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 پژوهش و هستند يكديگر با نزديك تعامل در خواندن و حافظه هدف:

 در كاذب حافظه و كاری حافظه رابطه مقايسه هدف با حاضر

 عادی آموزاندانش و خواندن يادگیری اختالل مبتالبه آموزاندانش

 نوع از و توصیفي پژوهش روش روش: .درآمد اجرا به اصفهان شهر

 پايه آموزاندانش شامل پژوهش آماری جامعه .بود ایمقايسه -علي

 4 ناحیه عادی آموزاندانش و خواندن يادگیری اختالل دارای دوم

 .بودند 1396-1395 تحصیلي سال در اصفهان شهر پرورش و آموزش
 به خواندن يادگیری اختالل دارای دوم پايه آموزاندانش از نفر 50

 نیز یعاد آموزاندانش .شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه صورت

 متناظر و جنسیت و سن ،هوش هایمالک براساس همتاسازی از پس

 .شدند انتخاب نارساخوان آموزاندانش گروه با تحصیل محل با

 و نوریكرمي) نما نارساخواني و خواندن آزمون ،پژوهش ابزارهای

 حافظه آزمون ،چهارم ويرايش كودكان وكسلر مقیاس (،1387 ،مرادی

 -رودريگر -ديس) درم پاراديم آزمون و (1995) كورنولدی كاری

 با (SPSS20) افزارنرم وسیلهبه هاداده تحلیل .بود (1995 ،مكدرمت

 چند انسيوار لیتحل هایآزمون از و توصیفي آمار هایروش از استفاده

 .شد انجام فیشر z آزمون و پیرسون همبستگي ضريب و رهیمتغ

 گروه دو هر در كه ادد نشان پیرسون همبستگي ضريب ها:یافته

 دارد وجود كاذب حافظه و كاری حافظه بین معكوس رابطۀ آموزدانش

(05/0p<.) آزمون از استفاده با z، معنادار همبستگي دوضريب تفاوت 

 حافظه بین معناداری تفاوت كه داد نشان نتايج گیری:نتیجه .بود

 اينجا در .رددا وجود آموزدانش گروه دو اين در كاذب حافظه و كاری

 به يادگیری ناتواني با كودكان به خواندن آموزش در شودمي پیشنهاد

 به توجه با .كنند توجه كاریحافظه همچون يادگیری نیازهایپیش

 پیشنهاد كاذب حافظه و كاری حافظه میان معكوس رابطه وجود

 ديداری، از اعم كاری حافظه زمینه در كه هاييآموزش شودمي

 به حروف و كلمات اعداد، تصاوير، از استفاده با اجرايي و شنیداری

 .شود حافظه در خطا از پیشگیری برای ایزمینه تا شود، داده كودكان
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Abstract 
Objective: Memory and reading are in close 
interaction with each other. The present study was 
conducted with the aim of comparing the 
relationship between working memory and false 
memory in students with learning disabilities and 
normal students in Isfahan. Method: The research 
method was descriptive and causal-comparative. 
The statistical population included second grade 
students with reading learning disabilities and 
normal students in the 4th district of education in 
Isfahan City in the academic year 2016-2017. Fifty 
second grade students with learning disabilities 
were selected by convenience sampling. Ordinary 
students were selected after matching based on the 
criteria of intelligence, age and gender and 
corresponding to the place of study with the group 
of dyslexic students. The research instruments were 
facade reading and dyslexia test (Korminoori and 
Moradi, 2008), Wechsler scale for children, fourth 
edition, Cornoldi's working memory test (1995) and 
Dermis paradigm test (Dis Rodriguer-McDermott, 
1995). Data were analyzed by the SPSS20 software 
using descriptive statistics and multivariate analysis 
of variance, Pearson’s correlation coefficient and 
Fisher's exact test. Results: Pearson’s correlation 
coefficient showed that in both groups of students, 
there was an inverse relationship between working 
memory and false memory (p <0.05). Using z test, 
the difference between the two correlation 
coefficients was significant. Conclusion: There 
was a significant difference between working 
memory and false memory in the two groups of 
students. It is suggested that in teaching reading to 
children with learning disabilities, the teachers 
should pay due attention to the learning 
prerequisites such as working memory. Given the 
inverse relationship between working memory and 
false memory, it is recommended that work 
memory training, including visual, auditory, and 
executive be given to the students using pictures, 
numbers, words, and letters to prevent error. 
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 مقدمه

 افكار، تبادل به نیاز و است اجتماعي موجودی انسان

 در دارد. ديگران با ارتباط كلي طوربه و اساتاحس بیان

 موجب كه است مهمي ابزار خواندن كنوني، دنیای

 )دستجردی، شودمي ارتباط برقراری و هاانديشه انتقال

 دارای كودكان اميتم (.1385 سلیماني، و كاظمي

 و آموزش ساختار در و هستند سوادآموزی حق

 دوره پايان در كودكان كه رودمي انتظار پرورش

 درک اندخوانده را آنچه و بخوانند روان طوربه ابتدايي

 ،بگي) بگیرند ياد تا بخوانند توانندب نتیجه در و كنند

 از يكي عنوانبه خواندن اينكه وجود با (.2011

 معلومات و دانش كسب هایروش ترينعمده

 (،1392 محمدی، و )عبدی است آموزاندانش

 توانايي دهندهنشان ،جامعه در موجود هایواقعیت

 است مهارت اين در ايراني آموزاندانش پايین

 هایاختالل (.1391 حجازی، و تفتي واناخ )راقبیان،

 از كه هستند مشكالتي جمله از ،1خاص یریادگي

 و تربیتي شناسانروان متخصصان توجه مورد ديرباز

 اين مبتالبه كودكان است. بوده پزشكي حتي

 پیشرفت به قادر بهنجار هوش رغمبه هااختالل

 رياضیات و نوشتن خواندن، هایزمینه در تحصیلي

 2خواندن در ناتواني (.2012 هانگ، و )وانگ نیستند

 معمول طوربه كه است مهمي بسیار هایحوزه از يكي

 اختالل دارای آموزاندانش برای بیشتری مشكالت

 و نیكلسن )تارويان، آوردمي وجود به خاص يادگیری

 اختالل شیوع جهاني آمار براساس (.2007 فاست،

 بین خواندن كنندهتبیین با خاص يادگیری

 نايت، )كانلن، است درصد 17 تا 5 آموزاندانش

 جمعیت در میزان اين (.2011 چكالک، و ناريس

 )تبريزی، است درصد 12 تا 4 ايران آموزیدانش

1390.)  

 يكديگر با نزديك تعامل در خواندن و حافظه

 دهيسازمان يا 3كاری حافظه ناكافي ظرفیت هستند.

 يا خواندن مشكالت تواندمي بلندمدت حافظه ضعیف

 كاری، حافظه كند. ايجاد را خواندن مطلب درک

 را معین لحظه يك در ذهن در اطالعات حفظ توانايي

 طول در را بلندمدت حافظه و دهدمي قرار تأثیر تحت

 ويژهبه كاری حافظه مشكالت كند.مي فعّال خواندن

 شودمي آن درک و طوالني جمله ساخت پردازش مانع

 با كودكان بارهدر هاپژوهش (.2002 مینن،)نو

 نقايص كه دهدمي نشان خاص يادگیری هایناتواني

 خواندن، هایناتواني با مرتبط كاری حافظه در حافظه

 كامونز، گینتي، مك )ماسور، است رياضیات و نوشتن

 سرعت (.2006 ديگران، و گینته مك كووالسكي،

 عوامل از یكار حافظه و 4زماني پردازش پردازش،

 خاص يادگیری اختالل برای پذيرخطر و مهم شناختي

 مشكالت از كالمي حافظه در نقص و رودمي شمار به

 باشدمي خواندن اختالل مبتالبه كودكان به مربوط

 عنوانبه كه كاری حافظه (.2016 ديگران، و )مول

 گرفته نظر در شناختي عملكردهای اصلي هسته

 هایدوره در كه است تميسیس خود درواقع شود،مي

 و پردازش حفظ، را اطالعات مدت،كوتاه زماني

 بدلي، و گثركول ؛2013 )دياموند، كندمي كاریدست

 عامل ترينمهم كاری، حافظه ديگر، عبارت به (؛2014

 اختیاری رفتارهای هدايت، و گیریتصمیم در درگیر

 (.2010 لي، و )كورتیس است انسان

 شوند:مي تقسیم اصلي دسته دو به حافظه خطاهای

 با كه فراموشي مانند 5كردنحذف نوع از خطاها بررسي

 پیشینه در شد، شروع (1885) ابینگهاوس هایپژوهش

 است. شده شناخته خوبيبه حافظه به مربوط مطالعات

 يادآوری صورت به 6كردناضافه نوع از خطاهای اما

 ادهد روی درواقع آنچه از متفاوت شكلي به خاطرات

 اصالً كه رويدادهايي يادآوری يا خاطرات، تحريف مانند

 بارهدر پژوهش دارد. كمتری یسابقه اند،نداده روی

 است جديدتر نسبتبه پديده، كردناضافه خطای

 تا كرد تلقین توانمي هاآزمودني به (.2013 )گالوتي،

 هاآن به بعدها كه آورند ياد به وقايع بارهدر را جزئیاتي

 و غني هایتجربه (،2003 )لوفتوس، اندشده هاضاف

 اندنداده روی هرگز كه كنندگزارش را مفصلي

 لین، لوفتوس، چن، )ژو، تصاوير و (2005 )لوفتوس،
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 و لین چن،لوفتوس، )ژو، لغاتي و (2010همكاران،و  هي

 ارائه آنها به هرگز كه كنند بازشناسي را (2013 دانگ،

 حافظه، خطاهای نتريرايج از يكي است. نشده

 شخص آن در كه است كاذب يادآوری و كردناضافه

 اتفاق ترپیش رويداد يك كه كندمي ادعا غلط به

 گالوتي) است شده تجربه وی وسیلهبه يا افتاده

 (.1998 رابینسون، و درموت مك )رودديگر، (.2013

 از حاضر حال در حافظه تحريفات و7كاذب حافظه

 بخش و است حافظه وهشگرانپژ موردعالقه موضوعات

 - عصب و شناختيروان هایپژوهش از أعظمي

 است. داده اختصاص خود به را شناسيروان

 كورنولدی و قتي لزيتو، میرندوال، هایپژوهش

 دوهارست و رابینسون گری، جوآن، مك (،2014)

 اسدزاده و زادهیعل ،يخادم (،2012) لدينگ (،2014)

 در كاذب یحافظه ثیرتأ نحوه از حكايت (1393)

 مستمر توجه ،فضايي – ديداری كالمي، هایحیطه

 هایداديرو و یكار حافظه ،شنوايي مدتكوتاه حافظه

 دارند. يعاطف

 اندداده نشان حافظه زمینه در گذشته هایپژوهش

 عملكرد خاص يادگیری هایاختالل دارای كودكان كه

 عادی كودكان به نسبت كاری حافظه در تریضعیف

 و كرويف ويكلي، شوارتز، )هاپر، دهندمي نشان

 ،گیری ؛2004 اورت، و جفريس ؛2002 مونتگومری،

 االسالمي،شیخ و (2012 ،بايلي و ناگنت هارد،

 .(1396) عجمي مرادی بفروی، برزگر بخشايش،

 فراتحلیلي پژوهش در (2016) همكاران و پیجنبرق

 و دكانكو در كاری حافظه آموزش اثربخشي به خود

 بیان و پرداخته يادگیری در ناتواني با نوجوانان

 برای افزوده ارزش از هابرنامه اين كه اندداشته

 و يانگ برخوردارند. خواندن ناتواني دارای كودكان

 تأثیرات» عنوان با خود پژوهش در (2017) ديگران

 خواندن هایمهارت بر كاری حافظه آموزش ويژه

 كنندمي بیان «رشدی انينارساخو با چیني كودكان

 و كالمي كاری حافظه هایحطیه در آموزش كه

 را خواندن با مرتبط شناختي هایمهارت فضايي،

 حافظه خاص اجزای با شدتبه كه بخشدمي بهبود

 مذكور پژوهش در آموزشي اهداف از كه كاری

 (2018) پلوزک و مسر هنری، است. مرتبط هستند،

 وظايف و كاری افظهح ظرفیت به خود پژوهش در

 توانايي كنندهبینيپیش عنوانبه شناختيواج آگاهي

 دارند. اشاره هنگام زود خواندن

 الدينيزين و توكلي منظری ،سلطاني ،زادهتقي

 تحول عنوان با خود پژوهش در (1396) میمند

 هایكنش ساختاری الگوی اساسبر كاذب باورهای

 -ريزیرنامهب فعال، حافظه پاسخ، بازداری اجرای

 تا 7 كودكان در ذهني پذيریانعطاف و دهيسازمان

 مثبت روابط كه كنندمي اشاره نتیجه اين به سال 12

 سطح با اجرايي یكاركردها هایمؤلفه بین یاردمعنا و

 مهمي نقش كاری حافظه دارد. وجود ذهن نظريه رشد

 اين خصوصبه دارد، كاذب حافظه تولید تعیین در

 گذاردمي بیشتری تأثیر منفي مواد دازشپر بر شرايط

 .(2017 ديگران، و )میراندوال

 اگر ستین يمنطقریغ شده،ذكر مطالب براساس

 مختلف افراد از گوناگون یهانمونه در كه شود فرض

 كاذب حافظه راتیتأث متفاوت، يشناخت یعملكردها با

 از يكم تعداد كه است ذكر انيشا باشد. متفاوت

 یعملكردها در یفرد یهاتفاوت يبررس هب هاهمطالع

 كاذبحافظه بر آنها ریتأث و يشناخت خاص

 مبتالبه آموزاندانش جامعه در خصوصبه اند،پرداخته

 احساس هاپژوهش نگونهيا نبود یریادگي اختالل

 تا دارد قصد حاضر پژوهش توصیف اين با .شوديم

 آموزاندانش در را كاذب حافظه و اریك حافظه رابطه

 و كرده بررسي خواندن يادگیری اختالل مبتالبه

 عادی آموزاندانش در متغیرها همین با را نتايج سپس

 زير شرح به مقاله اين اصلي فرضیه حال كند. مقايسه

 و كاری حافظه میان همبستگي ضريب دو بین :است

 اختالل مبتالبه آموزاندانش در در كاذب حافظه

 وجود تفاوت عادی آموزاندانش و خواندن يادگیری

 دارد.
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 روش

 اين در پژوهش روش نوع :نمونه و آماری جامعه

 بود. ایمقايسه -عّلي نوع از و «توصیفي» پژوهش

 آموزاندانش و خواندن اختالل دارای آموزاندانش

 وابسته متغیر و بوده مستقل متغیر عنوانبه عادی

 100 تعداد كه ندبود كاذب حافظه و كاری حافظه

 ذيل شرح به نفری 50 گروه دو در دوم پايه آموزدانش

 اختالل مبتالبه آموزاندانش اول، گروه شدند: چینش

 يصیتشخ ضوابط اساسبر كه خواندن يادگیری

 DSM-5 يروان یهایماریب یآمار و يصیتشخ یراهنما

 عادی. آموزاندانش دوم، گروه و شدند داده تشخیص

 آموزاندانش تمامي پژوهش اين آماری جامعه

 در اصفهان شهر ابتدايي دوم پايه عادی و نارساخوان

 برای نمونه انتخاب است. بوده 96-95 تحصیلي سال

 در گیرینمونه صورت به نارساخوان آموزاندانش

 پرورشي و آموزش ناحیه 6 میان از .شد انجام دسترس

 .شد انتخاب پرورش و آموزش 4 ناحیه اصفهان، شهر

 يادگیری اختالل دارای آموزاندانش ناحیه، اين در

 مراجعه درخشان بخشيتوان و آموزشي مركز به خاص

 تحصیلي سال در دوم پايه مراجعان تمامي .كنندمي

 فرايند طي كه بود نفر 68 مركز اين به 96 - 95

 به ورود شرايط مراجعان از نفر 7 دقیق تشخیص

 نفر 50 مانده،باقی نفر 61 میان از و نداشته را پژوهش

 آموزاندانش داشتند. حضور پژوهش فرايند پايان تا

 آموزاندانش گروه با همتاسازی از پس نیز عادی

 عمل اينگونه همتاسازی در .شدند انتخاب نارساخوان

 كالس، و مدرسه در تحصیل محل با متناظر كه شد

 از هريك تعداد به و جنسیت و سن هوشي، بهره

 انتخاب عادی آموزدانش ان،نارساخو آموزاندانش

 شدند.

 ابزار

 سنجش برای: 8نما نارساخواني و خواندن آزمون

 استفاده آزمون اين از خواندن عملكرد و نارساخواني

 سال در مرادی و نوریكرمي وسیلهبه آزمون اين شد.

 پسر و دختر آموزاندانش بر و تهیه ايران در 1387

 دوزبانه و زبانه يك دبستان پنجم تا اول پايه

 ابزار اين هایآزمونخرده پايايي .است شده هنجاريابي

 گزارش 99/0 تا 64/0 كرونباخ آلفای از استفاده با

 در (.1390همكاران، و )صفرپوردهكردی است شده

 نمونه در كرونباخ آلفای ضريب حاضر پژوهش

 531/0 خواندن، يادگیری اختالل دارای آموزاندانش

 آمد. دست به

 مقیاس اين از:9 چهارم ويرايش كودكان وكسلر مقیاس

 استفاده كودكان شناختي عملكرد بررسي برای

 آزمون اين (1388) صادقي و ربیعي عابدی، .شودمي

 اين پايايي ضرايب اند.كرده هنجاريابي و انطباق را

 از و ./94 تا ./65 كرونباخ آلفای مسیر از هاآزمونخرده

 شريفي دادند. گزارش ./91 تا ./76 بین تنصیف روش

 اجرای مسیر از را آزمون روايي (1391) ربیعي و

 كودكان ريون هوش آزمون و شهیم وكسلر با همزمان

 اند.كرده گزارش مطلوبي سطح در

 اين در كاری حافظه:كورنولدی كاری حافظه آزمون

 سال در كورنولدی وسیلهبه كه آزموني مسیر از پژوهش

 گیریاندازه است، شده دهاستفا و طراحي 1995

 بيضر محاسبه اساسبر آزمون اين پايايي شود.مي

 است شده گزارش 61/0 كرونباخ یآلفا

 و آبكنار لیجل ،یعاشور ،يشيتجر یپورمحمدرضا)

 سهولت كورنولدی آزمون انتخاب علت .(1393 پژوه،به

 باشدمي دبستاني كودكان برای آن اجرای و فهم

 حافظه آزمون .(1393 اسدزاده و زادهیعل ،ي)خادم

 تنها كه است سه در سه ماتريسي كورنولدی كاری

 اين است. قرمز آن پايین قسمت چپ سمت مربع

 در شود.مي گرفته نظر در شروع نقطه عنوانبه مربع

 استفاده آزمودني ذهني تصويرسازی از آزمون اين

 شناسايي او در كاری حافظه توانايي میزان تا شودمي

 اين دوباره اعتباريابي در نیز (1388) لطفي ود.ش

 آورده دست به 78/0 را كرونباخ آلفای ضريب آزمون،

 661/0 كرونباخ آلفای ضريب حاضر پژوهش در است.

 آمد. دست به
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 از پژوهش نيا در كاذب حافظه : 10درم ميپاراد آزمون

 .شوديم دهیسنج مكدرمت -رودريگر -ديس برنامه راه

 وسیلهبه 1959 سال در بار نینخست ارادايمپ اين

 گريرود وسیلهبه 1995 در سپس و شد استفاده سيد

 همكاران، و )خادمي شد داده توسعه درمت مك و

 اينگونه آزمون اين در گذارینمره و اجرا شیوه .(1393

 شنیدن از بعد شودمي خواسته آزمودني از كه است

 خاطر به كه ار كلماتي فهرست، در موجود هایكلمه

 تشكیل ایكلمه 35 فهرست اين كند. بیان ،آوردمي

 هایرده از شدهارائه هایكلمه مورد 15 از است شده

 نشدهارائه هایكلمه مورد 15 ها،فهرست پايیني

 نشده ارائه اصلي هایكلمه هم مورد 5 و نامرتبط

 24 از فهرست 5 پژوهش نيا در .هادرفهرست

 پنج نيا ييايپا .شودمي استفاده ياصل فهرست

 60/0 (،1381) زرندی عبدالهي وسیلهبه فهرست

 آلفای ضريب حاضر پژوهش در است. شده محاسبه

 آمد. دستبه 638/0 كرونباخ

 طرح ،گیرینمونه مرحله انجام از پس: اجرا روش

 اختالل مبتالبه آموزاندانش گروه در پژوهشي

 بررسي از پس فرايند اين شد. انجام خواندن يادگیری

 كه شد اجرا اينگونه تحصیلي عملكرد و كارنامه

 برای چهارم ويرايش كودكان وكسلر مقیاس نخست

 كنندهمراجعه آموزاندانش هوشبهر سطح از اطمینان

 برای نارساخواني و خواندن آزمون سپس شد. استفاده

 بعد مرحله در .شد اجرا خواندن عملكرد سطح بررسي

 كاری حافظه آزمون وسیلههب كاری حافظه سطح

 آزمون وسیلهبه پايان در و شد سنجیده كورنولدی

 گیریاندازه ايشان كاذب حافظه میزان درم پاراديم

 شرح به عادی آموزاندانش گروه در مذكور طرح شد.

 اين تحصیلي عملكرد و كارنامه نخست :شد اجرا ذيل

 لهوسیبه كاری حافظه سطح آن از بعد و بررسي گروه

 پايان در و شد سنجش كورنولدی كاری حافظه آزمون

 كاذب حافظه میزان درم پاراديم آزمون وسیلهبه هم

 نتايج مذكور، مراحل تمامي در شد. گیریاندازه ايشان

 هاداده تحلیلوتجزيه برای و ثبت دقت به شدهمشاهده

 تحلیل و تجزيه برای پژوهش اين در .ندشد آماده

 استفاده استنباطي و توصیفي آمار سطح دو از هاداده

 معیار انحراف و میانگین از توصیفي آمار سطح در شد.

 انسيوار لیتحل آزمون از استنباطي آمار سطح در و

 با 12پیرسون همبستگي ضريب و 11رهیمتغ چند

 شد. استفاده spss20 افزارینرم بسته از استفاده

 همبستگي، ضريب بین تفاوت بررسي همچنین،

 (05/0) داریمعنا سطح در فیشر z آزمون وسیلهبه

 .شد انجام

 هایافته

 شرح به شناختيجمعیت هایداده به مربوط هایيافته

 آمللوزاندانش هللایگروه از يللك هللر در اسللت: ذيللل

 حضور دختر نفر 23 و پسر نفر 27 عادی و نارساخوان

 آملوزاندانش گلروه معیار انحراف و میانگین اند.داشته

 و 02/2 ترتیببله كلاذب حافظله متغیر در اخواننارس

 در گلروه همین معیار انحراف و میانگین و بوده 07/1

 است. بوده 91/0 و 16/1 ترتیببه كاری حافظه متغیر

 در علادی آملوزاندانش گروه معیار انحراف و میانگین

 و بلوده 79/0 و 94/0 ترتیببله كلاذب حافظله متغیر

 حافظله متغیر در گروه همین رمعیا انحراف و میانگین

 است. بوده 97/0 و 02/2 ترتیببه كاری

 آزمللون از آمللاری هللایفرضپیش بررسللي بللرای

 كله شد استفاده لوين آزمون و اسمیرنف – كلموگروف

 بلرای اسلمیرنوف -كولموگروف آزمون داد نشان نتايج

 اسلتاندارد: انحراف ،60/1 )میانگین: كاری حافظه نمره

 )میللانگین: كللاذب حافظلله و (z: 97/1 نمللره و 05/1

 (z: 92/1 نملللره و 04/1 اسلللتاندارد: انحلللراف ،40/1

 بنللابراين (. p=073/0 و p=067/0) نیسللت معنللادار

 است نرمالي توزيع دارای كاذب حافظه و كاری حافظه

 بلا پارامتريلك هلایآزمون از اسلتفاده اساس اين بر و

 F مقلللدار همچنلللین .نیسلللت مواجللله محلللدوديتي

 حافظه متغیر دو هر در لوين آزمون برای آمدهدستهب

 كللاذب حافظلله و (P = 697/0 ؛ F = 153/0) كللاری

(005/2 = F 160/0 ؛ = P) آمللوزیدانش گللروه دو در 

 معناسلت ايلن به معناداری عدم اين است. غیرمعنادار
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 هایمؤلفله درهاينمرهواريانسل همگنلي فرض پیش كه

 تحلیللل آزمللون ايجنتلل اسللت. شللده رعايللت شللدهذكر

 كلاری حافظه میان تفاوت میزان بررسي برای واريانس

 خواندن اختالل دارای آموزاندانش در كاذب حافظه و

 شلده داده نملايش 1 جلدول در عادی آموزاندانش و

 است.
 یادگیری اختالل مبتالبه موزانآدانش گروه در کاذب حافظه و کاری حافظه هاینمره میانگین برای رهیمتغ چند انسیوار لیتحل  1 جدول

 عادی آموزاندانش و خواندن

ES sig F MS df SS متغیر منبع 

 گروه 12/587 1 84/146 46/21 004/0 95/0

 خطا 2/31 98 45/0    كاری حافظه

 كل 6269 100    

 گروه 21/1287 1 77/319 24/33 005/0 89/0

 خطا 06/148 98 67/2    كاذب حافظه

 كل 01/11189 100    

 

 میلانگین كله دهلدمي نشلان جلدول ايلن نتیجه

 آملوزاندانش از گلروه دو در كلاری حافظله هاینمره

 عادی آموزاندانش و خواندن يادگیری اختالل مبتالبه

 گللروه دو در كللاذب حافظلله هللاینمره میللانگین و

 و خوانللدن يللادگیری اخللتالل مبتالبلله آمللوزانازدانش

 و p =004/0) دارد معنلادار تفاوت ،عادی آموزاندانش

005/0 = p.) 

 رابطله پیرسلون، همبسلتگي ضلريب از استفاده با

 آملوزاندانش در كلاذب حافظله و كلاری حافظه میان

 و (r =-335/0) برابلر خواندن يادگیری اختالل مبتالبه

 در كللاذب حافظلله و كللاری حافظلله میللان رابطلله

 آملده دست به (r = -728/0) برابر عادی آموزاندانش

 گلللروه در معنلللاداری سلللطح كلللهييآنجا از اسلللت.

 خوانللدن يللادگیری اخللتالل مبتالبلله آمللوزاندانش

 (05/0) مالک معناداری سطح از تركوچك و (017/0)

  است.

 همبستگي، ضريب دو بین تفاوت بررسي برای

 در كاذب حافظه و كاری حافظه میان رابطه نخست

 آموزیدانش گروه و نارساخوان آموزیدانش گروه

 ،شد بررسي پیرسون همبستگي ضريب وسیلهبه عادی

 آزمون فیشر  جدول از استفاده با آن، از پس

  ) همبستگي ضريب دو بین اختالف بودنمعنادار

 ضريب هاینمره تبديل با پذيرفت. انجام (و

 آموزیدانش گروه در كاذب و كاری حافظه همبستگي

 كاذب و كاری حافظه همبستگي ضريب و نارساخوان

 و Z و Z به (و  ) عادی آموزیدانش گروه در

 تفاوت بودنمعنادار آزمون فرمول درهاينمرهقراردادن

  Zمستقل، هاینمونه در همبستگي ضريب دو

 اساس اين بر .آمد دست به 33/4 برابر محاسباتي

 سطح در جدول z از (33/4) شدهمحاسبهz  چون

 بنابراين است، تربزرگ (96/1) يعني ،05/0 معناداری

 است. معنادار ضريب دو بین تفاوت

 گیرینتیجه و بحث

 میزان تعیین كلي هدف منظور به حاضر پژوهش

 و كاری حافظه میان همبستگي ضريب دو بین تفاوت

 اختالل مبتالبه آموزاندانش در در كاذب حافظه

 شهر دوم پايه عادی آموزاندانش و خواندن يادگیری

 و اصلي هدف يك منظور اين به .شد انجام اصفهان

 پايه آموزدانش 100 و شد طراحي فرعي هدف چهار

 آموزاندانش گروه )يك گروه دو در ابتدايي دوره دوم

 ديگر روهگ و خواندن يادگیری اختالل دارای

 هاگروه از يكهر شدند. داده قرار عادی( آموزاندانش

 گرفتند. قرار پژوهش نظرمورد هایآزمون ارزيابي مورد

 و توصیفي آمار از پژوهشي هایفرضیه بررسي برای

 نشان استنباطي آمار هایيافته .شد استفاده استنباطي

 و كاری حافظه همبستگي ضريب دو میان كه داد

 اختالل مبتالبه آموزاندانش در اذبك حافظه

 وجود تفاوت عادی آموزاندانش و خواندن يادگیری
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 در كاذب حافظه و كاری حافظه میان دارد.

 خواندن، يادگیری اختالل مبتالبه آموزاندانش

 آمد. دست به معناداری و منفي متوسط، یارابطه

 در كاذب حافظه و كاری حافظه میان رابطه

 معناداری و منفي قوی، یارابطه عادی، زانآمودانش

 گروه دو در كاری حافظههاينمرهآمد. دست به

 و خواندن يادگیری اختالل مبتالبه آموزاندانش

 دارد. معنادار تفاوت عادی، آموزاندانش

 آموزاندانش گروه دو در كاذب حافظههاينمرههمچنین

 انآموزدانش و خواندن يادگیری اختالل مبتالبه

 با حاضر پژوهش نتايج .دارد معنادار تفاوت عادی،

 بفروی، برزگر بخشايش، االسالمي،شیخ هایپژوهش

 (،1396) همكاران و زادهتقي (؛1396) عجمي مرادی

 ديگران و يانگ (،2018) پلوزک و مسر هنری،

 و رابینسون ،(2016) همكاران و پیجنبرق (،2017)

 برزنیتز و یرانش (،2012) لدينگ (،2014) دوهارست

  ژرمن و كهلر سوانسن، (،2011) داهلین (،2011)

 داشت. سوييهم و راستاهم (2010)

 فراخنای كه داشتند اظهار (1992كارپتنر) و جاست

 كه كندمي گیریاندازه را كاری حافظه توانايي خواندن،

 است. تأثیرگذار خواندن مواد فهم و درک چگونگي بر

 شدند مدعي و داده گسترش را خود استدالل ايشان

 مطلب، درک و خواندن فراخنای بین مهم میانجي عامل

 اند:كرده ذكر را عمده دلیل دو آنان است. كاری حافظه

 دارند، تریگسترده كاری حافظه قابلیت كه افرادی )اول

 در نحوی هایماالز درباره را بیشتری اطالعات توانندمي

 اطالعات اين از توانمي كه كنند ذخیره متن هایعبارت

 كه نكته اين دوم( كرد. استفاده متن درباره قضاوت در

 يك از بیش نگهداری تر،گسترده كاری حافظه قابلیت

 اين كند.مي تسهیل «نحوی ابهام» موارد در را تفسیر

 منظور به دهدمي امكان باال قابلیت دارای افراد به توانايي

 و جوئيپي قبل از را نمت مبهم هایبخش ،دوباره تفسیر

 ابزارهای كه است اين اهمیت حايز نكته كنند. رديابي

 خواندن( فراخنای( كاری حافظه ساده نسبتبه

 را )خواندن درک( باالتری سطح شناختي هایتوانايي

 كند.مي بینيپیش نیز

 ديلداری - فضلايي عملكلرد كورنوللدی، ملاتريس

  -ديلداری كلاری حافظله و سلنجدمي را كاری حافظه

 هایاشلكال دارد. نقلش نیلز خواندن اختالل در فضايي

 فضلايي  -ديلداری مؤلفه در خواندن اختالل با كودكان

 تكلالیف انجلام در آنهلا بلرای را مشلكالتي است ممكن

 روی از مطاللب كلردنكپي يا و هانقشه خواندن فضايي،

 النلگ، و مورگلان ملاركس، )كیبلي، كنلد ايجلاد تابلو

  -ديداری كاری حافظه در نارسايي یقت،حق در (.2004

 در مؤلفله ايلن بلا ملرتبط پیچیلده تكلالیف در فضلايي

 )بلاكون، شلودمي مشلاهده خواندن اختالل با كودكان

 .(2013 بار، و پارمنتیر

 مبتالبله افراد كه گفت توانمي يافته اين تبیین در

 مسللتلزم كلله تكللالیفي در يللادگیری هللایاختالل

 حاللت در اطالعلات )نگهلداری همزملان سازیذخیره

 اسلت، شلناختي پردازش و بعدی( يادآوری برای فعال

 و نیكلسلون نظلر اسلاسبر هسلتند. روهروبل مشكل با

 نارسلاخوان افلراد در خواندن مشكالت (1994) فاست

 سلازیخودكار بلرای فلرد هلایتوانايي كللي فقدان از

 شناختي واج و خواندن به مربوط شناختي هایمهارت

 كردنروزبله بلرای افلراد ايلن بنلابراين .شودمي يناش

 تلوجهي قابلل طوربه پردازش، برای نیازمورد اطالعات

 بنلابراين هسلتند. هوشلیار منلابع كارگیریبه نیازمند

 حسلببر يلا و تكلالیف پیچیدگي علت به آنها عملكرد

 پیلدا كلاهش شلوند، پلردازش بايلد كه مواردی تعداد

 از پلس شلدهنوشته واژه ن،خوانلد فراينلد در .كندمي

 كلاری حافظه در و شده تبديل خود اجزای به دريافت

 ايللن صللحیح عملكللرد صللورت در شللود.مي نگهللداری

 بللرای شللناختي منللابع سللاير موقللت، ذخیللره سللامانه

 و شلده آزاد واژه، سلاختن و هم از جدا اصوات تركیب

 توانلدمي فرد اساس اين بر گیرند.مي قرار دسترس در

 بازيلابي ملدتبلند حافظله از را مناسب معنای و تلفظ

 كله شلناختيواج حلقلۀ گفلت توانمي طرفي از كند.

 ذخیلره وظیفۀ و است كاری حافظه اساسي هایمؤلفه
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 در دهلد،مي انجام را گفتاری و كالمي اطالعات موقتي

 خوانللدن، يللادگیری اخللتالل مبتالبلله آمللوزاندانش

 بعلدی مشلكالت وزبر باعث و نداشته مناسبي عملكرد

 جلز  دو از خلود شلناختيواج حلقلۀ كه چرا شود،مي

 كله صوتي رمز يا واجي خزانۀ يكي است: شده تشكیل

 در ثانیله چنلد بلرای را شلنیداری يلا كالمي اطالعات

 واجلي كنترل و تولید حلقۀ ديگری، دارد؛مي نگه خود

 تكللرار و تمللرين و كنتللرل ری،هللدانگ وظیفللۀ كلله

 وقتلي مثال برای ،دارد عهده به را ذهني هایبازنمايي

 يلك خلود، بلا كردنزمزمله راه از تلا كوشیممي ما كه

 از واقلعدر يلادآوريم، به ثانیه چند برای را تلفن شماره

 را خود كه وقتي يا كنیممي استفاده خود واجي خزانۀ

 و تولیلد حلقۀ كنیم،مي آماده كردنصحبت بلند برای

مي سازمان گفتاری شكل به را اطالعات واجي، كنترل

واج حلقلۀ .كنلدملي بازنمايي تكرار و تمرين با و دهد

 ويلژهبله زبان، يادگیری در مهم بسیار نقشي شناختي

 با همچنین، .دارد كودكان در واژگان گسترش و رشد

 بله اغلب مدارس در يادگیری محتوای اينكه به توجه

 نگربیا تواندمي شود،مي ارائه نوشتاری و كالمي صورت

 باشد. آموزاندانش از دسته اين مشكالت

 نیرومنلد اثرهای تبیین بارهدر متعددی هایظريهن

 هللایتبیین از يللك اسللت. شللده ارائلله كللاذب حافظلله

 (1995) درمللوت مللك و روديگللر وسللیلهبه احتمللالي

 وسلیلهبه مكلرر كلیلدی هایكلمله كله شلد پیشنهاد

 جلاداي باعلث و شلده فعال شدهارائه هایكلمه فهرست

 هایكلملله نتیجللهدر شللوند،مي ضللمني هایتللداعي

 مطالعله طول در ناهشیارانه يا و هشیارانه خواه كلیدی

 با همسان تبیین اين آيند.مي ذهن به هاكلمه فهرست

 جانسلون وسیلهبه كه است منبع ثبت چارچوب نظريه

 منبع ثبت چارچوب نظريه است. شده ارائه همكارانش

 فراينلللد يلللك آوردن،اطرخبللله كللله كنلللدمي بیلللان

 قبلي شدهذخیره اطالعات با هم كه است گیریتصمیم

 و كلاب)مك شلودمي بازيلابي بافتلاری اطالعات هم و

 از اسلتفاده بلا تلوانمي را تبیین اين (.2002 اسمیت،

 نظريله كلرد. ترروشلن فعّالسلازی - همخلواني نظريه

 محصللول را كللاذب حافظلله السللازی،عفع - همخللواني

 ايلن كله دانلدمي فعالسازی و كنندهتداعي دهایفراين

 كلیلدی كلمله و فهرست مواد بین كنندهتداعي روابط

 كننلدمي ايفلا مهلم نقشلي كلاذب حافظله خطای در

 ايلن (.2001 گلالو، و درموتملك واتسلون، )روديگر،

 نشلان فعالسلازی پراكنده الگوهای از استفاده با نظريه

 عبلارتي به يا متناظر كلمه كلمه، يك پردازش دهدمي

 كنلدمي فعلال ذهني واژگان در را متناظر مفهوم ديگر

 ادامله فهرسلت هایكلمه ارائه طي در فعالسازی اين و

 هاييماده شده،فعال مفاهیم اين از بعضي .كندمي پیدا

 بلا ارتباطشلان خلاطر بله اما اند،نشده ارائه كه هستند

 فظللهحا در اطالعللات پايگللاه در موجللود هللایماده

 ايلن بلر علالوه (.2006 )هلو، اندشلده فعال مدتبلند

 تردقیلق حافظله بله منجلر ترعمیق پردازشي ،مسئله

 فرض مبهم رد نظريه در شود.مي كلمات فهرست برای

 دلیلل بله كلاذب حافظله پلارادايم در كه است آن بر

 ارائله كلمله خود تجربه چكیدة به هاآزمودني مراجعۀ

 تحلیلل نظريله آنكله رانجامسل و آيلدمي ياد به نشده

 منبلع، ثبلت چلارچوب گونله بله نیز بازخواني اسناد

 ،دهلدمي توضلیح را كلاذب حافظه پارادايم هایيافته

 زملان كله كلرد اسلتنباط اينگونله تلوانمي بنابراين

 معنايي ایشبكه ،هاكلمه فهرست شنیدن يا و خواندن

 گیریشكل باعث تواندمي كه گیردمي شكل واژگان از

 و يلادآوری شلرايط تحلت كلاذب حافظله افلزايش و

 خلاطره دربلاره كلودک آنچه بنابراين شود. بازشناسي

 طلراز بلا تنگلاتنگي رابطله كند،مي بازپديدآوری خود

 ملللورد در و (1395 دادسلللتان،) دارد وی عملیلللاتي

 بايللد خوانللدن يللادگیری اخللتالل دارای آمللوزاندانش

 گلروه از تریپلايین سلطح در عملیاتي طراز اين گفت

 دارد. وجود خود همساالن

 در فقلط پلژوهش ايلن :شودمي يادآوری اينجا در

 خوانلدن يلادگیری ناتواني مبتالبه آموزاندانش حیطه

 نتايج تعمیم در و است شده انجام ابتدايي دوم پايه در

 احتیلاط با بايد هادوره و هاپايه ها،گروه افراد، ديگر به

 ايلن گیریاندازه هایابزار رفي،ط از پذيرد. صورت الزم
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 خوانلدن آزمون وكسلر، هوشي مقیاس شامل ،پژوهش

 و كورنوللدی كاری حافظه آزمون مرادی، و نوریكرمي

 شدمي ،درم پاراديم آزمون فهرست 24 از فهرست پنج

 هلوش، گیریانلدازه یابزارهلا سلاير از استفاده عدم و

 از ذبكللا حافظلله و كللاری حافظلله خوانللدن، عملكللرد

 گردد.مي محسوب پژوهش اين هایمحدوديت

 پیشلنهاد پلژوهش ايلن از حاصل نتايج به توجه با

 نلاتواني بلا كودكلان بله خوانلدن آملوزش در شلودمي

 همچللون يللادگیری نیازهللایپیش بلله يللادگیری

 رابطله وجلود بله توجله بلا .كننلد توجله كاریحافظه

 ادپیشلنه ،كلاذب حافظه و كاریحافظه میان معكوس

 از اعلم كلاری حافظه زمینه در كه هاييآموزش شودمي

 اعداد، تصاوير، از استفاده با اجرايي و شنیداری ديداری،

 بلرای ایزمینه تا شود داده كودكان به حروف و هاكلمه

 كله است ضروری .شود حافظه در خطای از پیشگیری

 حاصلل هایيافته با منطبق تربیتي و آموزشي متولیان

 حافظه میان تفاوت و رابطه از نشان كه پژوهش اين از

 اخللتالل مبتالبلله آمللوزاندانش در كللاذب و كللاری

 و آموزشللي هللایدوره داشللت، خوانللدن يللادگیری

 بخشليتوان و تقويت هایشیوه آموزش برای كارگاهي

 و هامدرسله آموزگلاران مشلاوران، بلرای كاری حافظه

 يلادگیری هلایاختالل ويلژه درماني مراكز درمانگران

 آملوزش و هاآموزش اين همچنین .كنند برگزار خاص

 واللدين بله ذهني هایحالت درباره گفتگو هایمهارت

 شود. داده يادگیری هایاختالل آموزاندانش دارای

 سپاسگزاری و تشکر
 اداره اصلفهان، اسلتان پلرورش و آملوزش كل اداره مسئوالن از

 و آمللوزش گللروه اصللفهان، اسللتان اسللتثنايي پرورشوآمللوزش

 آنهلا اولیلای و آموزاندانش يادگیری، ويژه مشكالت بخشيتوان

 و تشلكر صلمیمانه ساختند، هموار را پژوهش اجرای فرايند كه

 .كنیممي قدرداني

 هانوشتپی
1. Specific Learning Disorder  

2. Dyslexia 

3. Working memory 

4. Temporal processing 

5. Omission 

6. Commission 

7. False Memory 

8. Reading & Dyslexia Test  

9. Wechsler Intelligence Scale for Children-

Revised (WISC-V) 

10. DRM (Deese- Roediger- McDermott) 

11. Manova 

12. Pearson’s correlation coefficient 

 منابع
 حافظه فضايي -ديداری مؤلفه بررسي» (1394) ش امیری، س، ،آقابابايي

 با مقايسه و يادگیری اختالالت با وزانآمدانش در مدتكوتاه و فعال

  .9-1(:4)2 شناختي، شناسيروان فصلنامه ،«عادی آموزاندانش

 (1393). ا ،پژوهبه س،،آبكنارجلیل م، ،عاشوری م، ،تجريشيپورمحمدرضای

 با آموزاندانش فعال حافظه بر پاسخ بازداری آموزش اثربخشي»

 پژوهشي علمي لنامهفص ،«فعاليبیش توجه/ نارسايي اختالل
 .21-12(:4)15 بخشي،توان

  فراروان. :36 چاپ :تهران .خواندن اختالل درمان (1390). م ،تبريزی

 (1396) ز ،میمند الدينيزين ح، ،توكلي منظری ا، ،سلطاني ،له ،زادهتقي

 اجرای هایكنش ساختاری مدل اساسبر كاذب باورهای تحول»

 پذيریانعطاف و دهيسازمان -ريزینامهبر فعال، حافظه پاسخ، بازداری

 تحلیلي شناختيروان فصلنامه ،«سال 12 تا 7 كودكان در ذهني
 .52-39 (:30)8 ،شناختي

 رابطه مقايسه و بررسي» (1393). ح ،اسدزاده ح، ،علیزاده ،سح ،خادمي

 اختالل بدون و با آموزاندانش در كاذب حافظه و كاری حافظه

-66 (:13)4 ،استثنايي افراد شناسيروان ،«عاليف بیش -توجه نارسايي

80. 

 حافظه مقايسه» (1394). ا ،بیات ش، ،جنگي ت، ،هاشمي ،ز ،خانجاني

 بدون و با كودكان در ريزیبرنامه و دهيسازمان توانايي و كاری

 .102-89 (:4)2 ،كودک رواني سالمت فصلنامه ،«يادگیری هایناتواني

 شناختي واج آگاهي» (1385). ز ،يسلیمان ،م ،كاظمي دستجردی

 .954-931 :6(4) ،استثنايي كودكان حیطۀ در پژوهش ،«؟چیست

 بر شناختي توانبخشي تأثیر» (1395). ج ،آبادیفتح و، ،نجاتي ،ف ،رادفر

 مطالعه يك نارساخوان آموزاندانش كالمي رواني و كاری حافظه

 سال ،بالیني شناسيروان در رفتار و انديشه فصلنامه ،«موردیتك

 .40 شماره دهم،

 برنامه بخشياثر بررسي» (1391). ا ،حجازی ،م ،تفتياخوان ر، ،راقبیان

 خواندن درک و نويسنده از پرسش هایرويكرد اساسبر شدهطراحي

 شناسيروان مجله ،«آموزاندانش خواندن درک افزايش بر وجهيسه
  .58–39 (:2)1 ،مدرسه

 هوشي آزمون ويرايش چهارمین كاربرد» (1391). م ،ربیعي ،ط ،شريفي

 ،«رياضي و نوشتاری زبان اختالل تشخیص در كودكان وكسلر

 .75–59 (،2)2 ،يادگیری هایناتواني

 ،ن ،معتمديگانه ،ا ع ،ارجمندنیا ،ر ،رستمي ص، ،لطفي ،م ،يكتاشكوهي

 عملكرد بر شناختي ایرايانه تمرين اثربخشي» (1393). ع ،شريفي

 . 56-46 (:3)23 ،شناسيشنوايي ،«نارساخوان كودكان فعال حافظه

 (1396). و ،عجميمرادی ک، ،برزگربفروی ،رع ،بخشايش ،ع االسالميشیخ

 در حافظه ظرفیت و خواندن عملكرد بر فعال حافظه آموزش تأثیر»

–47 (:2)9 ،بالیني شناسيروان ،«خواندن ناتواني دارای آموزاندانش

58. 
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 سرعت مقايسه (.1390) ع.غ افروز، و م وفايي، ن. ردی،دهك صفرپور

 كودكان در فعال حافظه گانهسه هایمولفه عملكرد و نامیدن

-1:1 ،11 سال ،استثنايي كودكان ايراني فصلنامه ،عادی و نارساخوان

29. 

 مقیاس گذارینمره و اجرا راهنمای (1388) م. ربیعي ،ا صادقي .،م عابدی،

 .شتهنو انتشارات :اصفهان ،WISC-IV)) چهار نكودكا وكسلر هوشي

 بر فراگفتماني هایشاخص وجود تأثیر» (1392). ش ،محمدی ر، ،عبدی

-93 (:2)2 ،مدرسه شناسيروان مجله ،«انگلیسي خواندن مطلب درک

106. 

 در يتحصیل پیشرفت با حافظه انواع رابطه» (1394). ب ،نژادعزيزی

 وفصلنامهد ،«يادگیری هایوانينات دارای ابتدايي آموزاندانش

 .89-73 :(5)3 ،يادگیری در شناختي راهبردهای

 در مركزی انسجام مقايسه» (1393). ز ،آبادی نجممهدوی ،ا ،پورعلي

 نكودكا و حساب در نارسايي نارسانويسي، نارساخواني، با كودكان

 .98–80(:4)3 ،يادگیری هایناتواني ،«عادی

 حافظه آموزش بخشياثر» (1393). ع ،مشهدی ،س ،تیموری م، ،كامیابي

 آموزاندانش كاری حافظه بهبود و خواندن مشكالت كاهش بر كاری

 .41-33 (:124)2 ،استثنايي تربیت و تعلیم ،«نارساخوان

 حافظه راهبردهای آموزش اثربخشي» (1392). س ،عسكری س، ،كريمي

 مجله ،«نارساخوان آموزاندانش خواندن عملكرد بهبود بر فعال
 .90–79(:1)3 ،يادگیری هایناتواني

 مطلب درک بهبود در كاری حافظه آموزش تأثیر (1388). ا ،لطفي
 :تهران ،ارشد كارشناسي نامهپايان ،خواندن ناتواني دارای آموزاندانش

 طباطبايي. عالمه دانشگاه تربیتي علوم و شناسيروان كدهدانش

 بر شناختي بخشيتوان اثربخشي» (1392). ا ،سلیماني م، ،نريماني

 آموزاندانش تحصیلي پیشرفت و توجه( و )حافظه اجرايي كاركردهای

 (:3)2 ،يادگیری هایناتواني مجله ،«رياضي يادگیری اختالل دارای

91-115. 
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