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 مقدمه
 کيک انسان است كه از  يشناخت ياز فراينهها يحافظه يك

حل مسأله و تفكر در  ديگر با يسو با ادراک و توجه و از سو

منجر بکه مشکكالت    در حافظه معموالً. نقص [1]ارتباط است 

و خوانهن(  ياختالالت توجه، رياض لي و   فعا خاصي )نظير بيش

است كه  بهيهي. شود يهاي مرتبط با مهرسه و كار م در فعاليت

منجکر بکه    يذهن يها   توجه و فراينه ،ينقص در به خاطر سپار

 يو شکناخت  يهوش يها در تحول ساير كاركرد يبروز مشكالت

 Email: m_mokhlessin@yahoo.com                 023-33354180  تلفن:نويسنهه مسئول،  *

 29/7/1394 تاريخ پذيرش: 24/9/1393 تاريخ دريافت: 
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. بخشي از حافظه با عنوان حافظه فعال [2]ن خواهه شه كودكا

ذخيره موقکت و   يمورد استفاده برا يبه ساختارها و فراينهها

با اسکامي ديگکري نکون     كهاطالعات اشاره دارد  يكار دست

حافظه عامل يا  ،يمهت، حافظه اوليه، حافظه فور حافظه كوتاه

 .شود شناخته مي يحافظه موقت

، مهل حافظکه  از جهيهترين نظريات مربوط به حافظه ييك

است. اين مهل شکيوه حفک     Hitch (2003) و  Baddelyفعال

جهد آن در زمان الزم اطالعات در حافظه به منظور بازگويي م

شامل سه جکز  اجراكننکهه    يمهل اصل .[3]دهه  را توضيح مي

فضکايي اسکت.   -شکناختي و لکود ديکهاري    مکهار وا   ،يمركز

مركزي به عنوان سيستم ناظر و مسئول نظکارت بکر    نههراكناج

تعريف  تابع يها سيستم ياطالعات و هماهنگ يساز پارنه يک

ننکين   و هکم  ياطالعکات واجک   ،يشکناخت  شکود. مکهار وا    مي

 يشناسک  . در واقکع مکهار وا   كنکه  يرا ذخيره م يزبان يصهاها

است كه فکرد   يمهت و مرور اطالعات كالم شامل ذخيره كوتاه

فضکايي،   -ي. لکود ديکهار  سکازد  يقادر به درک مطلک  مک   ار

و بکه دو زيکر    سکازد  يرا ذخيره مک  يفضاي -ياطالعات ديهار

)كکه بکا شکكل و سکاخت سکر و كکار دارد( و        يسيستم ديهار

 [.4] شود ي)كه با جايگاه در ارتباط است( تفكيک م يفضاي

هکاي يکادگيري ماننکه     حافظه فعال بکا زمينکه   هاي مهارت

 يرياضيات ارتبکاط نزديكکي دارد. بنکابراين توانکاي    خوانهن و 

اطالعکات در حافظکه    يكکار  و دسکت  يساز كودكان در ذخيره

 يهکا  هکا در سکال   آن يبا موفقيت تحصيل يفعال ارتباط نزديك

 ,Adams Willis ي هرسککه دارد. بککراي م ککال، در مطالعککهم

Alloway, Gathercole  (2002)     تحت عنکوان حافظکه فعکال

كرد حافظه  رابطه بين عمل« خوانهن يناتوان يدارادر كودكان »

خوانهن و رياضيات بررسي كردنه. در اين  يها يفعال و تواناي

 ،يهاي كالمک  اي م ل هوش سيال، توانايي تحقيق عوامل واسطه

سکاله   2-11كکودک   42در  يواج يمهت و آگاه حافظه كوتاه

شان داد داراي اختالل خوانهن مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج ن

ن داراي كککه كودكککان داراي مشککكالت خوانککهن و كودكککا    

در حافظکه   يضعيف بکه طکور آشکكار    هاي رياضيات  توانايي

ها  مشكل دارنه. اين يافته يواج يپيچيهه، زبان و توانايي آگاه

ف مکرتبط بکا تكکالي    فعالهاي حافظه  يدهه  كه تواناي نشان مي

خوانکهن و   هکاي  حافظه پيچيهه عامل مهم در كسک  توانکايي  

در يکک   Snowlling (2004) و Carooll [5] رياضيات اسکت 

مطالعه، كودكان در معرض مشكالت خوانکهن ماننکه كودكکان    

سکاله   2تا  4ن طبيعي داراي اختالل صهاهاي گفتاري و كودكا

شناختي مورد سنجش  وا  الهاي حافظه فع¬آزمون را با خرده

د بهتکري در  كکر  قرار دادنه و مشخص شه كودكان طبيعي عمکل 

 . مطالعات[2]شان دادنه شناختي از خود ن تكاليف حافظه وا 

swanson وJerman  (2007)  از  يارينيز نشان داد كه در بسک

 يزبکان    ياز جمله اختالالت خوانهن، آسک  ياختالالت ارتباط

 [.7]وجود دارد  يشناخت در حافظه وا  يصيو لكنت نقا  ژهيو 

هاي مربوط به كودكان فارسي  هايي در پژوهش يافته ننين

همكاران با  پور و صفر  ه است. براي م ال،زبان نيز گزارش شه

خکوان( دريافتنکه    نارسا 30عادي و 30آموز ) دانش 20مطالعه 

اي حافظه به جز مؤلفه لود ه خوان در همه مؤلفه كودكان نارسا

تکري   ضعيف كرد فضايي نسبت به كودكان عادي عمل -ديهاري

 ي ميكکاييلي و فراهکاني روي   ننين نتايج مطالعه هم. [8]دارنه 

تهران نشکان داد   ساله شهر 8-10خوان  كودكان طبيعي و نارسا

پکردازش   اختي ونخکوان از نظکر سيسکتم شک     كه كودكان نارسا

ي گروه متفاوتي هستنه كه يكکي از نمودهکاي ايکن    تشناخ وا 

بل آن در خوانهن قا بالشناختي و به دن تفاوت در پردازش وا 

 [.9]مشاههه است 

دهنکه. بکراي    ه را ارايه نمکي همه مطالعات نتايج مشاب البته

بککه بررسککي   Gathercole (2004) و Pickering م ککال

هاي حافظه فعکال كودكکان در نهکار گکروه مشکكالت       مهارت

  مشكالت زباني، مشكالت يادگيري عمومي،  خوانهن و نوشتن،

 ننشان داد كه كودكا و مشكالت توجه و رفتار پرداختنه. نتايج

با مشكالت يادگيري عمومي در هر سه بخکش حافظکه فعکال    

فضکايي( و   -)حلقه واجکي، اجکراي مركکزي و لکود ديکهاري     

كودكان با اختالالت زباني در حلقه واجکي و اجکراي مركکزي    

كرد ضعيفي داشتنه. اما كودكان بکا مشکكالت خوانکهن و     عمل

نوشتن و نيز كودكان با مشكالت توجه و مشكالت رفتاري در 
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ر از خکود نشکان دادنکه    كرد هنجا هاي حافظه فعال عمل نآزمو

[10.] 

تكکرار مطالعکات در ايکن    توجه به نتايج مطالعات فوق،  با

 نمکودن نتکايج و نيکز مشکخص شکهن     حيطه به منظور شکفا   

اختالالت هاي احتمالي آسي  در حافظه فعال كودكان با  حيطه

هيهي اسکت نتکايج ننکين    رسه. بک  خوانهن ضروري به نظر مي

فراينکه آمکوزش،    يو كارآمکه  يتوانه بر اثربخشک  مطالعاتي مي

آن تسکهيل   يكه هه  نهاي يهاي آموزش و ارايه برنامه يراحط

  .باشه داشته ياست آثار م بت ييادگير
 

 هاروشمواد و 
 7نفر از كودكان نارسکاخوان   30نمونه مورد مطالعه شامل 

تحت پوشش مركز اختالالت  انه كه ساله شهر سمنان بوده 8و 

نفر از  20ه. گروه شاهه شاملآموزش و پرورش بودن  يادگيري

 يدبستان شهر سمنان در همان محکهوده سکن   10آموزان  دانش

ق بکوده  يک طر نيک ا انتخاب گروه شاهه به قهيانتخاب شهنه. طر

تان دخترانکه و  دبس 5دبستان ابتهايي شهر سمنان ) 10است كه 

به طور تصکادفي انتخکاب شکهنه. انتخکاب      دبستان پسرانه(، 5

آموز در مهارس  و انتخاب دانش يدبستان در هر جنس تصادف

 .بوده است يتصادف زيمنتخ  ن

بکود   نيشرط ورورد به مطالعه در گروه شاهه )طبيعي(، ا  

و افکت   يافکت تحصکيلي، هوشک    گونکه  هر آموز فاقه كه دانش

شرط ورود به مطالعه گروه نارساخوان،  نينن باشه. هم ييشنوا

 نيک سکالم بکوده اسکت كکه ا     ييو شکنوا  يعک يداشتن هکوش طب 

پرونککهه سککالمت، مصککاحبه بککا  يبررسکک قيککاطالعککات  از طر

ه بک  شناس ييشناس و شنوا و معلم و ارجاع به روان آموز دانش

 .دست آمه

شناختي در  هاي حافظه فعال وا  در اين پژوهش آزمون    

هکا روي   انجام آزمون ه،ياجرا گرد اي دقيقه 15طي يک جلسه 

صکورت داوطلبانکه اجکرا     ودک و بکه كودک با رضايت خود كک 

 :ها شامل شه. اين آزمون مي

آزمون  آزمون يادآوري مستقيم اعهاد: روش اجراي  -1

ا با ترتيک   آزمونگر يک سري اعهاد ربه اين صورت است كه 

به همان  بايستي  خوانه و آزمودني مي خاصي براي آزمودني مي

تکا   3هاد از ها را تكرار كنه. تعکهاد اعک   ترتي  خوانهه شهه آن

مرحله بکه   هرشه. در  تا  عهد ختم مي 9عهد شروع شهه و به 

بار متکوالي يکک    شه. اگر آزمودني دو زنجيره اعهاد افزوده مي

گرديکه و   كکرد آزمکون متوقکف مکي     زنجيره را اشتباه تكرار مي

گرديه. اعتبار اين آزمون در  امتياز سطح قبلي براي او ثبت مي

 [.9]ه است % گزارش شه82ايران 

آزمون فهرست يادآوري كلمات: در اين آزمون يک  -2

شه و  ي  خاصي  براي آزمودني خوانهه ميسري كلمات با ترت

بايسکتي بکه همکان ترتيک  خوانکهه شکهه بعکه از         ني ميآزمود

شه و هکر  با بخش مي 4ر كنه. اين آزمون داراي آزمونگر تكرا

هار هجايي است. هر مرحله كکه  نبخش داراي واژگان يک تا 

شکود.   گذرانه به تعهاد كلمات افزوده مي پشت سر مي زمودنيآ

از دو  شه پس واژه تمام مي 9ک واژه آغاز و با اين آزمون با ي

شکه.   ر هر گروه هجايي  آزمون متوقکف مکي  شكست متوالي د

باشکه.   اساس تعهاد كلمات يکادآوري شکهه مکي    گذاري بر نمره

شهه اسکت   رش% گزا89اعتبار اين آزمون در مطالعه ميكاييلي 

[9.] 

مون آزمودني يک آزمون تكرار غير واژه: در اين آز -3

پکس از آن   و شکنود  ( را مکي كلمکه معنکا )نا  سري از واژگان بي

رعايکت تکوالي بکه خکاطر      توجکه بکه   واژگان شنيهه شهه را با 

غير واژه دو  20غير واژه كه شامل  40آزمون از  آورد. اين  مي

. ايکن  ودتشکكيل شکهه بک    ر واژه سکه هجکايي  غي 20هجايي و

هکاي تکک،    خوان كلمه هم ها به وسيله تغيير يک و يا دو ناكلمه

انه تا معناي خاصکي   شههو سه هجايي زبان فارسي ايجاد دو، 

 آزمون قبالً در مطالعکه مکهاد و همكکاران    نيرا منتقل نكننه. ا

 .استفاده شهه است [12]و بختيار و همكاران  [11]

يککک از  پککس از محاسککبه نمککرات آزمککودني در هککر    

هکا از   ه فعال، براي تجزيکه و تحليکل داده  هاي حافظ آزمون زير

گکروه، از آزمکون   دو  يجنس يهمگن ياسكوير برا يآزمون كا

   tهکا، از آزمکون    نرمال بکودن داده  يگرو  اسميرنو  برا كلمو

 هکا  دادهكکه   يدو گروه در حالت ازاتيامت نيانگيم سهيمقا يبرا

 عيک توز سکه يمقا يبرا يتنيو نرمال دارنه و از آزمون من عيتوز
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رمکال، اسکتفاده شکهه    ن عيفاقه توز يها دو گروه داده ازاتيامت

  SPSSار مورد اسکتفاده زاف و نرم 05/0داري  است. سطح معني

 .بود 0/18

 

 نتايج
نفکر(   35% )3/58نفر( كودكان نارساخوان و  %17 )7/52

متناس  بودنکه   يگروه شاهه پسر بودنه. دو گروه از نظر جنس

(880/0=pم .)سن كودكان نارساخوان  اريانحرا  مع ±نيانگي

سکال بکوده    43/7±50/0سال و گروه شکاهه   51/0±50/7

نهاشککت  داري يدو گککروه تفککاوت معنکک يسککن عيککاسککت. توز

(552/0=p.) 

امتيازات كس  شکهه در  ايج اين مطالعه نشان داد كه بين نت

اعهاد و آزمون يادآوري كلمات تک هجکايي،   يادآوريآزمون 

كودكکان  هجايي و نهار هجکايي در دو گکروه    دو هجايي، سه

 يدار يتفاوت معنک  ياز نظر آمار يعيو كودكان طبنارساخوان 

شه  خصننين در اين بررسي مش (. هم>001/0pوجود دارد )

ناكلمکه دو   يادآورينمره كس  شهه در آزمون  نيانگيكه بين م

 يعک يكودكان نارساخوان و كودكکان طب   در سه هجايي  ،ييهجا

 .(1( )جهول >001/0pوجود دارد ) دار يتفاوت معن

 
                

 شاهه گروه و سمنان ساله 8و7 نارساخوان كودكان در بررسي مورد نمرات پارامترهاي ناركي بين دامنه و ميانه معيار، انحرا  ميانگين، .1 جهول

p-value nn

 دامنه ناركي ميانه انحرا  معيار ميانگين دامنه ناركي ميانه انحرا  معيار ميانگين

 >   001/0 00/1 00/19 82/0 27/19 00/2 00/17 42/1 23/17 هجايي 2يادآوري ناكلمه 

 >   001/0 00/2 00/19 98/0 78/18 00/3 00/17 74/1 47/12 هجايي 3يادآوري ناكلمه 

 >   001/0 00/1 00/4 75/0 18/4 25/2 00/4 32/1 47/3 ياد آوري اعهاد

 >   001/0 00/0 00/4 50/0 05/4 00/1 50/3 23/0 50/3 يادآوري كلمات تک هجايي

 >   001/0 75/0 00/4 23/0 90/3 00/1 00/3 80/0 90/2 يادآوري كلمات دو هجايي

 >   001/0 00/1 00/4 58/0 25/3 00/1 00/3 22/0 23/2 يادآوري كلمات سه هجايي

 >   001/0 75/0 00/3 51/0 20/3 00/1 00/2 57/0 43/2 يادآوري كلمات نهار هجايي

 

 گيريبحث و نتيجه
در كودكان طبيعي و كودكان  نتايج اين تحقيق نشان داد كه

يکادآوري  هکاي   ن بين امتيازات كس  شهه در آزمونخوانارسا

داري  ها تفاوت معني مهكلمات، يادآوري اعهاد و يادآوري ناكل

تري در زيکر   كرد ضعيف وجود دارد و كودكان نارساخوان عمل

دهنکه   شناختي از خود نشکان مکي   هاي حافظه فعال وا  آزمون

(001/0 p<.) 

پکژوهش   نيا يها افتهي Gathercoleو  Pickeringمطالعه 

كودک  19 يرو ها كه . در مطالعه آندهه يقرار م هييرا مورد تأ

همتکا    يو هوش يسن كه از نظر يكودک عاد 21نارساخوان و 

آشکكار كودكکان    ضعف دهنهه شهه بودنه انجام شهه بود، نشان

 بود يشناس وا  رمربوط به مها يها آزمون نارساخوان در خرده

عه بککه مشککكالت خوانککهن در   . ضککعف كودكککان مسککت  [4]

و  Carrolدر مطالعکه   ط بکا حافظکه فعکال   هاي مرتب زيرآزمون

Snowling  اين محققين در پژوهشکي  [2]نيز تاييه شهه است .

به منظور يافتن رابطکه بکين اخکتالالت گفتکاري و مشکكالت      

)يکک   وانکهن نفره مستعه به اختالالت خ 17خوانهن، دو گروه 

ون اخکتالالت  گروه با اخکتالالت گفتکاري و گکروه ديگکر بکه     

هاي مربوط به پردازش گفتار، يکادگيري   زمونگفتاري( را در آ

آگاهي واجي و رشه خوانهن مورد بررسي قرار دادنکه.   واجي، 
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وهاي مشکابه  هر دو گروه صر  نظر از اختالالت گفتاري، الگ

 ها نشان دادنه. آسي  را در اين آزمون

دسکت آمکهه از    بکه  جينتکا  بکا  قيک تحق نيا جينتا نينن هم 

و  يآمکوز عکاد   دانکش  20همكکاران در  هاي صکفرپور و   يافته

كودكکان   زيک هکا ن  آن قيک . در تحقباشکه  ينارساخوان همسو مک 

حافظه فعال به جکز لکود    يها از مؤلفه کي نارساخوان در هر

 . [8]بودنه  تر فيضع ياز كودكان عاد ييفضا-يهاريد

پکژوهش حاضکر    جينتا زيو همكاران ن swanson مطالعات

از  يارينشان دادنکه كکه در بسک    نيمحقق ني. اهينما يم هييرا تأ

 يزبکان    ياز جمله اختالالت خوانهن، آسک  ياختالالت ارتباط

 .[7]وجود دارد  يشناخت در حافظه وا  يصيو لكنت نقا  ژهيو 

ات بکا نتکايج   آوري كلم  در بخش ياد اين مطالعه هاي يافته

ناكلمه با مطالعه و در بخش تكرار  [15،9]ميكاييلي و فراهاني 

Gathercole  تحت عنوان حافظه فعال در كودكان »و همكاران

هککا  مطابقککت داشککت، در تحقيککق آن« خوانککهن ينککاتوان يدارا

  ياضکيات مشخص شه كه كودكان داراي مشكالت خوانهن و ر

در حافظکه پيچيکهه، زبکان و توانکايي      يضعيف به طور آشكار

دهکه كکه    هکا نشکان مکي    مشكل دارنه. اين يافته يواج يآگاه

حافظه فعال كه با تكکاليف حافظکه پيچيکهه مشکخص      يانايتو

هکاي خوانکهن و    يک عامکل مهکم در كسک  توانکايي     شود يم

 .[5]رياضيات است 

و   Pickeringمطالعککه مککا بککا نتککايج مطالعککه      نتيجککه

Gathercole  (2004 همسو نبود. او به بررسي مهکارت )   هکاي

حافظه فعکال كودكکان در نهکار گکروه مشکكالت خوانکهن و       

و   مشککكالت زبککاني، مشککكالت يککادگيري عمککومي،   نوشککتن،

مشكالت توجه و رفتار پرداختنه. نتايج نشان داد كودكکان بکا   

ت توجکه و  و نوشتن و نيز كودكان با مشكال انهنمشكالت خو

كرد هنجکار   هاي حافظه فعال عمل مشكالت رفتاري در آزمون

مطالعه بکا  ين . علت تفاوت نتايج ا[10]دهنه  از خود نشان مي

بنهي كودكان دانسکت.   توان در نحوه گروه ساير مطالعات را مي

 دكکان در اين مطالعه كودكان با مشكالت يادگيري عمومي و كو

 گيرنه و نوشتن در دو دسته مجزا قرار ميبا اختالالت خوانهن 

بنهي وجکود نکهارد.    كه در ساير مطالعات ننين دسته در حالي

هاي حافظه فعال در  د وجود آسي ققين معتقهنه در موراين مح

 كودكان با اختالالت خوانهن و نوشتن اغراق شهه است.

تککوان گفککت مککهار  ه نتککايج ايککن مطالعککه مککيتوجککه بکک بکا 

بکه ويکژه در    ،ينحکو  -يواژگکان  يها در پردازش يشناخت وا 

كکرد آن   عمکل  يدخالکت دارنکه و در ارزشکياب    ياكتساب زبکان 

اعکهاد و   يكلمکات، يکادآور   يادآوريک  يها از آزمون توان يم

 تكرار ناكلمه استفاده كرد. 

 ازمنککهيكلمککات و اعککهاد ن يادآوريکک يهککا آزمککون خککرده

زمکان اطالعکات هسکتنه. در واقکع      و پردازش هم يساز رهيذخ

از حکرو    يتوال کي تواننه ينم يكودكان نارساخوان به درست

سکرعت در حافظکه خکود پکردازش كننکه. افکراد        و اعهاد را به

 يشکناخت  يهکا  مهکارت  يخودكارسکاز  يياخوان در توانانارس

ها  كرد آن ضعف دارنه و عمل ،يشناخت وانهن و وا خ همربوط ب

 هيک كه با يبرحس  تعهاد موارد ايو  فيتكال يهگيچيبه علت پ

خوانهن، واژه نوشکته   نهيفرا ي. طابهي يپردازش شونه كاهش م

شکهه و در حافظکه    ليخود تبه يبه اجزا افتيشهه پس از در

 نيک ا حِيكکرد صکح   و در صکورت عمکل   شود يم يفعال نگههار

اصوات   يترك يبرا يمنابع شناخت ريموقت سا رهيذخ مانه،سا

 توانه يو متعاقباً فرد م رنهيگ يو ساختن واژه در دسترس قرار م

كنکه   يابيک مکهت باز  مناس  را از حافظکه بلنکه   يتلف  و معنا

[13،14]. 

شکناختي   كرد بخش وا  آزمون ناكلمه عمل از خرده استفاده

كنه. زيرا اوالً تكاليف ناكلمه ضرورتاً  حافظه فعال را بررسي مي

بر بازيابي و خروجي به عنکوان پاسکخي كکه اطالعکات را در     

  سازد متكي هاي انهوزش و مرور ذهني فراهم مي مورد توانايي

را  واژه غيکر توانکه يکک محکرک     باشه يعني فردي كکه مکي   مي

اي صحيح توليه كنه احتماالً بکراي   زيابي كنه و آن را به گونهبا

انکهوزش    ذهنکي و  هکاي مکرور   نقطه به توانکايي رسيهن به اين 

 تكکرار ناكلمکه ضکرورتاً    ي. بنکابراين بکرا  مناسبي متكي اسکت 

شناختي تكيه كرد. اين مهار  بايستي بر جز  انهوزش مهار وا 

ي را بکهون تکأثيرات   شناخت وا  زيابيانهوزش، رمزگرداني و با

 . [2،8،9] دهه چيهه دانش واژگاني قبلي انجام ميپي
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بکه    جهيکه بکه شکهت    شکناختي  يادگيري اشكال وا  دوماً

. سکوماً تحقيقکات   [2]شناختي مکرتبط اسکت    حافظه فعال وا 

وانکه  ت نشان داده است كه استفاده از آزمون تكرار ناكلمکه مکي  

حذ  كنه با توجکه بکه   كننهه را  اثرات نحوي و معنايي مهاخله

 احتمکال نه كه مطرد شه و با توجه به نتايج به دست آمهه  آن

شککناختي در ايککن كودكککان   كککرد مککهار وا  ضککعف در عمککل

 .[15،9]ارساخوان مورد مطالعه وجود دارد ن

راه  هکم  يهکا  تيبا محهود يا مطالعه هماننه هر مطالعه نيا

ان انجکام  پژوهش در شکهر سکمن   نيا كه نيبوده است از جمله ا

محکهود بکوده اسکت و صکرفاً جنبکه       زيک شهه و حجم نمونکه ن 

قرار گرفتکه اسکت لکذا     يحافظه فعال مورد بررس يشناخت وا 

داد،  قکرار توان مورد استفاده  تايج اين مطالعه را با احتياط مين

تکر و بکا    شکود مطالعکات بعکهي در سکطح وسکيع      مکي پيشنهاد 

سني و با هه  بررسي هاي مختلف  تر، در گروه هاي بيش نمونه

 تمامي اجزاي حافظه فعال انجام شود.

كرد خوانهن  با توجه به تأثير آموزش فعال در بهبود و عمل

توان نتيجه گرفکت كکه توجکه بکه      آموزان نارساخوان مي دانش

ارت زيربنکايي يکادگيري خوانکهن،    حافظه فعال بکه م ابکه مهک   

. بکا  ن نارسکاخواني باشکه  توانه رويكکردي مکؤثر در درمکا    مي

معلمکان   وتوان ظرفيت حافظه فعال را افزايش داد  مي آموزش 

نيازهکاي يکادگيري    ه در آموزش خوانهن به پکيش دبستاني باي

شته باشنه. بنابراين آمکوزش  خوانهن م ل حافظه فعال توجه دا

توانکه موجک  تقويکت     شناختي مي هاي حافظه فعال وا  مؤلفه

كکرد   زايش سطح عملحافظه فعال و در نتيجه باعث بهبود و اف

عبکارت ديگکر    هآمکوزان در مکهارس شکود. بک     تحصيلي دانش

ال موجک  فعکال شکهن    آموزش تكاليف مربوط به حافظه فعک 

 .شود كه مربوط به حافظه فعال است بخشي از مغز مي

 

 تشكر و قدردانی
رم آموزش و پرورش، مهيران بهين وسيله از مسئولين محت

خ  شهر سمنان و مهيريت و آموزان محترم مهارس منت و دانش

مركز اختالالت يادگيري كه در انجام اين پژوهش بکا   كاركنان

مسعود  ننين از آقايان حسام ع ماني، ما همكاري داشتنه و هم

ها منيره سلطاني و مهناز اسکحاق   جباري، حامه غالمي و خانم

طکول تحقيکق بکا مکا      دانشجويان گفتاردرماني كه همکواره در 

 .شود داني مي ميمانه تشكر و قهرصهمكاري داشتنه 
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Introduction: Working memory is the capacity to store and control information for a short period of 

time. This memory is closely related to reading and other academic skills such as spelling, comprehension 

and mathematics. This study aimed to compare working memory in normal versus dyslexic children.  

Materials and methods: This was a descriptive-analytic study. Dyslexic group included 30 children 

randomly selected from the Learning Disability Center of Semnan Department of Education. The control 

group consisted of 60 primary school students without any academic failure and intellectual problems. 

Phonological working memories such as; Word Recall, Digits Recall and Non-word Repetition were used 

for assessments.  

Results: The experimental and control groups were not different in two factors of age (P=0.880) and sex 

(P=0.552).  Control group scores in word recall, digits recall (forward), and non-word repetition tasks were 

highly dominated (P <0.001) over dyslexic children.  

Conclusion: The findings showed that children with dyslexia have lower performance in subtests of 

phonological working memory. This study indicates the need to raise the awareness of teachers and speech 

and language therapists to plan designing and implementing educational and interventional programs based 

on activities related to the working memory for children with dyslexia and other learning disabilities. 
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