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 چکیده 

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش به روز رسانی حافظه کاری بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای اختالل 

ه دانش آموزانی که به مرکز چند خط پایه بود. جامعه آماری را کلی تک آزمودنیخواندن انجام شده است.روش پژوهش از نوع 

اختالل یادگیری درخشان درشهرستان شهریار مراجعه کردند، تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت. سه 

نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی که توسط متخصصان مرکز درخشان تشخیص اختالل یادگیری را دریافت کرده بودند و 

ارش معلمانشان در درک مطلب عملکرد ضعیفی داشتند، انتخاب شدند.شرکت کنندگان ده جلسه آموزش یک همچنین طبق گز

ساعت و چهل و پنج دقیقه ای دریافت کردند. نتایج آموزش از طریق مقیاس های به کار گرفته شده بررسی گردید. یافته ها 

ب دانش آموزان با اختالل یادگیری خواندن موثر است  و می روز رسانی حافظه کاری بر بهبود درک مطلنشان داد که آموزش به

 .توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر سود جست

 روز رسانی حافظه کاری، درک مطلب، اختالل خواندن، اختالل یادگیری: آموزش بهواژه های کلیدی
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 مقدمه

ناختی پایه است که شامل درک و یا استفاده از زبان گفتاری و اختالل یادگیری به معنای نقص در یک یا چند فرآیند روانش

حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن و یا انجام نوشتاری است که ممکن است خود را به صورت نقص توانایی در گوش دادن،

ارساخوانی و زبان محاسبات ریاضی نشان دهد که شامل شرایطی از جمله ناتوانی ادراکی، آسیب مغزی، آسیب جزیی مغزی،  ن

پیشرفت یا آنچه که  -دانش آموزانی که ناتوان در یادگیری شناسایی می شوند به وسیله ی ناهماهنگی توانایی.پریشی می شود

هوش بهر آنها به ما می گوید که توانایی آن را دارند در مقایسه با آنچه که آنها واقعا در حوزه ی آموزشی انجام می دهند شناسایی 

1. دانش آموزان همچنین می توانند به وسیله ی استفاده از پاسخ به مداخلهمی شوند 2تشخیص ناتوانی یادگیری بگیرند)هاالهان   

3,لوید 4، کافمن 5، ویس 6، مارتینز درصد دانش آموزان دارای اختالل یادگیری، اختالل در خواندن دارند.  80(. حدود 2005/1392

را طی می کنند پیچیدگی محتوای خواندن بیشتر می شود و زمانی که  مهارت همانطور که دانش آموزان مقاطع تحصیلی 

7خواندن با مقطع تحصیلی هماهنگ نباشد،  پیشرفت تحصیلی حاصل نخواهد شد)فرند  2011.) 

اختالل خواندن یکی از مشکالت عمده برای هر دو گروه کودکان و بزرگساالن است. بر طبق انجمن ملی سواد آموزی 

سال به باال برای پر کردن درخواست های شغلی نیاز به کمک دارند  16میلیون بزرگسال،  30( 8NAALآمریکا ) بزرگساالن

(. بدون مهارت های خواندن گزینه های اشتغال بسیار محدود می شود. کمبود مهارت 20099)اداره ی آموزش و پرورش آمریکا

درصد از آنها در فقر زندگی می  43توانی و بدون ناتوانی محدود می کند: های خواندن این گزینه ها را برای بزرگساالن دارای نا

درصد به دلیل ناتوانی در فهم اطالعات بهداشتی  نرخ بستری باالتری دارند و یک از هر پنج نفر قادر به استفاده از  50کنند، 

عیف همچنین بر احساس این افراد نسبت ( . مهارت های خواندن ض2003اینترنت نیست اند )اداره ی آموزش و پرورش آمریکا 

به فرصت های شغلی تآثیر منفی می گذارد. پنجاه و هفت درصد از بزرگساالن با ناتوانی در خواندن معتقد اند که فرصت های 

1شغلی برای آنها به دلیل ناتوانی هایشان در خواندن بسیار محدود شده است)استنفورد 0 (. در ایران )رحیمیان و  .(2015،

درصد و  2/8درصد،  9/5درصد،  8/10( اختالل خواندن را در پایه دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب 1383دقی،صا

 (. 1386درصد در دختران ذکر کرده اند)شریفی و داوری، 8/2درصد و  5/3درصد،  4/4درصد،  9/5درصد در پسران و 9/6
و سرعت خواندن است. درک مطلب هدف نهایی آموزش خواندن  خواندن دارای سه عنصر اصلی رمز گشایی، درک مطلب

1رمیزیجزء ضروری از خواندن ماهرانه است )ک است  در حالی که رمز گشایی یک 1 توانایی خواندن معطوف  (. در حقیقت2010، 

متن نوشتاری به درک مطلب متن نوشتاری است  و درک متن فرآیندی است که در آن خواننده از طریق تعامل و مواجه با یک 

1به طور همزمان معنی را استخراج می کند و شکل می دهد)اسنو 2 ،2002).  
بر اساس الگوهای اصلی نظری درک مطلب، درک یک متن نیازمند فعال نگاه داشتن حجم وسیعی از اطالعات، به روز رسانی 

ه نظر میرسند. تمامی این فرآیند ها در اطالعات در حین فرآیند خواندن و همچنین بازداشتن اطالعاتی  است که نامربوط ب

1ریدو-کنترل مجری مرکزی حافظه کاری است )کار 3 1,الوسوا  4 1و گارسیا مادروگا   5 (. چندین مطالعه نقش حافظه کاری 2011،

حافظه کاری سیستم موقتی است که اطالعات را در فرآیند درک مطلب حفظ و پردازش می کند.  -را مورد مطالعه قرار داده اند
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واقع نتایج نشان می دهد که خوانندگان باید اطالعاتی را در ذهن نگاه دارند که برای تفسیر بخش های متوالی متن مفید  در

1است. به طور مثال برای درک یک ارجاع 6    (.2001الزم است تا خواننده پیشینه ی یک ضمیر را بازیابی کند)پاالدینو  

انسان ایفا می کند و نشان دهنده ی توانایی انسان در پردازش و ذخیره  حافظه کاری نقش مهمی در فرایند های شناختی

(. حافظه کاری باعث ایجاد 2017به نقل از چن، یی، چانگ و ژو،  /2000سازی اطالعات در یک بازه ی زمانی کوتاه است)بدلی،

کند که فرد میان اطالعات  می شود و کمک تفاوت میان خواننده خوب و خواننده  بد می شود چرا که باعث کنترل توجه می

1مهم و غیر مرتبط تمایز قایل شود )سوانسون، شین هوا  7 1و ژرمن 8 2009).  

اطالعات. بازداری  روز رسانینظریه سه کارکرد اجرایی را مطرح کردند: بازداری، انتقال و به2000میاکه و همکاران در سال 

ن مجموعه های به یک محرک است . مورد بعدی به معنای انتقال میابه معنای توانایی هدفمند جلوگیری از یک پاسخ خودکار 

جدید مربوط نیست  روز رسانی به معنای نظارت بر اطالعات جدید و جایگزینی اطالعاتی که با داده هایذهنی است و در آخر به

 (.2014اند با داده های مرتبط می باشد)گرین،

1م مجری مرکزی حافظه کاری است )میاکهتوانایی به روز رسانی یکی از جنبه های سیست  9 توانایی  (.2000و همکاران،  
2های شناختی پیچیده  بسیاری در ارتباط است )پلگریناروز رسانی با فرآیندبه 0 2، کاپودیسی 1 ( و 2015، کارتی و کرنولدی، 

2بخشی از سیستم مجری مرکزی است که بیشترین ارتباط را با هوش سیال دارد) انگل 2 (. 2010من و همکاران،  ،  فرید2010 
روز رسانی حافظه کاری بر اطالعات نظارت می کند و اطالعات مرتبط را جایگزین اطالعات غیر مرتبط میکند و این فرآیند به

2کند )کلت و ون در لیندن قشر پیش پیشانی را درگیر می 3 2روز رسانی با جسم مخططهمچنین به (.2002،  4 نیز در ارتباط  
2ستقیما در فرآیند های حافظه کاری سهیم است ) دالهیناست که که م 5 2، نیلی 6 2، الرسون 7 2، بک من  8 2و نایبرگ 9  ،2008 .)

روز رسانی حافظه کاری در میان کودکان دارای اختالل یادگیری به روشنی مشهود است. پژوهش ها نشان می دهد نقص در به
روز رسانی خصوصا در تکالیف به روز رسانی کلمات نیز لیف بهدانش آموزانی که در درک مطلب نقص دارند در حل مساله و تکا

با مشکل مواجه می شوند. عملکرد دانش آموزان با اختالل ریاضی در تکالیف به روز رسانی کلمات همانند کودکان عادی است 
ند که تنها دانش آموزان برخی از محققان معتقدااما در عوض این گروه در تکالیف به روز رسانی عدد با مشکل مواجه می شوند 

با اختالل خواندن و ریاضی در به روز رسانی حافظه کاری نقص نشان می دهند. به نظر می رسد که در مقایسه با کودکان عادی 
)چن،  نقص در توانایی به روز رسانی حافظه کاری می تواند یکی از قابل توجه ترین دالیل پتانسیل پایین آنها در یادگیری باشد.

(. مطالعاتی که بر روی سیستم عصبی این کودکان انجام شده است گفته های اخیر را اثبات می کند. 2017چانگ و ژو، یی، 
فعالیت مغزی مرتبط با تکالیف به روز رسانی دارای الگوهایی غیر طبیعی در این کودکان است این بدین معنی است که نظارت 

ادی است و این سطح از توانایی ممکن است در یادگیری دانش جدید و استناد از بر اطالعات در این کودکان پایین تر از حد ع
دانش پیشین مانع ایجاد کند. این مطالعات همچنین نشان داه است که برنامه آموزش حافظه کاری باعث افزایش آزاد سازی 
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3دوپامین  جسم مخطط در طی فرآیند های شناختی می شود)بکمن 0 3، نایبرگ 1 3، سوری 2 3ن، جانسو 3 3، اندرسون 4 ، دالهین، 
3نیلی 5 3،ویرتا 6 3، الین 7 3، جوآ 8 3و رین  9  2011.) 

4( کلینگبرگ2017به نقل از)چن و همکاران، 0 4، فرسبرگ 1 4و وستبرگ  2 ( برای اولین بار آموزش حافظه کاری را بر 2002)
افظه کاری و هوش آنها به این نتیجه رسیدند که ظرفیت ح.روی گروهی از کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی اجرا کردند
4سیال در دانش آموزان با نیاز های خاص تغییر پذیر هستند. آلووی 3 ( برنامه ی آموزش حافظه را بر روی  دانش آموزان 2012) 

دارای ناتوانی یادگیری در مقطع دبیرستان اجرا کرد و به این نتیجه دست یافت که حافظه کاری، گنجینه ی لغات و عملکرد 
4مشهودی بهبود یافته است. هلمزریاضی آنها به طور  4 4، گترکل 5 4و دانینگ  6 (حافظه کاری را به دانش آموزان دارای 2009) 

ماه بعد از  6اختالل یادگیری آموزش دادند اما بهبود فوری در پیشرفت تحصیلی کودکان مشاهده نکردند اما آزمون پیگیری 
( بر روی کودکان دارای 2013داد. در تحقیقی که دالهین)آموزش پیشرفت هایی را در هوش کالمی و توانایی استدالل نشان 

اختالل یادگیری انجام داد پیشرفت خوبی در حوزه ی ریاضی بعد از آموزش حافظه کاری مشاهده شد اما پس از هفت ماه تاثیر 
 آموزش دیگر مشاهده نشد.

اری دانش آموزان دارای ناتوانی در خواندن برخی تحقیقات نشان داده اند که آموزش حافظه کاری در بهبود عملکرد حافظه ک 

و پیشرفت تحصیلی شان موثر است، اما نتایج حاصل از این تحقیقات متناض اند. از طرفی ممکن است نتایج به دلیل تفاوت 

و  سنی شرکت کنندگان باشد و از سویی دیگر اینکه آنها از ابزار آموزشی و اندازه گیری متفاوتی استفاده کرده اند)ناتلی

4سودرویست 7 2017.) 

ما توجه کمی به تحقیقات پیشین به طور عمده بر روی ظرفیت حافظه کاری در کودکان با اختالل یادگیری تاکید کرده اند ا

قش بسیار نروز رسانی به عنوان بخش مهمی از سیستم مجری مرکزی آموزش عملکرد مجری مرکزی حافظه کاری داشته اند به

ن تحقیق تعیین فت هوش به طور ویژه در دانش آموزان با اختالل یادگیری ایفا می کند. هدف از ایمهمی در یادگیری و پیشر

 روز رسانی حافظه کاری بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای اختالل خواندن می باشد.اثربخشی آموزش به

 روش 

 پایه استیا چند خط  ABپژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی و از نظر روش پژوهش، طرح 

ل یادگیری جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزانی است که به مرکز اختالجامعه نمونه و روش نمونه گیری: 

اوطلب و در نمونه گیری به صورت ددرخشان شهرستان شهریار مراجعه کرده و تشخیص اختالل یادگیری دریافت کرده بودند. 

زان مقطع چهارم راجعه به مرکز اختالل یادگیری شهرستان شهریار، سه نفر از دانش آمودسترس انجام گرفت. پژوهشگر پس از م

نشان در درک ابتدایی را که توسط متخصصان این مرکز تشخیص اختالل یادگیری دریافت کرده بودند و بر اساس گزارش معلما

 مطلب عملکرد ضعیفی داشتند، انتخاب کرد. 

 ای ذیل استفاده شد: جهت جمع آوری داده ها از ابزار ه
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ل و گویه تشکیل شده است که به اندازه گیری میزان درک مطلب فرد، قب 12این چک لیست از : چک لیست درک مطلب

= باالترین 5( تا )= بدون هیچ توانایی1نمره ای به شیوه لیکرتی ) 5بعد از آموزش اشاره دارد. هر گویه بر اساس درجه بندی 

درک مطلب  8تا  3درک مطلب متن را می سنجند. سواالت  2درک مطلب کلمه و سوال  1شود. سوال توانایی( نمره گذاری می 

 مربوط به درک مطلب توضیحی است.12تا  9روایتی را می سنجند و سواالت 

ود تا آن را شنحوه تکمیل چک لیست به این صورت است که متنی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و از او خواسته می 

ز نمره گذاری گویه چک لیست سواالتی از متن پرسیده می شود و با توجه به پاسخ دانش آمو 12بخواند سپس از او بر اساس 

بود که نشان  0.74انجام می شود. برای بررسی پرسشنامه اجرا در پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی به دست آمده 

 ایی مناسب برخوردار است. می دهد چک لیست مورد استفاده از پای

4توسط کرچنر  1958این آزمون برای اولین بار در سال : بک-آزمون ان 8 طراحی و مورد استفاده قرار گرفت و یک تکلیف 

سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کنش های اجرایی است. از آنجایی که در این آزمون، هم نگهداری اطالعات و هم دستکاری 

ده از آن برای سنجش حافظه کاری بسیار مناسب ارزیابی شده است. ضریب اعتبار این آزمون در محدوده آنها الزم است، استفا

بک، با -(. الزم به ذکر است که آزمون ان2007و روایی آن نیز مورد قبول است)کین،کنوی، میورا و کولفلش،  84/0تا  52/0

شکال انجام می گیرد و در طراحی آن مطابق با استاندارد های موجود، استفاده از محرک های بینایی ساده مانند حروف الفبا و یا ا

صرفا، عواملی مانند نسبت اندازه محرک ها، فاصله بین محرک ها و نسبت تعداد پاسخ های صحیح موجود به تعداد کل محرک 

از محرک های بینایی، گام به بک، دنباله ای -های ارایه شده از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در نسخه کامپیوتری آزمون ان

گام  nگام و به صورت تصادفی  بر روی صفحه ظاهر می شود. آزمودنی باید بررسی کند که آیا محرک ارایه شده فعلی با محرک 

چنانچه محرک نشان داده شده  ،back-1استفاده شد. در آزمون  back-1قبل از آن مشابه است یا خیر. در این پژوهش، از نوع

رک قبل از خود همانند باشد، فرد دکمه مشخص شده را می فشارد. قبل از شروع آزمون اصلی، شرکت کنندگان فاز با یک مح

تمرینی و یادگیری را پشت سر گذاشته و در صورت موفقیت وارد فاز اصلی مطالعه می شدند. داده های به دست آمده از این 

سخ های غلط، تعداد ماده های بی پاسخ و میانگین سرعت واکنش پاسخ آزمون عبارت اند از تعداد پاسخ های صحیح، تعداد پا

 های صحیح. نمره کل نیز همان تعداد پاسخ های صحیح در نظر گرفته شده است.

با استفاده از  وپژوهشگر با استفاده از نمونه گیری در دسترس به مرکز اختالل یادگیری درخشان مراجعه نموده : روش اجرا

صان مرکز نفر از دانش آموزان را که در مقطع چهارم ابتدایی مشغول تحصیل بوده و توسط متخص 3ند، نمونه گیری هدفم

جلسه 10در طی دو جلسه انجام شد. مداخله شامل  Aتشخیص اختالل یادگیری دریافت کرده بودند انتخاب نمود. مرحله 

عد به مرور جلسات قبلی می شد و یک ساعت بدقیقه اول صرف  45دقیقه بود که  45ساعت و 1آموزشی هر کدام به مدت 

مداخله جهت  آموزش و تمرین تکالیف جدید پرداخته می شد. پس از پایان جلسات آموزشی، پژوهشگر نسبت به ارزیابی نتیجه

 اقدام نمود.  Bرسم نمودار مرحله 
 

 روز رسانی:. برنامه آموزش به1جدول 
رس، بورال،لچوآ، کارتی و (، لینا2104، گرین)1393(/2003(، نسخه چهارم وکسلر)2001نی و پازاگلیا)(، پاالدینو، کورنولدی، د ب1396سمیرا مدنی)

 (.2017پلگرینا)

 جلسه اول
 بازی مو به مو اجرا کن

 

 مربی میگوید: دماغت را لمس کن،یک دور به دور خودت بچرخ، لب

 هایت را فشار بده و...
 جام دهد.سپس دانش آموز باید تکالیف را به ترتیب ان

 جلسه دوم
 تکرار ارقام و معکوس کردن آنها

 

 6، 15، 2، 8تلکیف: 

 8، 2، 15، 6پاسخ: 

 جلسه سوم
به  استفاده از یک عدد  که با عدد قبلی جمع شود و پاسخ سوال بعد

 دست آید
 

 5← 2+3تکلیف: 

 9← 4پاسخ:  +
+2←11 
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 راه خروج از ماز ها جلسه 
 

 

 و پیدا کردن تفاوت میان تصاویر پازل تکمیل تصاویر جلسه پنجم

جلسه 

 ششم

چند جمله خوانده می شود و آخرین کلمه از هر جمله باید به ترتیب 

 گفته شود.

 تکلیف: امروز هوا بارانی بود

 من مادرم را دوست دارم

 اسب ها در مزرعه زندگی می کنند
 پاسخ: بود، دارم، میکنند

 جلسه هفتم
آزمودنی باید سه رقم کوچکتر  یک مجموعه عدد خوانده می شود و

 رابه ترتیب بگوید.

 9، 6، 22، 3، 12، 8تکلیف: 

 8، 6، 3پاسخ: 

جلسه 

 هشتم

چند دسته عدد خوانده می شود و آزمودنی باید اولین عدد از هر دسته 
 را به ترتیب بگوید

 7، 23، 16، 3تکلیف: 

5 ،18 ،4 ،3 
14،2 ،6 ،19 

 7، 19،3پاسخ:   

  فجدول حرو جلسه نهم

  مرور جلسات جلسه دهم
 

 نتایج

شود تا شوند، بدین صورت که برای هر نمونه یک نمودار نمایش داده میتجزیه و تحلیل داده ها در قالب  نمودار ارائه مینتایج 

مطابق  آزمون( پرداخت. نمودارهاآزمون و پس از جلسات مداخله )پساز این طریق بتوان به سهولت به مقایسه متغیرها در پیش

به ارزیابی نتیجه مداخله که همان  Bآزمون و مرحله به پیش Aاند که در آن مرحله ترسیم شده ABبا طرح پژوهشی از نوع 

آزمون جلسه مداخله صورت گرفته است که پس از آن در پس 10آموزش به روز رسانی حافظه کاری است، اختصاص دارد.

 توان روند بهبود متغیرها را مشاهده نمود. ه نمودارها میتغییرات متغیرها ثبت شده است. با توجه ب
 بک(-تحلیل دیداری متغیر حافظه کاری)ان

 شرکت کننده اول

 
 

 شرکت کننده دوم
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پاسخ نادرست بی پاسخ (تعداد صحیح)نتیجه  (درصد)نتیجه 
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پیش آزمون پس آزمون



 
 

 شرکت کننده سوم

 
 

 تحلیل دیداری چک لیست درک مطلب
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پاسخ نادرست بی پاسخ (تعداد صحیح)نتیجه  (درصد)نتیجه 
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پاسخ نادرست بی پاسخ (تعداد صحیح)نتیجه  (درصد)نتیجه 

شرکت کننده سوم

پیش آزمون پس آزمون



 
 

هبود در بشود در هر سه آزمودنی با افزایش و پیش رفتن در جلسات مداخالت، همانطور که در جداول فوق مشاهده می

آزمودنی  دهند. در همین راستا شاهد افزایش و بهبود حافظه کاری و درک مطلب در هر سهمشکالت یادگیری را نشان می

حافظه کاری بر بهبود   روز رسانیا توجه به نمودارها و جدول ارائه شده می توان نتیجه گیری کرد که آموزش بههستیم. بنابراین ب

 .درک مطلب  دانش آموزان دارای اختالل خواندن موثر است

 بحث و نتیجه گیری

ختالل در یادگیری بود. بر این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آموزش حافظه کاری بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای ا

آزمودنی شده  3اساس یافته های این مطالعه برنامه آموزش به روز رسانی حافظه کاری منجر به بهبود عملکرد درک مطلب در 

است. تحقیقات بسیاری نشان دادند که حافظه کاری با توانایی درک مطلب در ارتباط است. در حقیقت درک مطلب نیازمند آن 

ست که به طور موقت در سیستم حافظه کاری قرار می گیرد تا مورد تحلیل قرار گیرد و منسجم شود. به نظر می بخش از متن ا

روز رسانی اطالعات مربوط است)پاالدینو، رسد آن بخش از حافظه کاری که در خواندن و به خصوص درک مطلب نقش دارد، به

4(. کورنولدی، روسی2001کرنولدی، د بنی و پازاگلیا،  9 5تنکاتی، 0 5و میراندوال  1 ( در پژوهش خود رابطه مستقیم میان 2012)

روز رسانی حافظه کاری روز رسانی حافظه کاری را به اثبات رساندند و نشان دادند که ناتوانی در بهدرک مطلب و حل مساله با به

هد قابل توجهی را در تایید و حل مساله، مشکالت دانش آموزان دارای درک مطلب ضعیف را شکل میدهند. پژوهش حاضر شوا

این رابطه ارایه کرده است.  هر سه شرکت کننده الگوی مشابهی از ناتوانی در تکالیف به روز رسانی را نشان دادند. به نظر می 

روز رسانی خطای تداخل بیشتری دارند، بدین معنی که آنها تعداد بیشتری از رسد که هر سه شرکت کننده در حین تکالیف به

 اردی که مربوط هستند را به یاد می آورند اما موارد مورد هدف نیست اند. مو

به منظور بهبود درک مطلب، تمرکز و یادآوری موارد غیر هدف باید جای خود را به تمرکز بر روی موارد مورد هدف 

این است که دانش آموز موارد هدف  روز رسانی(. یک دیدگاه ساده در مورد به2001بدهد)پاالدینو، کرنولدی، د بنی و پازاگلیا، 

را در حافظه کاری نگاه میدارد و سپس زمانی که هدف جدید آمد، آنهایی که دیگر هدف مورد نظر نیست اند را کنار 

(. به طور مثال در تکلیف به روز رسانی جلسه هفتم، سه عددی که از بقیه کوچکتراند را انتخاب 1990میگذارد)موریس و جونز،
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اگر یک عدد کوچک دیگر نیز به مجموعه اعداد اضافه شود این عدد در حافظه او اضافه می شود و در این صورت از میکنند و 

 بین مجموعه اعداد کوچک آن عددی که از همه بزرگتر بوده حذف می شود. 

ا توانایی درک بحتم  روز رسانی اطالعات در حافظه کاری به طور(  گزارش کردند که توانایی به2001پاالدینو و همکاران)

ته های پژوهش مطلب رابطه مستقیم دارد و این نتیجه با فرضیه پژوهش مطابقت دارد. همچنین یافته های این پژوهش با یاف

موزان با ناتوانی ( که نشان دادند دانش آ1394( و نورا آقاجانی و همکاران)2006(، سوانسون و ژرمن)2001های بال و اسکریف)

 لکرد حافظه کاری شان پایین است، همسو می باشد. های یادگیری عم

( نشان داد که آموزش حافظه کاری نخست توانایی فرد برای بازشناخت محرک در زمان  بازشناخت 2013پژوهش ژاو، ژاو و فو)

5دیداری 2 ت میکند را افزایش می دهد سپس توان حافظه کاری برای بازداری اطالعات نامربوط و تمرکز بر محرک هدف را تقوی 

5روز رسانی در حافظه کاری را بهبود می بخشد.همانطور که در این پژوهش نیز مشاهده شد میانگین زمان پاسخو توانایی به 3  

در پس آزمون نسبت  به پیش آزمون در هر سه آزمودنی کاهش یافته که می تواند نشان از بهبود در توانایی بازشناخت محرک 

5دیداری و ظرفیت 4 باشد. همچنین تعداد پاسخ های نادرست در دو آزمودنی کاهش یافته و در هر سه آزمودنی حافظه کاری  

تعداد پاسخ های درست به طور محسوسی افزایش یافته است . از این نتایج نیز می توان اینگونه استنباط کرد که پس از آموزش، 

ه است. همچنین پژوهش بورال، کارتی، د بنی و روز رسانی در حافظه کاری بهبود یافتبازداری اطالعات نامربوط و به

( نشان داد که پس از آموزش حافظه کاری، سرعت پردازش، بازداری و هوش سیال در آزمودنی ها بهبود یافته 2010ریبولدی)

ر تکالیف ماه پیگیری این بهبودی تنها در سرعت پردازش و هوش سیال باقی مانده بود و توانایی آزمودنی ها د 8است اما پس از 

 حافظه کاری و بازداری دوباره کاهش یافته بود.

( در پژوهش خود نشان دادند که گروه آزمایش پس از یک دوره آموزش حافظه کاری در عملکرد 2010چین و موریسون)

رتی، برال، خواندن پیشرفت داشته اند. این پژوهش نشان داد که حافظه کاری و عملکرد تحصیلی با هم رابطه مستقیم دارند. )کا

5زاوانین 5 5و چین 2012و د بنی، 6 5، به نقل از لینارس2010و موریسون  7 5،بورال، لچوا  8 ( در پژوهش هایشان مشاهده 2017و کارتی

روز رسانی حافظه کاری با درک مطلب، استدالل و حافظه سیال رابطه مستقیم داردکه با نتایج پژوهش کردند که آموزش به

( نمونه ای از کودکان در کالس های آموزش ویژه را مورد مطالعه قرار داد و مشاهده کرد 2011حاضر هم سو می باشد. دالهین)

که عملکرد دانش آموزان در تست ریون تغییری نداشته اما عملکردشان در درک مطلب بهبود یافته است. به طور کل به نظر می 

( و حداقل در برخی 2014ری مغز تقویت میکند)گرین،کنا-رسد که آموزش حافظه کاری پردازش اطالعات را در شبکه پیشانی

حوزه ها بر عملکرد شناختی تاثیرگذار است. این تاثیرات در افرادی که ناتوانی یادگیری دارند و یا در حافظه کاری شان مشکل 

5دارند بیشتر از همه چشمگیر است)اسالتر 9 6بر طبق یافته های)گترکل، آلووی.(2012، 0 ترکل و گ 2006، ویلیس و آدام،

( کارکرد های اجرایی با بسیاری از 2014، به نقل از گرین،2006، سوانسون و ژرمن،2004، گترکل و همکاران،2000پیکرینگ،

سطوح موفقیت تحصیلی از جمله خواندن، نوشتن و درک مطلب در ارتباط است. همچنین پژوهش)کرمی، مومنی و 

هبرد های فراشناختی، دقت، سرعت و درک مطلب دانش آموزان را در ( نشان میدهد که آموزش حافظه کاری و را1395عباسی

روز رسانی حافظه کاری در درک مطلب دانش خواندن  بهبود می بخشد. بنابراین تمامی یافته ها حاکی از این است که آموزش به

 آموزان نقش موثری داشته است. 

بوداز جمله اینکه پژوهش حاضر تنها بر روی دانش  پژوهش حاضر همانند بسیاری از پژوهش ها دارای محدودیت هایی

آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی انجام شده است و نتایج آن صرفا قابلیت تعمیم به همین گروه را دارد. همچنین این پژوهش  
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تی در مورد هر دو کنترلی بر خانواده آزمودنی ها و مشارکت آنها در درمان نداشت.بنایراین پیشنهاد می شود در پژوهش های آ

 جنسیت با تعداد نمونه های بیشتری انجام شود تا تعمیم پذیری با اطمینان بیشتری انجام گیرد.

 منابع

ارسا خوان. مجله ناتوانی (. اثربخشی آموزش نرم افزار ان بک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان ن1394آقاجانی، ن؛ خانزاده، ع و کافی، م )

 7-21 ،3(4های یادگیری، )

(. اثربخشی آموزش راهبرد های فرا شناختی و حافظه فعال بر عملکرد خواندن)دقت ، سرعت و 1395کرمی، ج؛ مومنی، خ و عباسی، ز )

 51-68، 23(4درک مطلب(، دانش آموزان نارساخوان. مجله دستاورد های روانشناختی،)
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Abstract                               

The present study has been carried out to explore the impact of working memory updating training on 

reading comprehension in fourth grade elementary students. The methodology has of an AB design 

with multiple baselines. The statistical population has been composed of the students of the center of 
learning disorder of the city Shahryar and sampling was carried out by targeted and volunteer. 3 

students of fourth grade were chosen and the students were recognized as learning disorder by 

Derakhshan center experts and according to their teachers reports they were poor in reading 

comprehension. The participants attended the classes for ten sessions, each for one hour and forty-five 
minutes. The results of the training were evaluated through the applied simulations. Given the 

findings of the study, working memory updating training is believed to contribute to the improvement 
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of reading comprehension in learning disorder among students, rending it as an effective intervention 

method. 

Keywords: working memory updating training, reading comprehension, reading disorder, learning 

disorder 

 

 
 
 

 

 


