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 چکیده

ان دیرآموز آموزدانشزبان دریافتی  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر عملکرد زبان بیانی و

پایه گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دیرآموز  پس آزمون با -آزمونبود. طرح پژوهش بصورت پیش

ی به مراکز جهت دریافت خدمات درمانی و توانبخش 1398ابتدایی شهر اصفهان بودند که در نیمه اول سال  اول و دومهای 

گیری هدفمند استفاده شد. گفتاردرمانی شهر اصفهان مراجعه می نمودند. در این پژوهش برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه

عیارهای ورود به مبراساس  ان دیرآموز مراجعه کننده به مراکز گفتاردرمانی وموزآدانشبدین منظور به صورت هدفمند از بین 

مورد استفاده در  انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای دانش آموز 30پژوهش تعداد 

. پس (WISC- IV)4-یرایشوکسلر  کودکان وو مقیاس هوشی ( (TOLD-P :3زبان رشد پژوهش حاضر عبارت بودند از: آزمون

ند. نهایتا داده دقیقه ای برنامه آموزش حافظه فعال را دریافت نمود 45جلسه  12گروه آزمایش طی شرکت کنندگان در از آن، 

ه آموزش ک( مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد MANCOVAها با روش تحلیل کواریانس چندمتغیره)

(. لذا P<01/0افظه فعال منجر به افزایش معنادار عملکرد زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دیرآموزش شده است)ح

ای مؤثر جهت بهبود عملکرد زبان عنوان یک رویکرد مداخلهتواند بهعه نشان داد که آموزش حافظه فعال میهای این مطالیافته

 .رآموز مورداستفاده قرار گیردبیانی و زبان دریافتی دانش آموزان دی

 حافظه فعال، زبان بیانی، زبان دریافتی، دانش آموزان دیرآموز. كلیدی: گانواژ

 

 

 

 



 مقدمه

1زبان های کنش (. ,2013Memisevic and Hadzicابزار برقراری ارتباط و وسیله به اشتراک گذاشتن افکار و عقاید انسان ها است) 

2دریافتیزبان کودکان اغلب به زبان  3و بیانی  زبان بیانی توانایی کودک برای ایجاد  .یا توانایی برای فهم و ارتباط تقسیم می شود 

های (. مهارتLevy, 2015) دار است و زبان بیانی عبارت است از توانایی درک کلمات و پیام های گفتارییا تشکیل گفتار معنی

(. شدیدترین Memisevic and Hadzic, 2013) تحصیلی کودکان استهای اساسی در موفقیت زبانی خوب یکی از پیش شرط

باشد، تحولی که به موازات بلوغ ساختارهای مغزی کودکان سالگی می 5تا  3دوره رشد مهارت های زبانی در کودکان بین سنین 

ن تسلط دارند. این درحالی سالگی بر مولفه های اصلی زبا 4تا  3رخ می دهد. بطور معمول کودکان در حال رشد در حدود سنین 

است که در همین زمان برخی کودکان هنوز  در مراحل اولیه یادگیری زبان هستند و تنها چند کلمه محدود مانند نام اعضای 

(. گروهی از این کودکان آنهایی هستند که با نام کوکان دیرآموز یا مرزی Cover, 2018آورند)خانواده و یا چند شیء را به یاد می

 اخته می شوند. شن

4عملکرد هوشی مرزی (BIFیک مقوله بالینی بحث برانگیز عصبی است که هنوز به روشنی تعریف نشده است )      (Cornoldi 

et al, 2014(و برای آن ابزارهای تشخیصی ویژه و رویکردهای درمانی وجود ندارد )Baglio et al, 2016 ،کودکان دیرآموز .)

عبارت دیگر، یک تا دو انحراف استاندارد قرار گرفته اند. به  85تا  70هوشی در محدوده هوشبهر بین  کودکانی هستند که از نظر

تر از میانگین سنی خودشان و دارای عملکرد طبیعی ضعیف هستند. این کودکان در حیطه مهارتهای تحصیلی دارای پایین

سایر رفتارهای انطباقی و سازشی فاقد هرگونه نقص قابل عملکردی محدودتر و ضعیف تر نسبت به همساالن خود هستند و در 

باشند و مثل همساالن خود دارای تفاوت های فردی در حیطه های مختلف رفتاری اند)حوله کیان و غالمعلی ای میمالحظه

تحول بهنجار خود (. کودکان دیرآموز به علت تحول ذهنی کم، قادر به فراگیری مطالب و مسائل همانند افراد با 1393لواسانی، 

نیستند. دیرآموزان درواقع در میان گروههای کودکان با مشکالت ذهنی از باالترین درجه تحول ذهنی برخوردار بوده و بزرگترین 

 (.1390گروه کودکان با مشکالت ذهنی را تشکیل می دهند)افروز، 

نها توانایی ر مولفه های شناختی هستند. آکودکان دیرآموز عالوه بر ویژگی های مطرح شده در باال، دارای مشکالتی د

نی، روان صحبت شناختی پایین تر از متوسط داشته و در تفکر انتزاعی، ابراز خویشتن، مهارت خواندن، یادگیری لغات و معا

ن کودکا (. بنابراین یکی از حوزه هایی کهStefanelli and Alloway, 2018کردن، و تمرکز طوالنی مدت دارای مشکل هستند)

نی در کودکان دیرآموز در آن نسبت به کودکان عادی ضعیف تر هستند، زبان است. تعیین شیوع دقیق اختالالت گفتاری و زبا

مورد آنچه که  تواند به دلیل اصطالحات نامشخص، اختالف روش شناختی در مطالعات ، اختالف نظر نویسندگان دردیرآموز می

ن بیانی در کودکان تشکیل می دهد، کار بسیار دشواری باشد. بطور کلی شیوع اختالل زبارشد زبان عادی و غیر عادی و غیره را 

الی که در کودکان دیرآموز و کودکان دارای نقایص شناختی، شیوع اختالالت حاست. در  %13-1زبان دریافتی  و اختالل 3-10%

 (.Memisevic and Hadzic, 2013است) %55گفتاری و زبانی بسیار بیشتر است و تخمین ها در حدود 

نفی طوالنی مدت بر ماختالالت گفتار و زبان یکی از برجسته ترین اختالالتی است که اگر زود درمان نشود، می تواند تأثیر  

لکرد زبان (، لذا ارائه روش های درمانی مناسب و به موقع جهت بهبود عمKaupuzs and Larins, 2017رشد کودک داشته باشد)

ور خودبخودی و طفتی بویژه در کودکان دیرآموز که به دلیلی نقایص هوشی و شناختی مراحل اکتساب زبان را به بیانی و دریا

 طبیعی طی نمی کنند بسیار ضروری است.

های از آنجا که براساس پژوهش های مختلف، عملکرد زبانی یکی از مهارت های عصب روانشناختی است که با دیگر مهارت

؛ Schertz and Odom, 2006 ؛Marton, 2008؛ Dispaldro et al, 2012قبیل توجه و حافظه مرتبط است) عصب روانشناختی از

Bono et al, 2004لذا به نظر می رسد ارائه مداخالت عصب روانشناختی مبتنی بر حافظه از قبیل 1395فرامرزی و همکاران،  ؛ ،)

                                                             
1 . Language 
2 . Receptive Language 
3 . Expressive Language 
4 . borderline intellectual functioning 



5آموزش حافظه فعال می تواند منجر به بهبود عملکرد زبان بیانی و دریافتی در این کودکان شود. چرا که براساس پژوهش های  

(. از سویی دیگر Cover, 2018باشند)پیشین، کودکان دیرآموز نسبت به کودکان عادی دارای نقایص حافظه ای بیشتری می

کند ساب مهارتهای یادگیری در کودکان در حال رشد ایفا میحافظه فعال نقش فوق العاده مهمی در توسعه رشد کودکی و اکت

 (.1393، خواهو تاصیر بسزایی در اجرای طیفی از مهارت های شناختی پیچیده دارند)ارجمندنیا و رفیع

 شودکاری میکه در آن اطالعات برای یک دوره زمانی کوتاه، ذخیره و دستحافظه کاری یک سیستم حافظه کوتاه مدت است 

(Baddeley, 1986 .)Baddeley and Hitch(1974) لقه این فرض را مطرح کردند که حفظه کاری شامل سه بخش اصلی به نام ح

مرکزی است. براساس مدل آنها حلقه آواشناختی مسئول نگهداری و ذخیره سازی  فضایی و مجری-آواشناختی، صفحه بینایی

عات بینایی و فضایی را ذخیره می کند. مجری مرکزی فضایی، اطال -اییاطالعات کالمی و شنیداری است، در حالی که صفحه بین

(. 1393ران، این بخش ها را هماهنگ می کند و منابعی را بسته به تقاضای محیط به آنها اختصاص می دهد)کامیابی و همکا

ن است. به عبارت افظه فعال آابطور کلی سرعت پردازش اطالعات در افراد دیرآموز پایین است و این به دلیل نقص در عملکرد ح

ناسب و دیگر ظرفیت پردازش آنها محدود است و سرعت پردازش شنیداری آنها و پردازش واج شناختی شان با یکدیگر مت

ی و حافظه واج هماهنگ نیست. این کودکان در تمام مولفه های حافظه فعال اعم از رمزگردانی واج شناختی، رمزگردانی کالم

 (.Kaupuzs and Larins, 2017) د و ظرفیت حافظه کاری آنها محدود استشناختی نقص دارن

سبت به همساالن براساس آنچه بیان شد، از آنجا که کودکان دیرآموز در اکتساب مهارت های زبان دریافتی و زبان بیانی ن

ت، به نظر می دکان مرتبط اسعادی خود ضعیف تر هستند و نیز از آنجا که مهارت های زبانی با عملکرد حافظه فعال این کو

ریافتی در این دی مبتنی بر حافظه فعال می تواند منجر به بهبود عملکرد زبان بیانی و ترسد ارائه مداخالت عصب روانشناخ

ثیر حافظه کودکان شود. همچنین با توجه به اینکه براساس بررسی های محقق تاکنون در داخل کشور پژوهشی به بررسی تا

ش هایی از این دست د زبانی کودکان دیرآموز نپرداخته است، لذا در این زمینه خالء وجود دارد و جا برای پژوهفعال بر عملکر

ودکان دیرآموز فراهم می باشد تا در کنار سایر مداخالت زبانی، اثربخشی مداخالت عصب روانشناختی نیز برعملکرد زبانی ک

که آیا  ی اهمیت و ضرورت خود در صدد پاسخگویی به این سوال استبررسی و مشخص شود. بنابراین پژوهش حاضر در استا

 برنامه آموزش فعال بر عملکرد زبان بیانی و دریافتی کودکان دیرآموز موثر است؟

 روش 

. جامعه آماری پژوهش کلیه آزمون با گروه کنترل بودپس -آزمونصورت پیشاز نوع نیمه آزمایشی بهحاضر رح پژوهش ط

ات درمانی و توانبخشی جهت دریافت خدم 1398ان دیرآموز دوره اول ابتدایی شهر اصفهان بودند که در نیمه اول سال آموزدانش

ظر گرفته شد. در نفر در ن 30حجم نمونه بعد از بررسی متون مشابه، به مراکز گفتاردرمانی شهر اصفهان مراجعه می نمودند. 

مرکز  8دفمند به بدین منظور به صورت ه استفاده شد. هدفمندگیری نمونه پژوهش حاضر برای انتخاب گروه نمونه از روش

ان آموزدانشفی گفتاردرمانی در شهر اصفهان مراجعه و پس از جلب رضایت گفتاردرمانگران، از آنها خواسته شد نسبت به معر

جرای آزمون وکسلر امرحله بعد، پس از  دیرآموزی که برای دریافت خدمات گفتاردرمانی مراجعه نموده بودند، اقدام نمایند. در

IV د به پژوهش نیز قرار داشته و واجد سایر معیارهای ورو  85تا  70نفر از دانش آموزانی که در محدوده هوشی  30، تعداد

 بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  

ای اول، دوم ه، تحصیل در دوره اول ابتدایی)کالس85تا  70ضریب هوشی بین  معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از:

ی خروج از و سوم(، وجود نقص در زبان دریافتی، وجود نقص در زبان بیانی، داشتن رضایت جهت شرکت در پژوهش. معیارها

جلسات مداخله،  ش از دو جلسه ازپژوهش نیز عبارت بودند از: عدم همکاری دانش آموزان دیرآموز در جلسات مداخله، غیبت بی

 عدم تمایل والدین به ادامه کار. 

معیارهای ورود به پژوهش برای انتخاب افراد نمونه توسط یک نفر کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای 

گر در پژوهش، تغیرهای مداخلهخاص و یک نفر کارشناس ارشد گفتاردرمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. عالوه براین، جهت کنترل م

                                                             
5 . Working Memory 



کنندگان در پژوهش خواسته شد که در مدت زمان حضور در پژوهش از شرکت در جلسات گفتاردرمانی و کالسهای از شرکت

 آموزش روانشناختی دیگر خودداری نمایند. 

سلر کودکان نسخه وشی وکو مقیاس ه( (TOLD-P :3زبان رشد ها شامل آزمونابزارهای این پژوهش برای گردآوری داده

 ( بود که در ادامه توضیح داده شده اند:WISC- IVچهارم )

 زاده حسن توسط که است Newcomer and Hammill(1997)تالیف  زبان رشد آزمون (:(TOLD-P :3زبان رشد آزمون

 نظامهای نبعد آ یک است. در دوبعدی مدل یک بر مبتنی و است شده هنجاریابی و انطباق فارسی زبان ( به1381مینایی) و

 هایفهمؤل با زبانشناختی مختصات دیگر آن بعد در و کردن صحبت و سازماندهی گوش کردن، هایمؤلفه با زبانشناختی

 شش دهد. می تشکیل را آزمون خرده 9 تهیۀ نظری اساس اشاره، دوبعدی مورد قراردارد. الگوی واجشناسی و نحو معناشناسی،

 و خرده آزمونهایجز شناسی،واج به مربوط آزمون خرده 3 و اصلی خرده آزمونهای جزو نحو، و معناشناسیبه  مربوط آزمون خرده

ستوری، تقلید جمله باشند. خرده آزمونهای اصلی عبارتند از : واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک د می تکمیلی

 با توانندمی زمونهاآتمایزگذاری کلمه، تحلیل واجی و تولید کلمه. خرده و تکمیل دستوری. خرده آزمونهای تکمیلی عبارتند از: 

ناشناسی، مع سازماندهی، صحبت کردن، گوش کردن، و ترکیبهای شوند بندیگروه مشترک هایمختصه یا و هانظام به توجه

 ن بیانی است.معرف زبا "کردن صحبت"معرف زبان دریافتی و بهره  "گوش کردن"بهره  .آورند وجود به را گفتاری نحو و زبان

 اجرا تصاویر کتاب و نیمرخ سمر نمرات و ثبت وکتابچۀ (TOLD-P:3) زبان رشد آزمون کتاب از استفاده با زبان رشد آزمون

 فرد در ضعیتو نشاندهندۀ آید،می وجودبه که ایبهره شود. ششی اجرای این آزمون شش بهره حاصل میدر نتیجه .شود می

 کلی، معناشناسی، زبان اب ارتباط در را کودک توانایی هابهره این .هستند آزمون این در گنجانده شده زبانی یهاسازه با ارتباط

 براساس زمونآ از حاصل خام نمرات . دهندمی نشان صحبت کردن)زبان بیانی( و سازماندهی گوش کردن)زبان دریافتی(، نحو،

 ا توصیف می شوند.هو بصورت نمرات استاندارد زیر در بهره  گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد آزمون مورد جداول و دستورالعمل
 (TOLD-P:3)وصیف نمرات استاندارد بهره های آزمون رشد زبانت -1جدول 

>131 نمره استاندارد بهره  130-121  120-111  110-90  89-80  79-70  69>  

 بسیار ضعیف ضعیف پایین تر از متوسط متوسط باالتر از متوسط عالی بسیار عالی توصیف

گوش  نحو، ی،کلی، معناشناس بررسی پایایی این آزمون از طریق بررسی همسانی درونی نشان داد که کلیه بهره های زبان

، 93/0، 90/0، 92/0، 82/0صحبت کردن)زبان بیانی( به ترتیب با ضرایب آلفای کرونباخ  و سازماندهی کردن)زبان دریافتی(،

 (.1381از پایایی مطلوبی برخوردارند)حسن زاده و مینایی،  96/0و  91/0

منظور ارزیابی هوش این کودکان از نسخه چهارم مقیاس به (:IV -WISC)46مقیاس هوشی وكسلر  كودكان ویرایش 

( است 1991( استفاده شد. این مقیاس فرم تجدیدنظر شده آزمون هوشی کودکان وکسلر سه)WISC- IVهوشی وکسلر کودکان)

گیری ساله تهیه شده است. مقیاس هوش کودکان وکسلر نسخه چهارم، اندازه 6 -16برای کودکان  Wechsler (2003)که توسط 

کند. ال و سرعت پردازش را فراهم میهوش کلی و چهار نمره شاخص شامل درک مطلب کالمی، استدالل ادراکی، حافظه فع

ای از کودکان ایرانی انطباق و هنجاریابی شده است. پایایی خرده ( بر روی نمونه1388این مقیاس توسط عابدی و همکاران)

( 1388محاسبه شد)عابدی و همکاران،  86/0تا  71/0و در روش تصنیفی بین  95/0تا  65/0ها در روش بازآزمایی بین آزمون

 نشان دهنده مطلوب بودن پایایی این آزمون است.که 

روه آزمایش و کنترل ان دیرآموز در دو گآموزدانشگیری و جایگزینی تصادفی در ادامه مراحل اجرای پژوهش، پس از نمونه

قیقه د 45جلسه  12مایش طی آزمون، شرکت کنندگان در گروه آز( به عنوان پیشTOLD-P :3و اجرای اولیه آزمون رشد زبان)

سات خنثی)بدون ای برنامه آموزش حافظه فعال را دریافت نمودند، در حالی که در این مدت شرکت کنندگان گروه کنترل در جل

وه کنترل نیز کنندگان گرکردند. البته به جهت رعایت مسائل اخالقی پژوهش، شرکتمداخله و صرفا بازی و گفتگو( شرکت می

لسات آموزشی، جلسه دریافت نمودند. در نهایت پس از اتمام ج 5را به صورت فشرده طی  هاپس از اتمام تحقیق، این آموزش

 رزیابی قرار گرفتند.آزمون مورد ابه عنوان پس (TOLD-P:3کنندگان هر دو گروه مجددا توسط آزمون رشد زبان)شرکت

                                                             
6 . Wechsler Intelligence Scale for children Fourth Edition(WISC- IV) 



Dehn(2008 )توسط موزشی است که آ الگویبر کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی بر برنامه آموزشی حافظه فعال به

هایی برای تقویت حافظه شنوایی، حافظه بینایی، حافظه بازشناسی، حافظه تدوین شده است. این برنامه شامل دستورالعمل

یادآوری و حافظه بلندمدت از طریق بازی با تصاویر، انجام دستورات، نمایش فیلم، و فهرست یادگیری است)رحیمی پور وهمکاران، 

دقیقه ای جهت بهبود عملکرد زبانی دانش آموزان دیرآموز به آنان ارائه شد. محتوای جلسات  45جلسه  12( که طی 1397

 آورده شده است: 2آموزشی به صورت خالصه در جدول 

 Dehn(2008)جلسات آموزش حافظه فعال براساس برنامه  خالصه -2جدول 

 محتوی عنوان جلسه

ه خاطر ب، هیا لغت ساد ددچند ع ندستورات، به خاطر سپرد پیگیریدستورات،  نآموزش فعالیتهای انجام داد تقویت حافظه شنوایی اول

 ن.کودکا هاشعار بسیار کوتا نسپرد

ها، تکرار هر، یادآوری چهدهش ه، یادآوری اشیا دیدهشد یکی از اشیا و شناسایی اشیای حذف نکرد نآموزش پنها تقویت حافظه بینایی دوم

 الگوها و مدلها.

 دند.داتمرین بیشتری انجام  کانشنوایی و بینایی مجدداً تکرار و کود ههای حافظدر این جلسه تمرین مرور و تمرین سوم

انیه ث 15 ها را پس ازها و جهت گرن شدها خواسته نو سپس از آشد هداد نتصاویر و عکسهایی نشا کانه کودب بازی با تصاویر چهارم

 .دنبازگو کن

 می دادندوها را مطابق دستورات انجام نکه باید آ شدچند دستور داد  نزما مه کانه کودب انجام دستورات پنجم

رفتارها  نهما االگوهبا یادآوری و بازسازی  کانکود م. بعد از اتمام فیلشدپخش  هخیلی کوتا مفیل کانبرای کود منمایش فیل ششم

 می دادند.را انجام 

ها را نانیه آثند چباید پس از  آنهاو  ه شدداد  نها و اشیاء نشاه، حیوانات، میونتصاویری از کودکا نبه کودکا بازشناسی هافظح هفتم

 می کردند.بازشناسی 

را  نداستا نآد بای کانو کود شدخواند  (دقیقه 3حداکثر )یا قصه کوتاهی در چند دقیقه نداستاکان رای کودب حافظه یادآوری هشتم

 می کردند.بازگو 

 .زگو کنندکامل برای مربی با جزئیاتساعت قبل را با  24که رویدادهای شدخواسته  ندر این جلسه از کودکا حافظه بلندمدت نهم

ی کنند. همچنین ها را یادآورنو سپس آ بگیرندرا یاد  هشد تهیه الفهرستی از لغات که قب شدخواسته  نز کودکاا فهرست یادگیری دهم

 .شد را تکرار کنندس ارائه میالتی که توسط مربی در کالجم

ها. هدف رتاز بین مجموع کا همروری بر محتویات جلسات قبل و بازی با کارت کلمات و تشخیص کلمۀ ارائه شد مرور و تمرین یازدهم

 .بود الگوی تکلیفعات در غیاب الهداری اطگاز این مرحله تقویت ن

 مروری کلی بر کلیه محتوایات جلسات قبل مرور  تمرین دوازهم

وتحلیل یهبخش توصیفی و استنباطی مورد تجزدو در  SPSS-24افزار ز نرمهای حاصل از این پژوهش با استفاده ادرنهایت، داده

های و انحراف معیار( توصیف شد. سپس با استفاده از روش توصیفی )میانگینآمار های ها با استفاده از روشقرار گرفت. ابتدا داده

 .کوواریانس( اثربخشی مداخالت موردبررسی قرار گرفتتحلیل آمار استنباطی )آزمون 

 نتایج

 6آزمایش  دانش آموز شرکت کننده در گروه 15بررسی اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش نشان داد که از بین 

 7%( دختر و 33/53نفر) 8( پسر بودند، درصورتی که از میان شرکت کنندگان در گروه کنترل، %60نفر) 9( دختر و %40نفر)

ود. در حالی ب 78و میانگین ضریب هوشی آنها  96/7±23/1دگان گروه آزمایش( پسر بودند. میانگین سن شرکت کنن%66/46نفر)

 بود.  74و میانگین ضریب هوشی آنها  11/8±78/1که  میانگین سن شرکت کنندگان گروه کنترل

، های پارامتریکهای آزمونفرض، جهت رعایت پیش(تحلیل کوواریانس چند متغیره)هاداده استنباطی پیش از انجام تحلیل

ها توسط همسانی واریانس واسمیرونوف،  -توسط آزمون کلموگراف بررسی نرمال بودن توزیع نمراتیعنی  هافرضترین پیشمهم

   قابل مشاهده است.  3آزمون لوین، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها در جدول 

  هاو همسانی واریانس فرض نرمال بودن نمراتدر مورد پیش نلویاسمیرنوف و  -كلموگراف های نتایج آزمون -3جدول 

اسمیرنوف -کلموگراف   لوین 



درجه  آماره گروه ها متغیر

 آزادی

سطح 

 معناداری

F درجه آزادی 

 صورت

درجه آزادی 

 مخرج 

سطح 

 معناداری

211/0 آزمایش عملکرد زبان بیانی  15 058/0  377/0  1 28 554/0  

152/0 کنترل  15 200/0      

107/0 آزمایش عملکرد زبان دریافتی  15 200/0  542/3  1 28 078/0  

189/0 کنترل  15 145/0      

(. بنابراین <05/0Pدار نبود)ها معنییچ کدام از آزمونهیک از متغیرها در ، سطح معناداری برای هیچ3براساس نتایج جدول 

 درستی رعایت شده بود.بهشرایط نرمال بودن توزیع نمرات و همسانی واریانس ها 

مرحله نترل در دو در دو گروه آزمایش و ک عملکرد زبان بیانی و دریافتیمیانگین و انحراف معیار نمرات  4در جدول شماره 

 آزمون گزارش شده است.آزمون و پسپیش

آزمایش و كنترلدر دو گروه عملکرد زبان بیانی و دریافتی میانگین و انحراف معیار نمرات   -4 جدول  

 انحراف معیار میانگین تعداد نوبت آزمون گروه متغیر

آزمونپیش آزمایش   15 00/77  30/5  

آزمونپس زبان بیانی  15 20/88  72/7  

آزمونپیش کنترل  15 13/76  92/6  

آزمونپس   15 67/75  83/6  

 
 زبان دریافتی

آزمونپیش آزمایش  15 73/76  06/7  

آزمونپس   15 91/77  64/8  

آزمونپیش کنترل  15 07/76  11/7  

آزمونپس   15 53/75  27/7  

 20/88آزمون به در پیش 30/5و  77در گروه آزمایش به ترتیب از مرات زبان بیانی میانگین و انحراف معیار ن 4 طبق جدول

عالوه  آزمون رسیده است.ر پسد 83/6و  67/75آزمون به در پیش 92/6و  13/76و در گروه کنترل از   ؛آزموندر پس 72/7و 

در  06/7و  73/76ز ادر گروه آزمایش به ترتیب مرات زبان دریافتی میانگین و انحراف معیار نبراین، براساس نتایج جدول فوق، 

آزمون پسدر  27/7و  53/75آزمون به در پیش 11/7و  07/76و در گروه کنترل از   ؛آزموندر پس 64/8و  91/77آزمون به پیش

 رسیده است.

یافتی دانش عملکرد زبان بیانی و دربر  آموزش حافظه فعال( تاثیر MANCOVAنتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره)

 ست.قابل مشاهده ا 5و معنادار بودن تفاوت موجود در نمرات پس آزمون گروه آزمایش، در جدول آموزان دیرآموز 

در عملکرد زبان بیانی و دریافتییری )مانکوا( تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل نتایج تحلیل كوواریانس چند متغ-5جدول   

سطح  F ارزش اثر

داریمعنی  
مقدار 

 اتا
توان 

 آماری
767/0 اثر پیالیی  176/41  0001/0  711/0  999/0  

233/0 المبدای ویلکز  176/41  0001/0  711/0  999/0  
294/3 اثر هتلینگ  176/41  0001/0  711/0  999/0  
روی بزرگترین ریشه  294/3  176/41  0001/0  711/0  999/0  

هند که بین دو د، مقادیر اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی نشان می5جدول براساس نتایج 

. همچنین نتایج (>F ،01/0P=176/41معنادار وجود دارد)گروه آزمایش و کنترل از نظر حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت 

وابسته به تاثیر متغیر  هایایجاد شده در متغیرهای از تفاوت %1/71 می باشد، لذا 711/0مقدار اتا جدول فوق نشان می دهد که 

 است.  ن خطای نوع دومو پایین بود دهنده کفایت حجم نمونهنیز نشان 999/0مستقل مربوط است. توان آماری 

دهد. شان میبه تفکیک نرا  عملکرد زبانی بیانی و دریافتیبر  آموزش حافظه فعالنتایج تحلیل كواریانس چند متغیره تاثیر  ،6جدول   



درجه  مجموع مجذورات شاخص آماری منبع

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 توان مجذور اتا

120/298 زبان بیانی پیش آزمون  1 120/298  555/15  001/0  374/0  967/0  

587/517 زبان دریافتی   1 587/517  158/34  0001/0  568/0  999/0  

 زبان بیانی گروه

 زبان دریافتی

117/812  

631/671  

1 

1 

117/812  

631/671  

373/42  

324/44  

0001/0  

0001/0  

621/0  

674/0  

999/0  

999/0  

 زبان دریافتی خطا

دریافتیزبان   

318/498  

972/393  

26 

26 

166/19  

153/15  

    

 

000/204058 زبان بیانی کل  30      

000/190292 زبان دریافتی  30      

دار آزمون تفاوت معنیله پسدر مرح (F=373/42عملکرد زبان بیانی)ها در نمرات دهد که بین گروهنشان می 6نتایج جدول 

در مرحله را  عملکرد زبان بیانی دانش آموزان دیرآموزتوانسته است نمرات  آموزش حافظه فعال. یعنی (P<01/0)وجود دارد

گروه آزمایش مربوط به  عملکرد زبان بیانی راز تغییرات د %1/62است یعنی  621/0آزمون افزایش دهد. مقدار اتا برابر با پس

یین بودن خطای نوع که نشان دهنده کفایت حجم نمونه و  پا باشدمی 999/0برابر  نیز است. توان آماری آموزش حافظه فعال

 دوم می باشد. 

آزمون تفاوت در مرحله پس (F=324/44عملکرد زبان دریافتی)ها در نمرات بین گروهعالوه براین، براساس نتایج جدول فوق، 

ان دیرآموز را نیز آموزدانشافتی عملکرد زبان دریتوانسته است نمرات  آموزش حافظه فعال. یعنی (P<01/0)دار وجود داردمعنی

در گروه در عملکرد زبان دریافتی از تغییرات  %4/67عنی است ی 674/0آزمون افزایش دهد. مقدار اتا برابر با در مرحله پس

دن خطای نوع بونیز نشان دهنده کفایت حجم نمونه و  پایین  999/0 است. توان آماری آموزش حافظه فعالآزمایش مربوط به 

 دوم می باشد.

 بحث و نتیجه گیری

 آموزان-انشد دریافتی وزبان بیانی زبان عملکرد بر فعال حافظه راهبردهای آموزش پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

عملکرد  وجب بهبوددیرآموز انجام شد و نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که برنامه آموزش حافظه فعال  م

ذا فرضیه بوده است. ل %4/67و  %1/62زبان بیانی و زبان دریافتی در دانش آموزان دیرآموز شده است و میزان این تاثیر به ترتیب 

ان دیرآموزش تایید آموزدانشپژوهش مبنی بر تاثیر روش آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد زبان بیانی و زبان دریافتی 

 گردید.

و  (؛ و فرامرزی1395(؛ فرامرزی و همکاران)1398این پژوهش با یافته های شیرزادی و قاسمی) نتایج حاصل از

زبان بیانی و  ( مبنی بر تاثیر مداخالت عصب روانشناختی از جمله مداخالت مبتنی بر حافظه فعال بر عملکرد1394همکاران)

؛ Dispaldro et al(2012)های فته های این پژوهش با یافتهدریافتی کودکان دارای اختالل زبانی خاص همسو است. عالوه براین یا

Marton(2008)، Schertz and Odom(2006)  وBono et al(2004) د با های خود دریافتند مهارت های زبانی افراکه در پژوهش

 مهارت های عصب روانشناختی آنان از جمله حافظه در ارتباط هستند، همراستا است. 

همی در درک های عصب روانشناختی از جمله حافظه فعال نقش متوان چنین اظهار کرد که مهارتفوق میدر تبیین نتایج 

فظه فعال یکی از ( و حاBono et al, 2004های عصب روانشناختی متعددی است )کنند زیرا زبان دارای پایهو بیان افراد ایفا می

ای در پردازش و مورد توجه قرار گرفته است. این حافظه نقش برجستههای پردازش اطالعات است که در زمینه رشد زبان مولفه

(. Baddeley, 1986سازد)صورت موقت و برای چند ثانیه ذخیره میذخیره مطالب کالمی دارد چرا که اطالعات شنیداری را به

د توانایی به یادآوری توانهمچنین می(. Riccio et al ,2007کننده خوبی برای رشد واژگان باشد) بینیپیشتواند حافظه کاری می

تواند کودک ال می(. بنابراین هر گونه نقص در حافظه فعConners et al, 2008کلمات، قواعد نحوی و کاربرد آنها را ممکن سازد)

 را در مسیر رشد طبیعی زبان با مشکل مواجهه سازد.



ی صورت سلسلههای اطالعات شنیداری بهیا تکرار زنجیرهخاطر آوردن شوند کودکان در بهاز طرفی نقایص حافظه باعث می

توانند باعث بروز مشکالتی در تحول ساختمان دستوری زبان منظم دچار مشکل شوند. همچنین مشکالت حافظه شنیداری می

توان بیان ابراین میباشد بنو الگوهای مناسب زبان شوند. حال از آنجا که زبان ادراکی یک پیش نیاز برای اکتساب زبان بیانی می

تواند روی زبان ادراکی تاثیر مثبت داشته باشد و به همین دلیل فرد در مراحل بعدی رشد زبان نمود که آموزش حافظه فعال می

تر عمل می نماید. لذا در نتیجه آموزش حافظه فعال، زبان ادراکی و متعاقب آن زبان بیانی این همچون زبان بیانی نیز موفق

 بود می یابد. کودکان به

کرد زبان دریافتی آموزش حافظه فعال بر بهبود عمل مبنی بر اثربخشی در پایان با توجه به نتایج مثبت حاصل از این پژوهش

ات موجود، در مدارس، هایی با استفاده از امکانشود که از نتایج چنین پژوهشو زبان بیانی دانش آموزان دیرآموز، پیشنهاد می

ربیان مهدهای دکان استثنایی، مراکز توانبخشی و مراکز گفتاردرمانی استفاده شود. همچنین ضروری است ممراکز آموزشی کو

نان و نیز مداخالت آدبستانی و نیز معلمان مدارس در زمینه انواع نقایص ذهنی دانش آموزان، مشکالت زبانی کودک و مراکز پیش

 مایند. موقع اقدام نمشاهده هرگونه مشکل، نسبت به ارجاع به عصب روانشناختی موثر آموزشهایی ببینند تا در صورت

تواند دور از نظر دهی نتایج نمی شناختی و تعمیمهای روشهایی که ضرورت هر کار علمی است، محدودیتبا همه دقت 

 هایمحدودیت ازجمله .نیست مستثنی قاعده این از نیز پژوهش این است و همراه هاییبا محدودیت پژوهشی قرار بگیرد. لذا هر

آموزش های پیگیری جهت ارزیابی تداوم اثربخشی به دلیل محدودیت زمانی، امکان اجرای آزمون :از اندعبارت پژوهش این

عمیم نتایج آن به تانجام شده، لذا  دانش آموزان دیرآموز پایه های اول و دوماین پژوهش فقط بر روی  میسر نشد.حافظه فعال 

عال بر عملکرد فآموزش حافظه بررسی نتایج حاصل از  باید با احتیاط صورت گیرد. و نیز دانش آموزان سنین دیگر جوامع دیگر

ممکن است نتایج را تحت که  های حاصل از پرسشنامه بودهتنها از طریق تحلیل داده زبان بیانی و دریافتی دانش آموزان دیرآموز

. الزم صورت گیردتی احتیاط نتایج آن بایسبنابراین در تعمیم . ج باید با احتیاط انجام پذیرددهد، بنابراین تفسیر نتایتأثیر قرار 

های پیگیری به مدت، اجرای آزمونبرای بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز ارزیابی تداوم تأثیر آموزش ها در طوالنی در این راستا

ظه فعال بر آموزش حافهای مشابه برای ارزیابی تأثیر پژوهش شود درپیشنهاد میهمچنین  شود.فواصل منطقی پیشنهاد می

نیز آنا در محیط خانوه و مدرسه  نی مشاهده عملکرد زباپرسشنامه مانند هایی غیر از از روش عملکرد زبان بیانی و زبان دریافتی

ان دارای انواع اختالالت آموزشدانشود پژوهش حاضر بر روی گروه های دیگر مانند . عالوه براین پیشنهاد میاستفاده شود

با پژوهش حاضر مقایسه  ان پایه های تحصیلی دیگر مجددا انجام شده و نتایج بدست آمدهآموزدانشیادگیری و ...و نیز بر روی 

 شوند.  

 تشکر و قدردانی

ش و خانواده های در پژوه در پایان از همکاران عزیزمان در مراکز گفتاردرمانی شهر اصفهان، و همه دانش آموزان شرکت کننده

 وریم.آآنان که تا پایان مداخالت با ما همراه بودند، نهایت تشکر و قدردانی را به عمل می

 منابع

، مجله روانشناسی نی یادگیریان با ناتواآموزدانشنقش حافظه فعال در عملکرد کارکردهای اجرایی خواه، محسن، ارجمندنیا، علی اکبر و رفیع

 31-43، دوره اول، شماره سوم،1393شناخت،  و روان پزشکی

 ، روانشناسی و توانبخشی کودکان سندرم داون، ویرایش پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1390افروز، غالمعلی، 

مطالعات  ژوهشگاه( انطباق و هنجاریابی به زبان فارسی، تهران، پTOLD P:3، آزمون رشد زبان)1389زاده، سعید و مینایی، اصغر، حسن

 آموزش و پرورش
ده های دارای کودک حوله کیان، فرناز و غالمعلی لواسانی، مسعود، اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه نقش در بهبود عملکرد خانوا

 197-215، دوره دم، شماره سی و هشتم، 1393دیرآموز، مجله خانواده پژوهی، 

عملکرد خواندن دانش  اله، اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش پیشرفت و، عزترحیمی پور، طاهره، غضنفری، فیروزه و قدم پور

 124-136، دوره نوزدهم، شماره چهارم، 1397آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 



بر عملکرد زبان بیانی کودکان پیش دبستانی دارای آسیب ویژه شیرزادی، پرستو و قاسمی، مسلم، اثربخشی مداخالت عصب روانشناختی 

    1397های اخیر در روانشناسی: کاربردها و توانمندسازی، تیر (: پژوهش مورد منفرد، پنجمین کنفرانس ملی نوآوریSLIزبانی)

 صفهان، نشر نوشتهطباق و هنجاریابی، ا، مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار/ ترجمه، ان1388عابدی، محمدرضا، صادقی، ا و ربیعی، محمد، 

روانشناختی بر عملکرد  ت عصبالبررسی تأثیر مداخمختار، شیرزادی، پرستو و قاسمی، مسلم،  پور،ملک یارمحمدیان، احمد، فرامرزی، ساالر،

 304-316، دوره ششم، 1395، مجله مطالعات ناتوانی، مطالعه موردی: (SLI)زبانی خاص اللدبستانی دارای اخت زبانی کودکان پیش

لکرد زبان دریافتی فرامرزی، ساالر، شیرزادی، پرستو، قاسمی، مسلم و یارمحمدیان، احمد، بررسی تاثیر مداخالت عصب روانشناختی بر عم

، دوره 1394 (: پژوهش مورد منفرد، مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد،SLIکودکان پیش دبستانی دارای آسیب ویژه زبانی)
 51-61هارم، شماره چهارم، چ

کاری  ت خواندن و بهبود حافظهالاثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشککامیابی، مرضیه، تیموری، سعید و مشهدی، علی، 

 33-41، دوره دوم، شماره صد و بیست و چهارم، 1393، مجله تعلیم و تربیت استثنایی، ان نارساخوانآموزدانش
Baddeley, Alan. (1986). Working memory. Science. Vol. 255. 566-569 

Baglio, Gisella, Blasi, Valeria, Sangiuliano Intra, Francesca, Castelli, Ilaria, Massaro, Davide, Baglio, Francesca 

and Marchetti, Annalisa. (2016). Social Competence in Children with Borderline Intellectual Functioning: 

Delayed Development of Theory of Mind across All Complexity Levels. Frontiers in Psychology. Vol. 7. 

1604-1611 

Bono, Michael, Daley, Tamara and Sigman, Marian. (2004). Relations among joint attention, amount of 

intervention and language gain in autism. J Autism Dev Disord. Vol. 34. No. 5. 495–505 

Cornoldi, Cesare, Giofre, David, Orsini, Albert and Pezzuti, Lion. (2014). Differences in the intellectual profile 

of children with intellectual vs. learning disability. Res. Dev. Disabil. Vol. 35. 2224–2230 
Conners, Frances Rosenqusit, Carrol, Arnet, Lion, Moor, Mari and Hume, Laura. (2008). Improving memory 

span in children with Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research. Vol. 52. 244-255 

Cover, Sara. (2018). Distributional Cues to Language Learning in Children with Intellectual Disabilities. Lang 

Speech Hear Serv Sch. Vol. 49. No. 3. 653-667 

Dehn. Milton. (2008).Working memory and academic learning. New Jersey, Wiley 

Dispaldro, Marco, Leonard, Laurence, Corradi, Nicola, Ruffino, Milena, Bronte, Tiziana and Facoetti, Andrea. 

(2012). Visual attentional engagement deficits in children with Specific Language Impairment and their role 

in real-time language processing. Journal homepage, www.elsevier.com/locate/cortex. 1 - 1 4 

Kaupuzs, Aivars and Larins, Viesturs. (2017). Balance performance in children with borderline intellectual 

functioning and specific language impairment. Local welfare Interdisciplinary approach. Vol. 7. No. 1. 133-

141 
Levy, Yonata. (2018). Language and behavior in toddlers: Are they related? [Dissertation]. Pace University 

Marton, Klara. (2008). Visuo-spatial processing and executive functions in children with specific language 

impairment. International Journal of Language and Communication Disorders. Vol. 43. No. 2. 181–200 

Memisevic, Harris and Hadzic, Selmir. (2013). Speech and Language Disorders in Children with Intellectual 

Disability in Bosnia and Herzegovina. Disability, CBR and Inclusive Development (DCID). Vol.24. No. 2. 

92-99  

Riccio, Cynthia, Cash, Delborah and Cohen, Morris. (2007). Learning and memory performance of children 

with specific language impairment. Journal of Neuropsychology. Vol. 14. 255-261 

Schertz, Hannah and Odom, Samuel. (2006). Promoting joint attention in toddlers with autism: a parent 

mediated developmental model. Journal of Autism and Developmental Disorders. Vol. 37. 1562-1575 

Stefanelli, Silvia and Alloway, Tracy Packiam. (2018). Mathematical skills and working memory profile of 

children with borderline intellectual functioning. J Intellect Disabil. Vol. 17. 351-359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsevier.com/locate/cortex.%201%20-%201%204


The Effectiveness of Active Memory Training Strategies on Expressive 

Language and Receptive Language Performance of Slow Learners 

Students 
 

*Parastoo Shirzadi1, Moslem Ghasemi2, Amir Hossein Mousavi3 

 

1-Corresponding Author: PhD student in Psychology and Education of Exceptional Children, Islamic Azad 

University, Science and Research Branch, Tehran. Shirzadi_pari@yahoo.com 

2- Master of Speech Therapy, Isfahan University of Medical Sciences and Health Services, Iran.  

. Ghasemi_102@yahoo.com 
3-PhD student in Psychology and Education of Exceptional Children, Islamic Azad University, Science and 

Research Branch, Tehran. A_h_mousavi@yahoo.com 

 
 

  

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of active memory training 

strategies on the performance of expressive and received language in slow learners Students. The 

research design was semi experimental with pretest-posttest with control group. The statistical 
population of the study consisted of all slow learner students in first and second grades of elementary 

school in Isfahan who referred to speech therapy centers in the first half of 1398.  In this study 

purposeful sampling method was used to select the sample group. For this purpose, 30 students were 
selected purposefully from the slow learners students referred to speech therapy centers and based on 

the inclusion criteria and they were randomly assigned into two experimental and control groups. The 

tools used in the present study were the Test of Language Development. Primary, c1997, 3rd (TOLP-
P: 3) and Wechsler intelligence scale for children 4th edition (WISC-IV), subsequently, participants in 

the experimental group received 12 sessions of 45-minute active memory training. Finally, the data 

were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results of multivariate 

analysis of covariance showed that active memory training led to a significant increase in expressive 
and receptive language performance in slow learners students (P <0.01). Therefore, the findings of 

this study showed that active memory training can be used as an effective intervention approach to 

improve the expressive and receiving language performance of slow learners. 
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