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بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبانشناختی بر عمکلرد حافظه فعال کالمی
دانشآموزان با اختالل خواندن
علیاکبر ارجمندنیا
سمانه ملکی
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سید محسن اصغرینکاح
رزیتا داوری آشتیانی
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چکیده:
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبانشناختی بر عملکرد حافظه فعال کالمی دا شآموزان با اختالل خوا دن
است .روش :این پژوهش از وع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با رروه کنترل است .روش مو هریری رزینش هدفمند و
شامل سی فر از دا شآموزان پایههای دوم و سوم بود که به مراکز اختالل یادریری شهر تهران و بخش روانپزشکی بیمارستان امام
حسیناع) مراجعه موده و تشخیص اختالل خوا دن ررفته بود د که بهصورت تصادفی در دو رروه  51فری آزمایشی و کنترل جایگزین
شد د و  52جلسه بازیهای زبانشناختی دریافت مود د .آزمون حافظه فعال مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم اعابدی ،صادقی
و ربیعی )5033 ،بهصورت پیشآزمون-پسآزمون اجرا شد .بهمنظور تحلیل یافتههای پژوهش از تحلیل کواریا س تک متغیره و چندمتغیره
استفاده رردید .یافتهها :تایج شان داد د مداخله بازیهای زبانشناختی تأثیر معناداری بر ارتقای عملکرد حافظه فعال کالمی ،هم در
مره کل و هم در خردهمقیاسهای آزمون اظرفیت عدد ،توالی عدد-حرف) داشته است .نتیجهگیری :بنابراین با توجه به تایج این
پژوهش و اهمیت بهبود عملکرد حافظه فعال و خوا دن دا شآموزان با اختالل خوا دن ،میتوان مداخله بازیهای زبانشناختی را در
مدارس و مراکز درما ی ،جهت ارتقای عملکرد حافظه فعال دا شآموزان با اختالل خوا دن پیشنهاد مود.
کلیدواژهها ، :اختالل خوا دن ،بازیهای زبانشناختی ،حافظه فعال ،حافظه فعال کالمی
مقدمه:
خوا دن یک مهارت ضروری است و اتوا ی خوا دن در بسیاری از
جنبههای ز دری ،از پیشرفت تحصیلی اساسی تا توا ایی برای
ز دری مستقل و شرکت در جامعه مدرن ،تأثیر میرذارد امارچند-
مارتال ،اسلوکوم و مارتال2335 ،1؛ به قل از تایلر ،هارس ،بورلی و
هاستینگز .)2355 ،6اختالل خوا دن 1حدود  83درصد اختاللهای
یادریری 8را در برمیریرد ابیست و همین رزارش ساال ه کنگره
آموزش و پرورش ایاالت متحده )2353 ،3و رایجترین و مهمترین
اختالل یادریری میباشد .خوا دن زیربنای همه ا واع یادریری است
و کودکا ی که در خوا دن ضعیف میباشند ،رروهی بسیار آسیبپذیر

در یادریری دروس مختلف در تمامی سالهای تحصیلی و پس از
آن هستند که موجب میشود در امر تحصیل پیشرفت اچیزی
داشته باشند اموران )2333 ،53و همچنین بر تعامالت اجتماعی آ ها
تأثیرات مخربی برجای میرذارد اولدویس ،پیرین ،السوس-
سا گوس ،للیر دمو ت و کندل .)2355 ، 55کودو ،لوسیر 52ا)2351
بیان کرد د که مجموعهای از مشکالت شناختی در کودکان مبتال
به ارساخوا ی وجود دارد که در صورت عدم مداخله مناسب و به-
هنگام تا بزررسالی ادامه خواهند یافت و مطالعات متعددی بهطور

 .5دا شیار رروه روانشناسی و آموزش کورکان استثنایی ،دا شگاه تهران
 .2ویسنده مسئول :کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دا شگاه تهران
 .0استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دا شگاه فردوسی مشهد
 .5دا شیار روانپزشکی کودک و وجوان ،دا شگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ ارسال مقاله  31/1/21تاریخ پذیرش مقاله5031/6/21 :
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. Marchand-Martella, Slocum & Martella
. Tyler, Hughes, Beverley & Hastings
7
. reading disorder
8
. Learning disorders
9
. twenty-ninth annual report to congress individuals with disabilities education act
10
. Maughan
11
. Valdois, Peyrin, Lassus-Sangosse, Lallier, Demonet & Kande
12
. Kudo & Lussier
سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931
6

81

استثنایی
کودکان
نامه ت
فعالفصل
_______________________________________________________
خواندن
یاختالل
وانمندساز با
دانشآموزان
کالمی
بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبانشناختی بر عمکلرد حافظه
فعال5

کمی از اطالعات در یک دوره زما ی کوتاه در ظر ررفته میشود و
شامل دو مؤلفه میباشد :یک مخزن واجشناختی و مرور ذهنی
غیرآوایی .مجری مرکزی یک مؤلفه با ظرفیت محدود است که
مسئول کنترل توجه ،تخصیص منابع حافظه و تنظیم رو د اطالعات
در حافظه فعال است .مؤلفه سوم ا باره رویدادی میباشد که
بهعنوان یک مخزن موقت در ظر ررفته میشود که ادغام
اطالعات حاصل از منابع مختلف اهمچون حافظه بلندمدت) را در
باز مایی واحدی امکانپذیر میسازد اپارک و همکاران.)2350 ،
تایج مطالعه مورا ،سیموئز و پریرا ا )2355شان داد کودکان
با ارساخوا ی سبت به خوا ندههای رمال ،در تکالیف حلقه
واجشناختی و مجری مرکزی ،بهطور معناداری ضعیفتر عمل
میکنند؛ با این حال آ ها هیچ آسیبی را در صفحه دیداری-فضایی22
شان داد د و تکالیف حلقه واجشناختی و مجری مرکزی ،بهطور
معناداری پیشبینیکننده توا اییهای خوا دن و امالء هستند .تایج
پژوهش شوچارد ،ماهلر و هوسلهورن ،20ا )2338و سوا سون،
ژ گ 25و جرمن ا )2333یز شان داد که کودکان با اختالل خوا دن
در کارکرد واجشناختی و مجری مرکزی واقصی را شان میدهند.
باید توجه داشت که درمان اکارآمد ه تنها موجب بهبودی
اختالل میشود بلکه موجب بیثمر ما دن صرف ا رژی و زمان و
از دست رفتن فرصتها و موقعیتهای اثربخش درمانپذیری
میرردد و ممکن است کودک سبت به بر امههای آموزشی و
ترمیمی مقاومتر شده و با کاهش ا گیزه ،چرخه درما دری آموخته
شده در او تقویت رردد .بهمنظور پرداختن به این چالش و در راستای
آموزش و توانبخشی این کودکان عالوه بر شیوههای ترمیمی و
آموزشی مرسوم ،تهیه بر امههای درما ی در قالب فعالیتهای
بازیمحور ،راهکاری ساز ده و مؤثر میباشد ااصغری کاح.)5035 ،
یکی از روشهای بازیدرما ی که در پژوهشهای مختلف
برای رروههای مختلفی از کودکان مورد استفاده قرار ررفته و تایج
حاکی از اثربخشی این روش درما ی بوده است ،بازیهای
زبانشناختی میباشد .این پژوهشها اثربخشی این روش درمان را
بر مهارتهای حوی امحمداسماعیلزاده ،شریفی ،اصغری کاح و
طیرا ی یک ژاد)5030 ،؛ رشد آراهی واجشناختی ااصغری کاح و
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اختصاصی به کشف رابطه میان فرایندهای خوا دن و حافظه
ائل رشتها د.
قص و اختالف چشمگیر حافظه فعال در افراد مبتال به اختالل
خوا دن در پژوهشهای مختلف به اثبات رسیده است امثل
5
سوا سون ،کهلر و جرمن2333 ،2؛ آلووی2333 ،0؛ پنینگتون ،
2333؛ بر د برگ ،کلزوسکی ،فیشبک ،اسکوچارد ،باتر و
هسلهورن2355 ،1؛ پاپالیا 6ا)2350؛ مورا ،سیموئز و پریرا2355 ،1؛
روید ،2355 ،8جولی ،ون دایک ،جو ز و کوکا ا.)2355 ،3
حافظه فعال سیستمی است که پردازش و ذخیرهسازی موقت
اطالعات را برعهده دارد و برای عملکردهای سطح باالی شناختی
یز ضروری است اکا دا و اساکا )2338 ،53و قش مهمی در
پیشرفت تحصیلی و حمایت از یادریری ایفا میکند االووی،
رترکول ،کرکوود و الیوت2333 ،55؛ الووی و الووی .)2353 ،افراد
مبتال به اختالل خوا دن حافظه فعال کالمی 52ضعیفی دار د
ابنو تی ،تو سن ،ارسلند و هورداهل.)2353 ،50
دا شآموزان با مشکالت خوا دن ،در تکالیف حافظه فعال
کالمی افت قابل توجهی شان میدهند و در برخی موارد این قص
در طول ز دری خود را شان میدهد اارجمند یا و شکوهییکتا،
 .)5032ارتباط زدیک میان حافظه فعال کالمی و مهارتهای
آراهی واجشناختی کودکان ثابت شده است ازاید ،روهرینگ،
آراستیا و ریلگل .)2350 ،55اسکوئل و بودریو 51ا )2338استدالل
کرد د که حافظه فعال برای همه تکالیف آراهی واجشناختی ،مورد
یاز میباشد .تایج پژوهش وو و برز یتز 56ا )2355شان داد حافظه
فعال کالمی بیشترین سهم را در پیشبینی هر سه توا ایی خوا دن
ارمزرشایی ،درکمطلب و زمان خوا دن) دارد .مسلماً در رابطه با
حافظه فعال کالمی بیشترین استناد به مدلی شده است که توسط
بدلی و هیتچ 51ا )5315ارائه شده و توسط بدلی ا2 ،5386
 )333،2330کاملتر رردیده است اپارک ،ریتر ،لومباردینو،
ویسهرت و شرمن.)2350 ، 58
مدل بدلی و هیتچ شامل سه شکل فرعی حافظه فعال کالمی
میباشد :حلقه واجشناختی ،53مجری مرکزی 23و ا باره رویدادی.25
حلقه واجشناختی بهعنوان یک مخزن موقت برای گهداری مقدار

. working memory
. Swanson, Kehler & Jerman
3
. Alloway
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. Pennington
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. Brandenburg, Klesczewski, Fischbach, Schuchardt,
Büttner & Hasselhorn,
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. Papalia
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Moura, Simoes & Pereira
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. Julie, Van Dyke, Johns & Kukona
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. Beneventi, Tønnessen, Ersland & Hugdahl
. Zayed, Roehrig, Arrastia-Lloyd & Gilgil
15
. Schuele & Boudreau
16
. Nevo & Breznitz
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. Baddeley & Hitch
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. Park, Ritter, Lombardino, Wiseheart & Sherman
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. phonological loop
20
. central executive
21
. episodic buffer
22
. visuo spatial sketch-pad
23
. Schuchardt, Maehler & Hasselhorn
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. Zheng
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بروک)5035 ،؛ مهارتهای خوا دن ااصغری کاح ،علی ژاد و
محمدپور2355 ،؛ اصغری کاح ،کال ی و غنایی چمن آباد)5032 ،
رروههای رو ارو ی از کودکان مورد بررسی قرار داد د .در واقع
بازیهای زبانشناختی ،در عین حال که مؤلفههای زبانشناختی را
تحریک می مایند موجب ایجاد فرصت برای تمرین و تقویت
فرآیندهای شناختی همچون حافظه و توجه میشو د.
از آ جایی که حافظه فعال کالمی تحت تأثیر زبان است و با
توجه به مشکالت حافظه فعال کالمی در کودکان با اختالل
خوا دن و یز اهمیت این بخش از حافظه در خوا دن دا شآموزان
با مشکالت یادریری و با در ظر داشتن ارتباط زدیک میان حافظه
فعال کالمی و مهارتهای آراهی واجشناختی کودکان ااسکوئل و
بودریو 2338،؛ زاید و همکاران ،)2350 ،لذا پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثربخشی بازیهای زبانشناختی بر عملکرد حافظه فعال
کالمی دا شآموزان مبتال به اختالل خوا دن ا جام شد .با توجه به
مطالب بیان شده ،سؤال پژوهش به شکل زیر مطرح میشود:
آیا بازیهای زبان شناختی موجب ارتقاء عملکرد حافظه فعال
کالمی دا شآموزان با اختالل خوا دن میشود؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از وع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون
با رروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دا شآموزان با اختالل خوا دن پایه دوم و سوم دبستان میباشد که
در سال تحصیلی  31-35به مراکز اختالل یادریری شهر تهران و
بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین اع) مراجعه کرده و دارای
اختالل خوا دن تشخیص داده شده بود د .در این پژوهش از روش
مو هریری رزینش هدفمند برای ا تخاب رروه مو ه استفاده شد.
با والدین  65فر از دا شآموزان پایه دوم و سوم ابتدایی که به
مراکز اختالل یادریری شهر تهران و بخش روانپزشکی بیمارستان
امام حسین اع) مراجعه موده و دارای اختالل خوا دن تشخیص
داده شده بود د ،تماس ررفته شد 03 .فر از افرادی که شرایط
شرکت در دوره را دارا بوده و تمایل به شرکت در این پژوهش
داشتند ،به صورت تصادفی در دو رروه آزمایش ا 51فر) و کنترل
ا 51فر) قرار ررفتند.
مالکهای ورود ،دارا بودن اختالل خوا دن با تشخیص مراکز
اختالل یادریری شهر تهران و بخش روانپزشکی بیمارستان امام
حسین اع) ،پایه تحصیلی دوم و سوم دبستان ،داشتن اختاللهای
همبود و قرار داشتن تحت درمان و آموزشهای دیگر بوده است.
مالکهای خروج از این پژوهش داشتن غیبت بیش از یک جلسه،
داشتن اختالالت همبود و شرکت در سایر دورههای درما ی یا
آموزشی بود.

ابزار پژوهش:
جهت ارزیابی حافظه فعال کالمی از خرده مقیاسهای حافظه فعال
وکسلر ویرایش چهارم استفاده رردید:
مقیاس هوش وکسلر ویرایش چهارم :مقیاس هوشی وکسلر
کودکان طی یک پژوهشی به سفارش سازمان آموزش و پرورش
استان چهارمحال و بختیاری و با ظارت دا شگاه اصفهان بعد از
ترجمه و ا طباق با فرهنگ ایرا ی در  56منطقه استان چهارمحال
و بختیاری روی بیش از  333فر اجرا شد و جدول هنجار با بررسی
 812پاسخ امه توسط عابدی و همکاران تهیه شد .خردهمقیاسهای
حافظه فعال مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم شامل
دو آزمون تحت عنوان ظرفیت عدد و توالی عدد-حرف میشود.
پایایی بازآزمایی خردهمقیاسها از  3/61تا  3/31و پایایی
دو یمهسازی آ ها از  3/15تا  3/86محاسبه شده است .روایی آزمون
از طریق محاسبه همبستگی مرات خردهمقیاسها با مره کل
آزمون ،بیا گر روایی خوب این آزمون است .ضرایب روایی از 3/66
تا  3/32رزارش شده است اعابدی ،صادقی و ربیعی.)5033 ،
روش اجرا پژوهش:
پس از ا تخاب رروه مو ه ،همه این دا شآموزان با استفاده از
خردهمقیاسهای حافظه فعال مقیاس هوش وکسلر کودکان5-
مورد ارزیابی قرار ررفتند .پس از این مرحله ،آزمود یها بهصورت
تصادفی به دو رروه ایک رروه آزمایش و یک رروه کنترل) تقسیم
شد د و از تایج این آزمون بهعنوان مرات پیشآزمون استفاده شد.
سپس بر امه مداخلهای بازیهای زبانشناختی که برای  52جلسه
 13دقیقهای تنظیم شده بود به رروه آزمایش ارائه شد .رروه کنترل
یز در لیست ا تظار باقی ما د د .در هایت ،پس از اجرای جلسات،
آزمون اجرا شده در مرحله پیشآزمون ،بر روی تمامی
شرکتکنندران هر دو رروه ،مجدداً تکرار شد .بعد از اجرای
پسآزمون 52 ،جلسه بازیهای زبانشناختی برای رروه کنترل یز
ارائه رردید .پروتکل بازیهای زبانشناختی توسط محقق و زیر ظر
متخصص بازیهای زبانشناختی ،برای کودکان با اختالل خوا دن
تنظیم شده است.
مو های از اهداف و فعالیتهای جلسات درمان و ابزارهای
مورد استفاده در ادامه ارائه میرردد:
جلسه اول امعارفه ،آمادهسازی و برقراری ارتباط؛ افزایش دقت،
توجه) :معارفهبازی درما گر و دا شآموزان و پرسیدن سؤاالتی در
زمینه عالیق آ ها؛ ا جام یک بازی در راستای افزایش صمیمیت و
یادریری اسامی یکدیگر .تغییر مکان وسایل اتاق و حدس زدن
توسط دا شآموزان.
جلسه دوم اتشخیص سرواژه و تهواژه بهصورت شفاهی؛ تقویت
حافظه فعال؛ مهارت حدس زدن کلمات) :ساخت کلمه با واج پایا ی
کلمه رفته شده توسط فر قبل؛ بازی حدس زدن کلمات با توجه
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به سرواژه؛ بازی با استفاده از کارت تصاویر برای شناخت واج
آغازین و پایا ی.
جلسه سوم اترکیب صامت و مصوتها؛ مهارت حدس زدن
کلمات؛ خوا دن کلمه) :بازی حدس زدن کلمات دارای جای خالی
و خوا دن آ ها .بازی رروهی با استفاده از جدول صامتها و
مصوتها و کارتهای ترکیب آ ها و ساخت کلمات معنادار.
جلسه چهارم اترکیب صامت و مصوت؛ تشخیص سرواژه و ته
واژه؛ خوا دن کلمات؛ ساخت کلمات) :بازی ترکیب صامت و مصوت
و پیدا کردن کارت کلمات مورد ظر؛ ساخت کلمات مربوط به کارت
تصاویر.
جلسه پنجم اتقویت حافظه فعال؛ تشخیص سرواژه و ته واژه؛
آراهی واجشناختی و ساخت کلمه؛ بخش کردن کلمه؛ خوا دن
کلمات) :بازی رروهی با کارت کلمات و طرح سؤاالتی که هر کدام
شامل چند دستورالعمل میباشند و در هایت خوا دن کلمه مورد
ظر؛ بازی با کارت حروف داخل بادکنکها.
جلسه ششم اتقویت حافظه فعال؛ افزایش دقت و توجه؛ آراهی
واجشناختی؛ تشخیص سرواژه و ته واژه؛ شناخت حرف؛ خوا دن
کلمات؛ ساخت کلمه) :ضربه با توپ به کلمات پای تخته با توجه
به سؤاالت مطرح شده و خوا دن با صدای بلند؛ بازی با کارت
حروف و کلمات برای تقویت حافظه دیداری و تشخیص سرواژه و
ته واژه؛ ساخت کلمات با استفاده از کارت حروفی که مربوط به
سرواژه کلمات خاصی است.
جلسه هفتم اتقویت حافظه فعال؛ ساخت کلمه؛ خوا دن کلمه؛
معنادهی و تشخیص سرواژه و ته واژه) :بازی رروهی به خاطر
سپردن توالی با کارت کلمات؛ ساخت کلمات با توجه به
دستورالعملهای مورد ظر با استفاده از کارتهای حروفی که به
ر گهای مختلف است؛ بازی اسم فامیل از طریق کارت کلمات.
جلسه هشتم اتقویت حافظه؛ آراهی واجشناختی؛ رمزرشایی؛
ساخت کلمه؛ خوا دن کلمه؛ معنا شناسی و افزایش حو و لغت،
جملهسازی) :بازی تقویت حافظه با استفاده از کارتهای پشت و
رو؛ ساخت کلمه طبق دستورالعمل چندرا ه با کارت حروف؛ بازی

رمزی با استفاده از کارتهای رمزی و کارتهای کلمات؛ پیدا
کردن کارتهای کلمات مربوط به کارتهای جملهای که در آ ها
مفعول حذف شده است.
جلسه هم اتقویت حافظه فعال؛ رمزرشایی؛ خوا دن کلمه؛
معنادهی؛ افزایش مهارت جمله سازی و جمله خوا ی) :بازی رمزی
به صورت رروهی پای تخته با کلمات پیشنهادی رروهها؛ بازی پیدا
کردن مخالفها با کارت کلمات؛ بازی جمالت بیپایان.
جلسه دهم اتقویت حافظه فعال؛ خوا دن کلمات؛ افزایش حو
و ساختار جمله؛ استفاده از معلومات شناختی جهت روان خوا ی؛
درک مطلب) :بازی رروهی با کارت کلمات و تشخیص کلمه حذف
شده؛ پر کردن جاهای خالی در کارتهای جمله با استفاده از کارت
کلمات؛ خوا دن داستانهایی در رروهها که با ترکیبی از کلمات و
تصاویر ساخته شده و بیان خالصه آ ها.
جلسه یازدهم اساختار جمله و جمله سازی؛ روانخوا ی و
افزایش سرعت خوا دن؛ رمزرشایی و تقویت حافظه؛ درک مطلب):
ساخت جمله در رروهها با کارتهای کلمات داخل بادکنکها؛
مسابقه با کارتهای تندخوا ی ،رمزرشایی جمالت رمزی و ساخت
داستان با استفاده از آ ها.
جلسه دوازدهم اساختار جمله و جمله سازی؛ معنادهی؛ درک
مطلب؛ داستان سازی با کارت جمله) :ساخت جمله با کارتها طبق
دستورالعملها؛
ساخت داستان با کارتهای جمله؛ حدس زدن پایان داستان و ارائه
خالصه داستان.
یافتههای پژوهش:
در ابتدا یافتههای توصیفی و جمعیتشناختی به تفکیک رروه
آزمایش و کنترل ارائه خواهد شد و پس از آن یافتههای استنباطی
حاصل از پژوهش حاضر از طریق تحلیلهای پارامتریک اتحلیل
کواریا س یک متغیره و تحلیل کواریا س چند متغیره) مورد بررسی
قرار خواهد ررفت.

جدول  . 1جنسیت و پایه تحصیلی گروه نمونه به تفکیک گروه کنترل و آزمایش
رروه کنترل

رروه آزمایشی

متغیر

طبقات

جنسیت

پسر
دختر

53
1

دوم

55

10/0

سوم

5

26/1

پایه تحصیلی

فراوا ی

درصد

فراوا ی

درصد

66/1
00/0

53
1

66/1
00/0

52

83

0

23

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود آزمود یهای رروه
کنترل و آزمایش به لحاظ جنسیت همسانسازی شدها د و از
آ جایی که تعداد پسران دارای اختالل خوا دن بیشتر از دختران

میباشد ،در این پژوهش یز در هر دو رروه تعداد پسران دو برابر
دختران است .عالوه براین در هر دو رروه آزمود یهایی از هر دو
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پایه تحصیلی وجود دار د و تعداد شرکتکنندران پایه تحصیلی دوم
در هر دو رروه بیشتر است.

جدول  .2یافتههای توصیفی آزمون حافظه فعال به تفکیک خردهمقیاسها
خرده مقیاس

مره تراز ظرفیت
عدد کل

مره تراز توالی
عدد-حرف

هوشبهر حافظه
فعال

رروه

آزمایشی
کنترل
آزمایشی
کنترل
آزمایشی
کنترل

ا حراف
استا دارد

خطای
استا دارد
میا گین

مرحله

میا گین

پیش آزمون

5/30

2/66

پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

3/2
6/2
6/61

2/21
5/12
5/15

3/16
3/03
3/53

پیش آزمون

2/3

5/13

3/56

5

پس آزمون
پیش آزمون

5/3
5/10

2/11
5/11

3/61
3/56

5
5

53
1

پس آزمون

5/10

5/62

3/52

5

1

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

81/50
533/8
38/31
535/66

55/55
51/15
53/00
53/82

0/12
5/18
2/61
2/13

61
80
11
80

523
513
520
523

در جدول  2میا گین ،ا حراف استا دارد ،خطای استا دارد
میا گین ،کمینه و بیشینه مرات آزمون حافظه فعال به تفکیک
خردهمقیاسها برای هریک از رروههای آزمایش و کنترل ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود در رروه آزمایشی میا گین
مره همه خردهمقیاسها و همچنین میا گین هوشبهر حافظه فعال
پس از مداخله در پسآزمون بهطور چشمگیری افزایش یافته؛ در
حالیکه تفاوت میا گینها در پیشآزمون و پسآزمون رروه کنترل،
در مقایسه با تفاوت ایجاد شده در رروه آزمایش ،قابل مالحظه
یست.

کمینه

بیشینه

3/68

5

52

6
0
5

55
8
53
6

جهت بررسی اثربخشی مداخله ا جام شده بر هوشبهر حافظه
فعال از تحلیل کواریا س تک متغیره استفاده رردید؛ این آزمون
مستلزم وجود پیشفرضهایی از جمله همسا ی واریا سها ،شیب
خط رررسیون و رمال بودن توزیع است .در پژوهش حاضر
مشخص شد که مفروضههای الزم برقرار میباشد و فرض صفر
مبنی بر برقراری آ ها تأیید میشود ا.)p<3/31

جدول  .3یافتههای آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری برای آزمون حافظه فعال
مقیاسها

وع سوم مجموع مجذورات

درجات
آزادی

سبتF

سطح
معناداری

پیش آزمون

3677/25

5

55/323

3/335

3/63

رروه

2047/47

5

20/05

3/335

3/56

خطا

2368/47

21

هما طور که در جدول 0مشاهده میشود تایج حاصل از این
تحلیل شان میدهد که رروه آزمایشی در مقایسه با رروه کنترل،
پس از شرکت در مداخله ،در مره هوشبهر حافظه فعال از ظر
آماری تفاوت معناداری داشته است.

مجذور ایتای سهمی

بهمنظور بررسی اثربخشی بر امه مداخله بر روی حافظه فعال
دا شآموزان با اختالل خوا دن به تفکیک خردهمقیاسهای آزمون
حافظه فعال از تحلیل کواریا س چند متغیره استفاده شد .قبل از
ا جام این تحلیل برقراری پیشفرض همسا ی ماتریسهای
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کواریا س به وسیله آزمون ام باکس یز مورد بررسی قرار ررفت که
تایج آن یز حاکی از برقراری این پیشفرض است ا،P =3/36
 .)F=5/65 ،df2=51 ،df1=0516/60همچنین معنادار شدن
آزمونهای چند متغیره المبدای ویلکز ،5اثر هاتلینگ ،2بزررترین
ریشه اختصاصی روی 0و اثرپیالیی 5ا )F=1/01 ،p=3/30مؤید این

موضوع است که تفاوت معناداری حداقل در یکی از خردهمقیاس-
های آزمون حافظه فعال ایجاد شده است .از این رو هریک از
خردهمقیاسهای آزمون حافظه فعال مورد بررسی قرار ررفت.

جدول  .4یافته های آزمون تحلیل کواریانس بین گروهی پس از حذف اثر پیش آزمون به تفکیک
خرده مقیاسها
مقیاسها

وع سوم مجموع
مجذورات

درجات آزادی

 Fسبت

سطح
معناداری

مجذور
ایتای سهمی

توان
آزمون

ظرفیت عدد کل

63/51

5

26/28

3/335

3/10

3/33

توالی عدد-حرف

25/56

5

3/26

3/336

3/23

3/80

برای بررسی اثربخشی مداخله بر عملکرد دا شآموزان در
خردهمقیاسهای حافظه فعال وکسلر ،از تحلیل کواریا س چند
متغیره با حذف اثر پیشآزمون استفاده شد اجدول  .)5یافتههای
حاصل از این تحلیل شان میدهد که مداخله ا جام شده بر روی
رروه آزمایشی ،در خردهمقیاسهای ظرفیت عدد و توالی عدد-
حرف به لحاظ آماری در سطح  3/31معنادار است .بهعبارتی پس
از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری از ظر آماری در این
خردهمقیاسها سبت به پیشآزمون ایجاد شده است.

مداخله بازیهای زبانشناختی بر عملکرد حافظه فعال کالمی
دا شآموزان با اختالل خوا دن تأثیر معناداری داشته است.
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای یاز و لوری 1ا)5330
همسو میباشد .آنها بهطور سنتی تصور میکرد د که مؤلفههای
حافظه فعال امکان ارتقاء دار د .در حالیکه تایج پژوهش حاضر
شان داد که مداخله بازیهای زبانشناختی عملکرد حافظه فعال
کالمی را بهبود میبخشد .در عین حال یافتههای پژوهش حاضر
با تایج مطالعات مختلفی که شان دادها د ،تمرین و آموزش
میتوا د عملکرد مؤلفههای حافظه فعال را بهبود بخشد ،همسو
میباشد .تورل ،لیندویست ،بررمن وتلی ،بوهلین و کلینگبرگ6
ا ،)2333هولمز،1رترکول و دا ینگ 8ا ،)2333مزاکاپا و
باکر3ا ،)2353داهلین 53ا)2355؛ لوسلی ،باچکهی ،پری و جگی55
ا ،)2352الووی ،بیبیل و لو 52ا ،)2350کریمی و عسکری ا،)5032
کامیابی ،تیموری و مشهدی ا)5030؛ معظمی رودرزی ،فرخی،
رودرزی و ظری ا ،)5031در پژوهشهای خود به آموزش حافظه
فعال یا ارائه تمریناتی جهت تقویت حافظه فعال در دا شآموزان با
اختالل خوا دن پرداختند و تایج حاصل از پژوهشهای آ ها حاکی
از بهبود حافظه فعال و به تبع آن بهبود مرات خوا دن این
دا شآموزان بود .روران و هادوین 50ا )2355در پژوهش خود به
این تیجه دست یافتند که بر امههای آموزشی متمرکز بر حافظه
ه تنها بهطور مستقیم بهبود عملکرد حافظه را درپی دارد بلکه

1

7

بحث و نتیجهگیری:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازیهای زبانشناختی بر
عملکرد حافظه فعال کالمی دا شآموزان با اختالل خوا دن بود.
تیجه تحلیل کوواریا س چند متغیری حاکی از این است که تفاوت
رروه آزمایشی در مقایسه با رروه کنترل ،پس از شرکت در مداخله،
در خردهمقیاسهای حافظه فعال بعد از کنترل تفاوت اولیه ،معنادار
بوده است ا .)P>3/31عالوه براین ،تایج حاصل از تحلیل
کوواریا س تکمتغیری شان داد که پس از حذف اثر پیشآزمون
تفاوت معناداری ا )P>3/31در عملکرد حافظه فعال دا شآموزان
با اختالل خوا دن قبل و بعد از ارائه مداخله ،در رروه آزمایشی سبت
به رروه کنترل مشاهده شد؛ بنابراین ،یافتهها حاکی از این است که
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از آ جاییکه ارتباط میان آراهی واجشناختی و حافظه فعال کالمی
به اثبات رسیده است و مداخالت مبتنی بر بازی معموالً در ارتقاء
عملکرد حافظه مؤثر بودها د و با ظر به اینکه ،تقویت آراهی
واجشناختی و فرایندهای شناختی همچون حافظهفعال و توجه از
جمله مؤلفههای کلیدی مورد تأکید در بازیهای زبانشناختی
میباشند و همچنین با توجه به اینکه حافظه فعال کالمی تحت
تأثیر زبان است ،به ظر میرسد بهکارریری اینرو ه مداخالت در
سالهای ابتدایی شروع مدرسه ،چه در مدارس عادی و چه برای
دا شآموزان با یازهای ویژه ،بهخصوص کودکان با اختالالت
یادریری بسیار ارزشمند و مناسب بوده و میتوا د تأثیر چشمگیری
بر پیشرفت تحصیلی دا شآموزان داشته باشد؛ بنابراین به معلمان،
روانشناسان و کلیه متخصصا ی که در حوزه آموزش و درمان
کودکان مبتال به اختالل یادریری فعالیت می مایند ،توصیه میشود
به تکنیکهای بازیدرما ی و بهخصوص بازیهای زبانشناختی
مجهز ررد د و از این وع مداخله درما ی در راستای کمک به این
کودکان بهره ریر د.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر مو هریری با روش
رزینش هدفمند و همچنین عدم امکان پیگیری تایج بهدلیل
محدودیت زما ی است که تعمیمپذیری یافتهها را تحت تأثیر قرار
میدهد؛ بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران بعدی در حد امکان
این پژوهش را با ا تخاب تصادفی کامل و با اجرای آزمون پیگیری
بها جام برسا ند .همچنین در این پژوهش شرکتکنندران از
پایههای تحصیلی دوم و سوم ابتدایی در رروه آزمایش و کنترل
حضور داشتند ،به پژوهشگران توصیه میشود در تحقیقات بعدی
در هر رروه آموزشی دا شآموزان از یک پایه تحصیلی ا تخاب
شو د.

بهصورت غیرمستقیم یز بهبود عملکرد تحصیلی ،کاهش مشکالت
تحصیلی حتی کاهش مشکالت سالمت روان را درپی داشته است.
همسو با تایج پژوهش حاضر ،مطالعات مختلفی تأثیر
بازیدرما ی را بر عملکرد حافظه مورد بررسی قرار داد د و تایج
حاصل از این مطالعات امثل لندرث ،رای و براتون2333 ، 5؛
میلتون2353 ،2؛ قمری ریوی و همکاران5035 ،؛ سالمت و
همکاران5032 ،؛ ریما ی و همکاران 5032 ،؛ اصغری کاح و
عابدی )5030 ،مبین اثربخشی این روش در ارتقاء عملکرد حافظه
میباشد .به عنوان مثال ،تایج پژوهش قمری ریوی و همکاران
ا )5035شان داد که بازی رمافزاری پیشبرد شناختی بر بهبود
بازداری پاسخ و حافظه فعال کودکان دچار ارساخوا ی و قص
توجه-بیشفعالی اثربخش میباشد .پژوهش میلتون ا ،)2353شان
داد بازیهای رایا های مبتنی بر حافظه فعال موجب بهبود توجه و
حافظه فعال وجوا ان مبتال به اختالل قص توجه-بیش فعالی و
اتوا یهای یادریری میشود.
در رابطه با تبیین یافتههای این پژوهش باید مطرح مود که
اغلب فعالیتهای بازیمحور با رویکرد زبانشناختی که در پروتکل
درمان مورد استفاده در این پژوهش تنظیم شدها د ،بر روی تقویت
مهارتهای آراهی واجشناختی یز متمرکز هستند .لذا تایج
پژوهش حاضر همسو با تایج دیگر پژوهشهایی است که رابطه
میان این دو متغیر را شان داد د و یا تایج آ ها حاکی از اثربخشی
آموزش آراهی واجشناختی بر عملکرد حافظه فعال کالمی میباشد.
در ادامه مو ههایی از این پژوهشها ذکر شده است .یافتههای
پژوهش زاید و همکاران ا )2350شان داد که یک رابطه قوی میان
آراهی واجشناختی و حافظه فعال کالمی وجود دارد.
تایج حاصل از این پژوهش همسوست با تایج دیگر
پژوهشها؛ تایج مطالعه آقامحمدی ،ارجمند یا ،و غباری بناب
ا )5030شان داد که آموزش آراهی واجشناختی میتوا د عملکرد
حلقه واجشناختی حافظه فعال دختران دارای مشکالت خوا دن را
بهبود بخشد .در این مطالعه یز مشابه پژوهش حاضر از
خردهمقیاسهای ظرفیت عدد و توالی عدد-حرف استفاده شد .تایج
این مطالعه همسو با تایج پژوهش فعلی شاندهنده تأثیر آموزش
آراهی واجشناختی بر هر دو خردهمقیاس ظرفیت عدد و توالی عدد-
حرف اخردهمقیاسهای حافظه فعال کالمی) میباشد.
پارک و همکاران ا )2350در یک مطالعه تأثیر مداخله آراهی
واجشناختی را بر حافظه فعال کالمی کودکان سن مدرسه مبتال به
آسیب زبا ی خاص و مشکالت خوا دن کلمه مورد بررسی قرار
داد د .شرکتکنندههای رروه آزمایش سبت به کودکان رروه
کنترل ،همسو با تایج پژوهش حاضر ،در همه ا دازههای حافظه
فعال کالمی به طور معناداری عملکرد بهتری شان داد د؛ بنابراین

اصغری کاح ،سید محسن .ا .)5035چرایی و چگو گی پی شگیری از
اختالالت ویزه یادریری به مثابه معلولیتی پنهان ابا تمرکز بر
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A Study on the Effects of Linguistic Plays on Verbal Working Memory
Performance in Students with Reading Disorder
Ali Akbar Arjmandnia1
Samane Maleki2
Seyyed Mohsen Asgharinekah3
Rozita Davari-Ashtiani4

Abstract:
Aim: The aim of the present study was to investigate the effect of linguistic plays on the verbal working
memory performance in students with reading disorder.
Methods: The study design was quasi-experimental, with pre-test, post-test and control group. In this
study, purposeful selected method was used for sampling and the sample was included 30 students in
second and third grades. The study population were referred to Learning Disorders Clinics in Tehran
and the Imam Hossein Hospital and were diagnosed as the reading disorder. The subjects were
randomly assigned to the two experimental and control groups (each containing 15 individuals).
Linguistic plays were conducted for a 50-minute session for six weeks (two sessions per week). To
evaluate the effect of the linguistic plays, working memory subtests of WISC-4 (as an index of verbal
working memory) were utilized. Analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The findings achieved through data analysis showed that after omitting pre-test effect, test of
working memory indicates the effectiveness of linguistic plays on the performance of verbal working
memory both in students’ total score in the test and in working memory sub-tests.
Conclusion: According to the results of this research and the importance of improving working
memory performance of students with reading disorder, it can be suggested that the linguistic plays
can be used in the schools and health centers to increase the performance of both working memory in
students with reading disorder.
Keywords: Linguistic plays, Reading disorder, Verbal working memory، Working memory
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