسی. است شده ارائه، اندگرفته
 و یشیزماآ گروه در) درصد 50( نفر 15 نمونه گروه کل از که
 کیتفک همچنین. دارند قرار کنترل گروه در) درصد 50( نفر 15
 نفر 9 آزمایشی گروه در که داد نشان تیجنس اساس بر آنان
 گواه گروه در. بودند پسر) درصد 40( نفر 6 و) درصد 60( دختر

 بودند پسر) درصد 66/44( نفر 7 و) درصد 34/53( دختر نفر 8
 شده انیب پژوهشهاي متغیر اریمع انحراف و نیانگیم ادامه در

  . است
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 بررسی براي :کوواریانس تحلیلهاي مفروضه بررسی
 استفاده متغیره یک کوواریانس تحلیل از پژوهشهاي فرضیه
 چند و متغیري یک کوواریانس تحلیل اجراي از پیش. شد

 که شود بررسی آنهاي مفروضه ینترمهم است الزم متغیري
  . شودمی اشارهآنها  به ادامه در

 ازها واریانس همگنی بررسی منظور به ها:واریانس همگنی
  .است آمده زیر جدول در نتایج. شد استفاده لوین آزمون

 آزمون نتایج، شودمی مشاهده باال جدول در که گونه همان

 فرض بنابراین نبود؛ معنادار پژوهشهاي متغیر از کدام هیچ لون

 کوواریانس تحلیل از توانمی و است برقرارها واریانس برابري
  . کرد استفاده

 تعامل رگرسیون همگنی بررسی براي رگرسیون: همگنی
 این نبودن رامعناد. شد بررسیآزمون پس وها گروه عامل بین
. است رگرسیون همگنی مفروضه بودن برقرار معناي به تعامل
  . است آمده زیر جدول در نتایج

 مقدار از بیشتر F معناداري سطح دهدمی نشان نتایج
ها واریانس همگنی فرض پیش بنابراین است؛ 05/0 بحرانی
  . کرد استفاده کوواریانس تحلیل از توانمی و است برقرار
 وارد از پیش متغیرها: نمرات توزیع بودن نرمال رسیرب
 نرمال وضعیت از تا است الزمها فرض آزمون مرحله به شدن
 یا بودن نرمال اساس بر تا شود حاصل اطالعها داده بودن
 کلموگراف آزمون نتایج. شود استفادهها آزمون، آنها نبودن

 توزیع بودن نرمال بررسی براي ویلک -  شاپیرو و اسمیرنوف
  . است آمده زیرهاي جدول درها داده

 بحرانی مقدار از بیشتر معناداري سطح دهدمی نشان نتایج
 نمرات عیتوز بودن نرمال فرض پیش بنابراین است؛ 05/0
  . است برقرار رهایمتغ

 بر فعال حافظههاي مهارت آموزش روش اول: فرضیه
 یادگیريهاي ناتوانی با انآموزدانش خواندنهاي مهارت بهبود
 تحلیل از، پژوهشیۀ فرضی این بررسی منظور به. دارد تاثیر

 تحلیل نتایج 13- 4 جدول. شد استفاده راههیک کوواریانس
هاي مهارت آموزش تاثیر بررسی براي راههیک کوواریانس
 با انآموزدانش خواندنهاي مهارت بهبود بر فعال حافظه

  . دهدمی نشان را يریادگیهاي یناتوان
  

 بر فعال حافظههاي مهارت آموزش تأثیر بررسی نتایج. 5 جدول
 خواندنهاي مهارت

 SS DF MS F P  2η  واریانس منبع
 آزمونپیش

 متغیر(
  ) کنترل

18/144 1 18/144 52/308 001/0 92/0 

 متغیر( گروه
 37/0 001/0 63/24 51/11 1 51/11  ) مستقل

    46/0 27 61/12  خطا
     30 10211  کل

  پژوهش موردهاي متغیر معیار انحراف و میانگین. 1 جدول

  هاگروه  متغیرها
 روش به آموزش
  گواه  فعال حافظه

 انحراف  میانگین
 انحراف  میانگین  معیار

  معیار
هاي مهارت
 خواندن

  25/3  73/17  74/2  11/17  آزمونپیش
  04/2  8/17  65/2  8/18  آزمونپس

 يریزبرنامه
 و

  یسازمانده

  12/2  12/15  84/1  46/15  آزمونپیش
  01/2  06/15  84/1  13/16  آزمونپس

هاي واریانسفرض تساوي نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش. 2جدول 
  هاگروه

 سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي  F متغیر
هاي مهارت

 91/0 28 1  01/0 خواندن

و  يریزبرنامه
 58/0 42 2  31/0 یسازمانده

 آزمون متغیرهاپیشها و تعامل بین گروه .3جدول 
  SS DF MS F P متغیر وابسته منبع

  52/0  40/0  19/0  1  19/0  هاي خواندنمهارتآزمون پس  آزمونتعامل گروه و پیش
  68/0  17/0  08/0  1  08/0  یو سازمانده يریزبرنامهآزمون پس  آزمونتعامل گروه و پیش

  نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها .4جدول 

P 
- شاپیرو
 متغیر مراحل اجرا P K-S ویلک

 آزمونپس 37/1 06/0 96/0 15/0 هاي خواندنمهارت آزمونپیش 76/0 56/0 95/0 06/0
 آزمونپس 87/0 43/0 96/0 15/0 یو سازمانده يریزبرنامه آزمونپیش 39/1 06/0 97/0 17/0
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 دهدمی نشان 13- 4 شماره جدول کوواریانس تحلیل نتایج
 معناداري تفاوت مقایسه موردهاي گروه نمرات میانگین بین که
 = P ،63/24 = 001/0[ دارد وجود خواندنهاي مهارت در
)27-1 (F[ .که دهدمی نشان هامیانگین جدول بررسی 

 آزمایشی گروه درآزمون پس در خواندنهاي مهارت میانگین
 افزایش معناداري طور به) 8/17( گواه گروه به نسبت) 8/18(

) اثرة انداز( تفکیکی اتاي مجذور بررسی همچنین است؛ یافته
، فعال حافظههاي مهارت آموزش روش که است آن از حاکی

 با انآموزدانش در خواندنهاي مهارت واریانس از درصد 37
  . کندمی تبیین را يریادگیهاي یناتوان

 بر فعال حافظههاي مهارت آموزش روش دوم: فرضیه
 با انآموزدانش سازماندهی و يریزبرنامههاي مهارت بهبود
ۀ فرضی این بررسی منظور به. دارد تاثیر یادگیريهاي ناتوانی
- 4 جدول. شد استفاده راههیک کوواریانس تحلیل از، پژوهشی

 روش تاثیر بررسی براي راههیک کوواریانس تحلیل نتایج 14
هاي مهارت بهبود بر فعال حافظههاي مهارت آموزش
 را يریادگیهاي یناتوان با انآموزدانش یسازمانده و يریزبرنامه
  . دهدمی نشان

  
 بر فعال حافظههاي مهارت آموزش تأثیر بررسی نتایج. 6 جدول

 یسازمانده و يریزبرنامههاي مهارت
 منبع

 SS DF MS F P  2η  واریانس

 آزمونپیش
 متغیر(

  ) کنترل
17/92 1 17/92 28/199 001/0 79/0 

 گروه
 متغیر(

  ) مستقل
65/3 1 65/3 89/7 009/0 22/0 

    46/0 27 48/12  خطا
     30 7414  کل

  
 دهدمی نشان 14- 4 شماره جدول کوواریانس تحلیل نتایج

 معناداري تفاوت مقایسه موردهاي گروه نمرات میانگین بین که
 = 009/0[ دارد وجود یسازمانده و يریزبرنامههاي مهارت در
P ،89/7 = )27-1 (F[ .نشان هامیانگین جدول بررسی 
 در یسازمانده و يریزبرنامههاي مهارت میانگین که دهدمی
 گواه گروه به نسبت) 13/16( آزمایشی گروه درآزمون پس

 بررسی همچنین. است یافته افزایش معناداري طور به) 06/15(
 روش که است آن از حاکی) اثرة انداز( تفکیکی اتاي مجذور

 بهبود واریانس از درصد 22، فعال حافظههاي مهارت آموزش
 با انآموزدانش در یسازمانده و يریزبرنامههاي مهارت
  . کندمی تبیین را يریادگیهاي یناتوان

  
   بحث و يگیرنتیجه
 بر فعال حافظه آموزش روش یاثربخش حاضر پژوهش از هدف
 یسازمانده و يریزبرنامه، خواندنهاي مهارت بهبود
 داد نشان جینتا. بود خاص يریادگیهاي یناتوان با انآموزدانش
هاي مهارت بهبود بر فعال حافظههاي مهارت آموزش روش که
. دارد ریتاث يریادگیهاي یناتوان با انآموزدانش اندنخو

 میانگین که دهدمی نشان هامیانگین جدول بررسی
 نسبت آزمایشی گروه درآزمون پس در خواندنهاي مهارت

 نتایح این. است یافته افزایش معناداري طور به گواه گروه به
 عسکري و کریمی)، 1395( کاکابرایی و ربیعی مطالعات با
 در. است همسو) 2015( همکاران و کاکابرایی و) 1392(

 اخیر تحقیقات از بسیاري گفت توانمی یافته این تبیین
 بر یادگیريهاي ناتوانایی با انآموزدانش در شناخت درباره
 روي که کارهایی همانند. اندداشته تاکید حافظههاي توانایی
هاي فرایند روي تحقیقات، گرفته صورت شناختیهاي سبک
 از ناشی نیز یادگیريهاي ناتوانایی با انآموزدانش حافظه
 این روزانه عملکرد با را آنها معلمان که هستند واقعیت این

 سریع طور به معلمان. دانندمی مرتبط انآموزدانش
هاي ناتوانایی با انآموزدانش از بسیاري که پذیرندمی

 وقتی. دارند حافظه با ارتباط در زیادي مشکالت، یادگیري
 این که معتقدند کنندمی صحبت انآموزدانش این درباره آنها
 این. دارند حافظه با ارتباط در زیادي مشکالت انآموزدانش
 مشکل دچار حافظه به مربوط تکالیف در انآموزدانش
 در مغز، فعال حافظه در. )2013، همکاران و دانینگ( هستند
 اطالعات، دهدمی انجام دیگري شناختی وظیفه که حالی

 فعال حافظه مثال براي کند؛می پردازش فعاالنه را دریافتی
 در قبل از که اطالعاتی به را جدید اطالعات است ممکن
 راهبرد یا دهد ارتباط، دارند وجود بلندمدت حافظه ذخیره
 شواهدي. کند انتخاب اطالعات سازماندهی براي دیگري
 به مربوط مشکالت اهمیت، دهدمی نشان که دارد وجود
 انآموزدانش براي خواندن در اجرایی کارکرد و فعال حافظه

 حافظه مشکالت از بیشتر یادگیريهاي ناتوانایی با
 درك و واژه بازشناسی روي تحقیقی در. است مدتکوتاه
 تا کردند استفاده تکالیفی از پژوهشگران، خواندن مطلب
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 همه معنایی و نویسیدرست، شناختیواجهاي فرایند
 و سوانسون( کنند ارزیابی را یادگیري ناتوانی با انآموزدانش
 مانند تکالیفی از استفاده با محققان عالوه به. )2007، جرمن
 از سپس شودمی ارایه جمالت ازهاي مجموع( جمله گستره
 بعد و شودمی پرسیده مطلبی دركهاي پرسش انآموزدانش
 یاد به جمله هر در را کلمه آخرین شودمی خواسته آنها از

 در هانقطه وجود تشخیص( فضایی-دیداري گستره)، بیاورند
 در هانقطه شمردن( شمارشی تکلیف و) جدول یکهاي خانه
 را فعال حافظه)، عکس در موجودهاي قسمت دیگر کنار

 یا فراشناختی عملکرديهاي مهارت، محققان. کردند ارزیابی
 از پس انآموزدانش آن در کهاي هنامپرسش با نیز را اجرایی
 به باید آن خواندن یا داستان یک به کردن گوش
 تمام در. کردند ارزیابی، بدهند پاسخ استنباطیهاي پرسش
 طور به یادگیريهاي ناتوانایی با انآموزدانش تکالیف این

 و کردند عمل ماهرهاي خواننده از ترضعیف معناداري
 فعال حافظههاي توانایی که رسیدند نتیجه این به محققان

 واژه بازشناسی تکالیف در را گروه هر عملکرد نحوه تواندمی
 اموزش بنابراین هستند؛ مشکل دچار خواندن مطلب درك و

 یادگیري مشکالت دادن قرار هدف با تواندمی فعال حافظه
  . شود انآموزدانش در خواندن مهارت بهبود باعث
 فعال حافظههاي مهارت آموزش روش داد نشان جینتا

 انآموزدانش یسازمانده و يریزبرنامههاي مهارت بهبود بر
 هامیانگین جدول یبررس. دارد ریتاث يریادگیهاي یناتوان با

 و يریزبرنامههاي مهارت میانگین که دهدمی نشان
 گروه به نسبت آزمایشی گروه درآزمون پس در یسازمانده

 با نتایج این. است یافته افزایش معناداري طور به گواه
 همکاران و نلوان و) 1390( آقابابایی و عابدي مطالعات

 گفت توانمی یافته این تبیین در. است همسو) 2018(
 رفتارهاي چرایی و چگونگی تبیین براي محققان از گروهی
، رفتار سازماندهی و يریزبرنامه شاملهایی توانایی از انسان
 توانایی و تسلط کاهش، عملکرد تداوم، پاسخ مهار و بازداري
هاي کاردکرد ینترمهم از کهاند برده نام عملکرد شروع
. )2010، نیلسون و رانبرگ، لوسی، دنیلسون( است شناختی

 وجود اهدافی و تقاضاها اوقات بسیاري روزانههاي فعالیت در
 هم با فعال حافظه پردازشی محدود ظرفیت براي که دارند
 رفتارها و شناختیهاي کنش از بسیاري. کنندمی رقابت
 با خودکار سبک و روش یک در مناسبی طور به توانندمی

 شود انجام آن به اتکا بدون حتی یا فعال حافظه از اندکی

 براي فعال حافظه بنابراین؛ )2013، همکاران و الگوي(
، شودمی منجر خودکار پردازش به که مهارتی اکتساب
 با که یابدمی ضرورت هنگامی کار این است؛ ضروري
 براي تالش، جدیدهاي موقعیت یا و مشکالت، اطالعات
 به و جدید اطالعات نگهداري، نامرتبط اطالعات بازداري
 روبرو بلندمدت حافظه از اطالعات گرفتن آگاهانه طور
 براي اصلی شناختیهاي فرایند از یکی فعال حافظه. شودمی
 محتویات از کردن استفاده واسطه به. است یادگیري و تفکر

 قادر را فرد فعال حافظه، متعدد حافظه اندوزشهاي دستگاه
 را عقاید و افکار شناسایی امکان و کندمی یادگیري به
 به مربوط حافظه بودن فعال. )2017، کاتز و کانوي( دهدمی
 ظرفیت از ناشی ویژه به، تحصیلی یادگیري از متعددي ابعاد

 کارکرد در را اساسی نقش فعال حافظه. شودمی آن محدود
 به آمیزموفقیت یادگیري، کندمی بازي یادگیري و شناختی
. است افراد فعال حافظه ظرفیت از کارکرد یک عمده صورت

 حافظه در شدید نارسایی یک با کودك یک، نمونه طور به
 شود؛می خواندن ناتوانی یک داراي احتماال، کالمی فعال

 در، فعال حافظه اصلی محدودیت مسلم طور به بنابراین
 نه، دارد اهمیت افراد همه براي منابعش از موثر گیريبهره
 آموزش مجموع در. دارند فعال حافظه نارسایی که آنانی فقط

 از بهتري نحو به بتواند کندمی کمک فرد به فعال حافظه
 امور سازماندهی و يریزبرنامه منظور به خود حافظه ظرفیت
  . کند استفاده
 نبود به توانمی پژوهش اینهاي محدودیت جمله از
 نشان را آموزش جینتا تداوم بتواند که يریگیپهاي آزمون
 و نامهپرسش از تنها استفاده، نمونه گروه تیحدودم، دهد
 تیوضع مثل رگذاریتاث یاحتمالهاي ریمتغ نکردن نترلک

 حلهاي سبک، هاخانواده یفرهنگ و ياقتصاد، یخانوادگ
، گرید یاحتمال کننده لیتعدهاي ریمتغ و کودکان مسئله
 آینده مطالعات در شودمی پیشنهاد بنابراین کرد؛ اشاره
 طراحی، تغییرات ارزیابی براي سنجش ترمتنوعهاي روش
 و دهد پوشش را خانواده کل بتواند که درمانیهاي طرح
 آموزش درمان تاثیر مثال براي( مختلفهاي آموزش ترکیب

 مقایسه براي) فعال حافظه آموزش با همراه دیویس روش به
 مجزاهاي آموزش به نسبتها درمان این تاثیرگذاري میزان
  . شود گرفته کار به
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  سپاسگزاري
 آزاد دانشگاه در دکتري رساله از برگرفته حاضر مطالعه
 و آموزش اداره همکاري با که است کرمانشاه واحد اسالمی

 اسالمی آزاد دانشگاه و کرمانشاه استان استثایی پرورش
 دو از نویسندگان وسیله بدین. است گرفته صورت کرمانشاه
  . نمایندمی تشکر و تقدیر مذکور سازمان
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