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ایالمشهرۀسال11تاپنجکودکانکاريۀحافظسنجشمقیاسهنجاریابی
، یک مقیاس سنجش رفتاري است که براي کمـک  (WMRS)مقیاس سنجش حافظۀ کاري : هدف

ایـن  کاري سـاخته شـده اسـت.   به مربیان به منظور تشخیص آسان کودکان مبتال به نقایص حافظۀ
شناسی شناختی و اخیراً علوم شناختی براي اشاره به نظام حافظه یک سازة نظري است که در روان

هاي زیربنایی حفظ و نگهداري اطالعات مربوط به تکلیف در حـین عملکـرد تکـالیف    یا مکانسیم
م سـالۀ شـهر ایـال   11رود. در پژوهش پیشِ رو این مقیاس براي کودکان پنج تـا شناختی به کار می

گویـه و  20: ابزار این پژوهش مقیاس سنجش حافظۀ کاري است کـه  روشهنجاریابی شده است. 
گیـرد. جامعـۀ آمـاري پـژوهش     اي از صفر تا سه تعلق مـی هر گویه چهار گزینه دارد و به  آن نمره

نفر 320اي، گیري خوشهسالۀ شهر ایالم بودند که با استفاده از روش نمونه11تمام کودکان پنج تا 
آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. براي محاسـبۀ پایـایی آزمـون از روش همسـانی درونـی و      
آلفاي کرونباخ و براي  روایی آزمون از دو روش همبستگی نمرات مقیاس سنجش حافظۀ وکسـلر  

-کاري استفاده شد. بـراي  محاسـبه، روش  ها با مقیاس حافظۀو نمرات خواندن و ریاضی آزمودنی
تحلیـل شـدند.   SPSSافـزار  نـرم 16ها بـا نسـخۀ   ر توصیفی و استنباطی به کار رفت. دادههاي آما

هاي مقیاس و نمرة کل حافظۀ کاري رابطۀ معنـاداري بـه دسـت داد. رابطـۀ     نتایج بین گویه: هایافته
و ضـریب  77/0هاي مقیاس نیـز معنـادار بـود. ضـریب پایـایی آلفـاي کرونبـاخ مقیـاس         بین گویه

معنـادار بودنـد.   001/0بود. کلیۀ ضرایب همبستگی  در سـطح  80/0ین دو نیمۀ مقیاس همبستگی ب
نتایج حاکی از وجود رابطۀ معنادار بین نمرات  دروس خواندن و ریاضی افراد ونمرة حافظۀ کاري 

هـاي مقیـاس سـنجش حافظـۀ     بود. نتیجۀ دیگر این پژوهش نشان داد که بین گویه001/0در سطح
مقیــاس و مقیــاس ســنجش حافظــۀ وکســلر رابطــۀ منفــی معنــاداري وجــود  کــاري و نمــرة کــل 

: مقیـاس سـنجش   گیـري نتیجـه و رتبۀ درصدي نیز ارائه شده است. T). نتایج نمراتp>/01دارد(
هاي حافظۀ کاري است. و آسیبحافظۀ کاري ابزاري مفید براي تشخیص کودکان مبتال به نارسایی

هـاي  توان توانـایی هاي کالسی خاص میابیر آموزشی و فعالیتها و اتخاذ تدبا شناسایی این آسیب
حافظۀ کاري کودکان را بهبود بخشید.

حافظۀ کاري، هنجاریابی، کودکان، ایالم: هاکلیدواژه

Standardizing the working-memory rating scale (WMRS) among 5-11
year-old children in the city of Ilam

Introduction: The working-memory rating scale (WMRS) is a behavioral rating scale
developed for educators to facilitate easy identification of children with working memory
deficits. Working memory is the theoretical construct used in cognitive psychology and
recently cognitive neuroscience to refer to the system or mechanism underlying the
maintenance of task-related information during the performance of a cognitive task. The
current research attempted to standardize this scale in 5-11year old children. Methods:
WMRS was the instrument used in our study. This tool comprised 20 items, each on a four-
point scale, ranging from zero to 3. Random clustered sampling method was used to enroll
320 children (5-11 year old) across the city of Ilam. Internal consistency and Cronbach's alpha
were used to assess the reliability of the scale, and correlation coefficients of Wechsler
memory scale, math and reading subjects with working memory scale were computed for
validation of the scale. Descriptive and inference statistical methods were used and data were
analyzed using SPSS version 16. Results: Our findings showed a significant relationship
between the scale items and the total score. Likewise, the correlations among items were
significant. All correlation coefficients were significant at the level of 0.001. Cronbach’s alpha
reliability coefficient and split–scale reliability were 0.77 and 0.88, respectively. Our results
suggested a significant positive correlation between math/reading subjects scores and working
memory scale scores (p<0.001). Further findings revealed a significant relationship between
scale items and the total score with Wechsler memory scale (p<0.001). The T score and
percentile values were also presented. Conclusion: working memory rating scale is a useful
tool to diagnose children suffering from working memory deficiencies. Working memory
dysfunctions may efficiently be rectified where specific trainings and classroom activities are
prescribed.
Keywords: Working memory, Standardization, WMRS, Children, Ilam .
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مقدمه 
) یک مقیـاس  WMRS(1بندي حافظۀ کاريمقیاس رتبه

سنجش رفتاري است که براي تسهیل تشخیض کودکان 
مبتال به نقایص حافظۀ کاري به وسـیلۀ مربیـان سـاخته    
شده است. در حال حاضر، آموزگـاران ایـن کودکـان را    

کننـد و بـه نـدرت    توجه معرفی میبه عنوان کودکان بی
شـان  آنها را به مشکالت حافظهعملکرد کالسی ضعیف 

دهند. استفاده از این مقیاس فرصت شناسـایی  نسبت می
-هاي بعدي از آنها را افزایش میاین کودکان و حمایت

دهد. مقیاس حافظۀ کاري بر اساس مصاحبه با معلمـان  
گویه است. این مقیاس شـیوة  20طراحی شده و داراي 

ام ســریع ، مــؤثر و مناســب بــراي تشــخیض زود هنگــ
).1ساله است(11کودکان پنج تا 

هاي شناختی دارد. حافظۀ کاري نقش اساسی در فعالیت
هاي شناختی روزمره مانند خوانـدن یـک مقالـه،    فعالیت

روزنامه، محاسبۀ مقدار پول پرداختی در یک رسـتوران،  
آرایش ذهنی مبلمان اتاق نشیمن به منظور ایجاد فضایی 

-ي متفـاوت آپارتمـان  هابراي نشستن و مقایسۀ ویژگی
، گیري دربارة رهـن آنهـا  هاي مختلف به منظور تصمیم

هاي چندگانه (حفـظ موقـت   اغلب مستلزم برداشتن گام
حل مناسب این اطالعات در ذهن) تا رسیدن به یک راه

براي انجام تکالیف فوق است. حافظۀکاري یـک سـازة   
شناسی شناختی به منظور رجوع رواننظري است که در

یا مکانیسم زیربنایی حفظ اطالعات مربـوط بـه   امبه نظ
)؛ 2،3رود (تکلیف در حین عملکرد شناختی به کار مـی 

) 4داننـد( به همین دلیل آن را اساس فعالیت شناختی می
رسد حاصل پیشرفت تکامـل ذهنـی انسـان    و به نظر می

شناســی حافظــۀ کــاري ســازة اساســی روان.)5باشــد (
ی است.شناختی واخیراً علوم شناخت

یادآوري این نکته مهم است که حافظۀ کاري با حافظـۀ  
شناســـان در ). روان6(مـــدت تفـــاوت دارد کوتـــاه
مـدت را بـه کـار    هایی اصطالح حافظـۀ کوتـاه  موقعیت

برند که در آن افراد به سـادگی بعضـی اطالعـات را    می
هـاي دیگـر در   بدون دستکاري ذهنی یا انجـام فعالیـت  

). بنـابراین، یـک مثـال    7د (کننـ همان زمان ذخیـره مـی  
مدت بسـتگی دارد،  خوب از فعالیتی که به حافظۀ کوتاه

یادآوري یک شماره تلفن است. ظرفیت حافظـۀ کـاري   
یابد. کودکانی کـه  طی دوران کودکی پیوسته افزایش می

ظرفیت حافظۀ کاري کمی دارند با گذشت زمان از ایـن  
.)8(رسندساالنشان نمیلحاظ به هم

هـاي یـادگیري ماننـد    هاي حافظۀ کاري با زمینـه مهارت

). براي مثـال،  9خواندن و ریاضیات ارتباط دقیقی دارد (
بینــی کننــدة هــاي حافظــۀ کــاري کالمــی پــیشمهــارت
ــارت ــه    مه ــتال ب ــان مب ــت و کودک ــدن اس ــاي خوان ه

فاحشـی در زمینـۀ حافظـه    هاي خواندن نقایصناتوانی
ابطۀ بین حافظۀ کاري و کاري دارند. یک تبیین دربارة ر

خواندن این است کـه ظرفیـت حافظـۀ کـاري موجـب      
نگهداري اصوات و مفـاهیم گفتـاري مـرتبط ضـروري     

هـا و درك آنهاسـت.   آمیـز واژه براي شـناخت موفقیـت  
هاي ریاضی کاري کالمی و مهارتهمچنین بین حافظۀ

رابطۀ نزدیکی وجود دارد؛ به ویژه هنگامی که کودکـان  
ري حقـایق حسـاب و چگـونگی ارتبـاط     در حال یادگی

هـاي  هاي مربوطـه (ماننـد ارقـام) هسـتند. مهـارت     داده
هاي هوشـی کـودك،   حافظۀ کاري، حتا با لحاظ مهارت

بینـی عملکـرد کـودك در هـر دو زمینـۀ      قادر بـه پـیش  
).10خواندن و نوشتن و حساب و ریاضی است (

هاي متعددي مقیاس سنجش حافظۀ کاري داراي ویژگی
کشـد  تکمیل آن بـیش از پـنج دقیقـه طـول نمـی     است. 
گذاري و تفسیر آن ساده است و نیازي به آموزش ونمره
سنجی ندارد. این مقیـاس بـه عنـوان یـک وسـیلۀ      روان

گري تشخیصی براي شناسایی کودکان در معرض غربال
خطر حافظۀ کاري شناخته شده و عالوه بـر آن هـم در   

ر آن کـــه دهـــاي کـــالس درس(شناســـایی موقعیـــت
شـود) و  هاي مربوط به حافظۀ کاري ایجاد مـی شکست

رخ مشکالت این کودکان مفید است.هم ترسیم نیم
فعالیت اساسی براي کودکانی که از نظر توانایی خواندن 

ترین سطح و در دامنـۀ قرمـز مقیـاس    و نوشتن در پایین
حافظۀ کاري قرار دارند، یادگیري و اسـتفادة درسـت از   

ه ترتیب زمانی (اول، دوم، بعـد، آخـر و   لغات با توجه ب
هاي یـادگیري و آموزشـی   ...) است. اساس همۀ فعالیت

معلـم بـراي یـادآوري،    آخرین مسافرت کالسی اسـت. 
چند عکس از حوادث مختلفی را که در طول این سـفر  

دهـد. رد و بـدل کـردن    اتفاق افتاده به کودکان نشان می
کان و استفادة مکـرر از لغـات و   خاطرات به وسیلۀ کود

تکرار لغـات مربـوط بـه تکـالیف خـاص و اطالعـات،       
راهبرد اساسی دیگري براي کمک به کودکـان مبـتال بـه    
نقض حافظۀ کاري است. بـراي مثـال، معلـم مکـرر بـه      
منظور تشویق کودکان براي قرار دادن تصـویر حـوادث   

گـان کلیـدي (اول،   بر اساس یک ترتیب زمـانی بـر واژ  
). افرادي که 13-11کند (دوم، بعد، آخر و ...) تأکید می

1. Working memory
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در حافظۀ کاري نقص دارند، قادر بـه حفـظ مـؤثر ایـن     
اطالعات و انجام و تکمیل تکالیف نیستند.   

حافظۀ کاري برتوانایی افـراد در  با اشاره به تأثیر نقایص
هاي بسیار اساسـی بـراي  اکتساب دانش، رشد و مهارت

هـاي  استفاده از آنها در آموزش رسمی، تشخیص آسیب
حافظۀ کـاري، یـک اولویـت بـراي کودکـان مبـتال بـه        

سازي هاي یادگیري است، لذا هنجاریابی و بومیناتوانی
این ابزار بـراي اسـتفادة معلمـانی کـه مایـل نیسـتنتد از       

هاي رسمی و پیچیدة حافظۀ کاري استفاده کنند سنجش
راین هدف این پژوهش بررسـی  یک ضرورت است. بناب

اعتباریابی و پایایی این مقیاس است.  

روش
ابزار مورد استفاده در ایـن پـژوهش، مقیـاس سـنجش    

گویـه  20)، کـه  1(حافظۀ کاري آلوي و همکاران است
اي بین صـفر تـا سـه تعلـق     دارد و به هر گویۀ آن نمره

به گیرد. این مقیاس که در انگلستان هنجاریابی شده، می
وسیلۀ معلم و دستیاران آموزشی کـه تمـاس زیـادي بـا     

شـود.  کودك و شناخت خوبی از او دارنـد تکمیـل مـی   
محیط سنجش باید آرام و ساکت باشد. اجـراي آزمـون   

بایست کشد. نمرة کل میدقیقه طول می10تقریباً پنج تا
ها پاسخ داده شد حسـاب و پـس از   وقتی به همۀ سؤال

ـ آن شـود. بـراي   ایین صـفحه منتقـل   نمرة کل به مربع پ
تکمیل فرم موردنیاز هیچ آموزش رسمی وجـود نـدارد.   

شـود. نمـرات   تبدیل میTسپس نمرات خام به نمرات 
Tاي براي توصیف عملکرد یک فرد با توجـه بـه   شیوه

عملکرد سایرین در همان طیـف سـنی اسـت. متوسـط     
نشـان  10و انحراف معیار 50عملکرد با نمرة استاندارد 

شود. رتبۀ درصدي نیـز بـراي مقیـاس سـنجش     داده می
بیـانگر  حافظۀ کاري محاسبه شده است. رتبۀ درصـدي 

درصد افراد همان طیف سنی است کـه نمـرة کمتـر یـا     
بـا  100اند. دامنۀ اعداد بین یک و بیشتر به دست آورده

است.50متوسط عملکرد رتبۀ درصدي 
براي محاسبۀ پایایی آزمون، آلفاي کرونباخ و همسـانی  
درونی به کـار رفـت و بـراي محاسـبۀ روایـی آزمـون،       
ضریب همبستگی میان مقیاس سنجش حافظۀ کاري بـا  

اي دروس خواندن و ریاضی با استفاده از نمرات کارنامه
سـال اول محاسـبه شـد. ضـریب     ها در نـیم دروس بچه

مقیـاس سـنجش حافظـۀ    همبستگی این مقیاس نیـز بـا   
وکسلر کودکان مقایسه شد. این آزمون براي کودکان در 
شیراز، چهارمحال بختیاري و تهران هنجاریابی و پایایی 

سنجی شده اسـت. دامنـۀ ضـرایب پایـایی در پـژوهش      
و از طریـق تصـنیف   94/0تـا  65/0عابدي و همکاران 

). اجـراي  14( گـزارش شـده اسـت   91/0تا 76/0بین 
روایی آزمون و هنجاریابی وکسلر در شیراز بـه  زمان هم

). 15(دهندة سطح مطلـوب آن اسـت  وسیلۀ شهیم نشان
اطالعات حاصل از انطباق و هنجاریابی مقیاس وکسلر، 
براي تعیین و تنفیذ روایی مقیاس در ایران قابل اسـتفاده  

ــانه  ــی از نش ــت. یک ــلر  اس ــاس وکس ــی مقی ــاي روای ه
اطالعات به دسـت  هاي مختلف است.همبستگی آزمون

ها، نشانگر همبستگی مثبـت ایـن   آمده از این هنجاریابی
هاست. این واقعیت بـر نظریـۀ زیربنـایی مقیـاس     آزمون

وکســلر منطبــق و مــورد انتظــار بــوده اســت. ضــرایب 
یابـد کـه ایـن    همبستگی نیز با باال رفتن سن افزایش می

نیز بر مبانی نظري مربوط به رشد هوش منطبـق اسـت.   
هاي روایی آزمون، افـزایش نمـرات   دیگر از نشانهیکی 
ها همراه با افزایش سن است. همچنین از دروس آزمون

ریاضی و خواندن براي محاسبۀ روایـی آزمـون حافظـۀ    
کاري استفاده شده که دالیل انجـام آن در مقدمـه آمـده    

هـاي  هـاي حافظـۀ کـاري بـا زمینـه     است؛ زیرا مهـارت 
مقیاس سـنجش حافظـۀ   ـ میانگین و انحراف معیار 1جدول 

سالۀ شهر ایالم11کاري کودکان پنج تا 
انحراف معیارمیانگینهاگویه
q192/105/1
q271/197/0
q378/198/0
q475/100/1
q578/103/1
q673/103/1
q785/104/1
q891/101/1
q974/102/1
q1084/104/1
q1179/198/0
q1260/190/0
q1360/189/0
q1471/196/0
q1564/196/0
q16372/101/1
q1773/103/1
q1870/195/0
q1975/195/0
q2065/191/0

58/1497/16کل
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رتباط زیادي دارد.یادگیري خواندن و ریاضیات ا
اي بـود.حجم  مرحلـه اي تـک گیري، خوشـه روش نمونه

نمونه با توجه به خطاي معیار مقیاس و انحـراف معیـار   
(که از یک نمونۀ مقدماتی به دست آمده )مشخص 5/0

شد. این نمونه از بین دختران و پسران انتخـاب شـدند.   
سالۀ شـهر 11آموزان پنج تا جامعۀ آماري را کلیه دانش

هـاي  ها، روشدادند. براي محاسبۀ دادهایالم تشکیل می
آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار، رتبـۀ درصـدي)   

) بـه  Tو آمار استنباطی (ضریب هبستگی پیرمون ونمرة 
اقـزار  نـرم 16کار رفت. کلیۀ محاسبات به کمک نسـخۀ  

SPSS  .انجام شد
مقیاس سنجش حافظـۀ  1پس از ترجمه و ترجمه وارونۀ

کـاري بــه وســیلۀ یــک اسـتاد زبــان انگلیســی، اجــراي   
ــدماتی روي  ــش  60مق ــام و پرس ــودنی انج ــا و آزم ه

ــد.     ــی شـ ــت و بررسـ ــی یادداشـ ــکالت اجرایـ مشـ
141نفر بودند کـه  321کنندگان در این پژوهش شرکت

دیگـر  درصد) نفـر 56(180درصد) نفر آنها پسر و 44(

قـرار  11ا در دامنۀ سـنی پـنج تـا   هدختر بودند. آزمودنی
داشتند.

هایافته
هاي توصیفی مقیاس سنجش حافظۀ کاري داده1جدول

دهـد،  نشان مـی 1طور که جدول هماندهد.را نشان می
و بیشترین میانگین60/1با 13qو12qکمترین میانگین 

1q است.  92/1با
دهـد، بـین نیمـی از    نشـان مـی  2طور که جـدول  همان
هاي مقیاس سنجش حافظۀ کاري و مقیاس حافظۀ گویه

وکسلر رابطۀ معنـادار معکوسـی وجـود دارد. ضـرایب     
همبستگی بین نمرة کل مقیاس حافظۀ کـاري و حافظـۀ   

وکسلر نیز معنادار است.
(r= 31/0- , p )01/0=
ضریب پایایی آلفاي کرونبـاخ مقیـاس سـنجش حافظـۀ     

1. Back Translation

حافظۀ وکسلرافظۀ کاري و نمرة کل مقیاس با مقیاسهاي مقیاس حـ ضرایب همبستگی بین گویه2جدول 
q12q11q10q9q8q7q6q5q4q3q2q1

22/-*29/28/-**41/-19/0-05/0-29/-32/0-15/0-30/0-27/0-25/0-
q20q19q18q17q16q15q14q13کل

*31/0-*31/026/0-22/0-285/0-25/0-*31/0-*31/0-*31/0-
*=. /01 **=./001

ساله11هاي آن در کودکان پنج تا ـ ضرایب همبستگی بین نمرة کل مقیاس سنجش حافظۀ کاري و گویه3جدول 
q13q12q11q10q9q8q7q6q5q4q3q2q1
**82/0**80/0**83/0**87/0**87/0**84/0**84/0**83/0**86/0**81/0**82/0**79/0**81/0

q20q19q18q17q16q15q14
**81/0**80/0**86/0**87/0**87/0**82/0**86/0

001=./**
هاي مقیاس حافظۀ کاري و نمرةکل مقیاسضرایب همبستگی بین درس ریاضی و گویه-4جدول 

q10q9q8q7q6q5q4q3q2q1
**58/0**74/0**58/0**60/0**70/0**64/0**67/0**60/0**76/0**67/0
q20q19q18q17q16q15q14q13q12q11
**73/0**72/0**19/0**74/0**75/0**66/0**68/0**67/0**51/0**73/0

کل
**81/0

001=./**
مقیاسهاي مقیاس حافظۀ کاري و نمرة کل ضرایب همبستگی بین درس خواندن و گویه-5جدول 

q12q11q10q9q8q7q6q5q4q3q2q1
**47/0**56/0**52/0**68/0**56/0**61/0**71/0**68/0**73/0**43/0**78/0**58/0

q20q19q18q17q16q15q1413qکل
**78/0**67/0**64/023/0**77/0**79/0**63/0**74/0**65/0

01=./*001**=./
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و ضریب همبستگی بـین دو نیمـۀ مقیـاس    77/0کاري 
بود. 80/0

دهـد، همـۀ ضـرایب    نشـان مـی  3طور که جدول همان
معنادار هستند.001/0همبستگی درسطح

) و 18هـا (بـه جـز گویـۀ    ، همۀ گویه4بر اساس جدول
معنـاداري  نمرة کل مقیاس با درس ریاضی رابطۀ مثبت 

دارند.    
دهد کـه همـۀ ضـرایب (بـه جـز      نیز نشان می5جدول 

دار دارنـد. ) با درس خواندن رابطۀ مثبت معنـا 18گویۀ
که 82/0ضرایب همبستگی بین درس ریاضی وخواندن 

معنادار بود.  001/0در سطح 
، همـۀ ضـرایب همبسـتگی بـین کلیـۀ      6بر پایۀ جدول 

معنادار هسـتند. نتـایج   001/0هاي مقیاس در سطح گویه
ونمرات خام در پیوست آمـده  Tرتبۀ درصدي، نمرات 

است.

گیرينتیجهبحث و
نتایج مربـوط بـه محاسـبۀ ضـرایب پایـایی و همسـانی       

ــی و دو نیمــه ــن  درون ســازي آزمــون نشــان داد کــه ای
ها قابل قبول بوده و بیانگر دقـت و حساسـیت   شاخص

هاست. ایـن نتـایج نشـان    آزمون در سنجش این کیفیت
هــا و طــول کوشــشدهنــد کــه عملکــرد افــراد در مــی

هاي متعدد پایا و باثبات است. نتیجۀ بـه دسـت   آزمایش
). 1(خـوانی دارد آمده با پژوهش آلوي وهمکـاران هـم  

نتیجۀ دیگـر ایـن پـژوهش حـاکی از آن بـود کـه بـین        
هاي مختلف مقیاس سنجش حافظـۀ کـاري رابطـۀ    گویه
داري وجود دارد. این ضرایب بیانگر وجـود رابطـۀ   معنا

هاست که تأییـدي بـر روایـی همگـرا و     لقوي بین سؤا
همسانی درونی مقیاس اسـت. ایـن نتیجـه بـا پـژوهش      

). نتیجۀ مربـوط بـه   1(خوانی داردآلوي و همکاران هم
ــلر و    ــۀ وکس ــنجش حافظ ــاس س ــین مقی ــتگی ب همبس

هاي مختلف مقیاس سنجش حافظۀ کـاري ونمـرة   گویه
دار حافظۀ کل بیانگر آن بود کـه بـین آنهـا رابطـۀ معنـا     

دهـد کـه   معکوسی وجود دارد. این موضوع نشـان مـی  
ارزیابی باالي معلم در این مقیاس بـا مشـکالت بیشـتر    
حافظه همراه است. ضرایب باال در این مقیاس مشخصۀ 

ي دارنـد.  کودکانی است که در زمینۀحافظه نقایص کـار 
تأییدي بر روایی سازة آزمون است. نتیجـۀ بـه   این یافته

ــا پــژ ) 1(وهش آلــوي و همکــاراندســت آمــده نیــز ب
هـاي مقیـاس حافظـۀکاري    همخوانی دارد. بیشتر گویـه 

منفی و بیانگر نقایص حافظۀکاري است.
سایر نتایج این پژوهش نیز نشـان داد کـه بـین مقیـاس     
ــی     ــدن و ریاض ــۀکاري و دروس خوان ــنجش حافظ س
کودکان رابطۀ معناداري وجود دارد که با نتیجۀ پژوهش 

خوانی دارد. پژوهش آنها نشان هم) 1آلوي و همکاران (
هـاي حافظـۀ کـاري ارتبـاط دقیقـی بـا       داد که ظرفیـت 

موضوعات تحصیلی مانند خواندن، ریاضی و علـوم در  
هـاي تحصـیل دارد. یافتـۀ دیگـر و مهـم ایـن       همۀ سال

ــه محاســبۀ نمــرات  ــوط ب ــژوهش مرب هــاي و رتبــهTپ
درصدي است که بـا عالیـم و تفاسـیر مشـخص شـده      

دهد که ودك در گسترة رنگ سبز نشان میاست. نمرة ک
کودك در زمینۀ حافظۀکاري نقص نـدارد. اگـر نمـرات    
کودك در گسترة رنگ زرد قرار گیـرد، احتمـاالً کـودك    

هایی اسـت. نمـرات   در زمینۀ حافظۀ کاري دچار آسیب

هاي مقیاس سنجش حافظۀ کاريضرایب همبستگی بین همۀ گویه-6جدول 
Q20Q19Q18Q17Q16Q15Q14Q13Q12Q11Q10Q9Q8Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1

00/1Q1
00/176/0Q2

00/178/077/0Q3
00/171/067/072/0Q4

00/177/079/074/075/0Q5
00/181/076/071/068/069/0Q6

00/181/081/071/073/068/075/0Q7
00/173/076/075/073/072/071/077/0Q8

00/185/077/080/080/077/075/073/075/0Q9
00/182/081/079/071/080/073/078/075/077/0Q10

00/182/076/074/073/068/074/067/074/066/071/0Q11
00/173/072/073/073/069/073/072/071/069/064/064/0Q12

00/179/071/075/076/074/072/074/073/074/068/069/068/0Q13
00/177/076/072/079/082/076/075/075/082/079/074/072/072/0Q14

00/177/079/071/074/078/075/072/070/069/070/068/068/076/067/0Q15
00/175/083/075/073/072/076/082/077/078/076/078/075/073/071/076/0Q16

00/185/078/081/077/073/074/082/081/079/077/078/0796/075/073/072/073/0Q17
00/186/085/074/081/075/072/075/082/079/077/079/073/078/074/073/069/074/0Q18

00/174/074/074/079/072/069/069/075/077/073/072/071/077/071/060/073/069/067/0Q19
00/181/073/075/075/079/077/070/070/075/077/071/071/068/066/073/063/070/068/067/0Q20
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کودك در گسترة رنگ قرمز حاکی از آن اسـت کـه بـه    
جـدي  هـا و نقـایص  احتمال خیلی زیـاد داراي آسـیب  

است.این موضوع نشانگر آن است که پیشرفت آموزشی 
هاي آتی ضعیف خواهد بود. کودك در سال

هاي کالسی خاصی وجود دارد که به کمک آنها فعالیت
توان نقایص حافظۀکاري را بهبود بخشـید. در اینجـا   می

که حافظۀ کـاري کالمـی   به یک دستورالعمل و آموزش
د. یـادآوري و پیگیـري    شـو کند اشـاره مـی  را درگیر می

تـان را روي میـز   هـاي ها: ورقهآمیز دستورالعملموفقیت
ها را در سبد ردیف کنید، مـدادتان  سبز قراردهید، کارت

را روي زمین بگذارید، بیایید روي فرش بنشینید. آنچـه  
افتد این است که کودکان قادر به اجراي بخش اتفاق می

روي میـز سـبز   هاي خود رااول آموزش هستند و ورقه
هاي میانی و بقیـه را فرامـوش   دهند، اما آموزشقرار می

هـا  تر در یـادآوري آمـوزش  کنند. حتا کودکان بزرگمی
شود کـه در  )، لذا پیشنهاد می7(داراي مشکالتی هستند

تحقیقات آینده تـأثیر مـداخالت آموزشـی بـر ظرفیـت     
حافظۀ کاري کودکان بررسی شود.   

8/12/92:پذیرش;21/7/92:دریافت
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ضمیمه
سال8تا 7سنین  سال6تا 5سنین 

رتبه درصدي Tنمره نمره خام رتبه درصدي Tنمره نمره خام
8/37 43 0 1/27 41 0
9/44 43 1 2/29 42 1
9/46 44 2 3/33 42 2

50 45 3 7/41 43 3
1/53 45 4 8/45 44 4
2/58 46 5 9/47 44 5
2/60 47 6 50 45 6
3/63 47 7 1/52 46 8
3/64 48 8 2/54 47 9
3/65 49 9 3/56 48 10
3/67 50 11 3/58 48 11
4/69 51 12 4/60 50 13
4/70 52 14 5/62 50 14
4/71 53 15 7/66 53 18
5/73 53 16 8/68 54 19
5/74 54 17 9/72 55 20
5/75 55 19 1/77 57 24
6/77 56 20 3/81 59 26
6/79 57 21 3/83 59 27
6/80 57 22 4/85 60 28
7/82 58 23 5/87 61 29
7/83 59 25 6/89 64 33
7/84 61 27 7/91 64 34
7/85 61 28 8/93 68 39
7/86 62 29 8/95 73 47
8/88 63 30 9/97 74 48
8/89 64 32 100 75 49
8/90 65 33
8/91 68 38
9/92 69 39
9/93 71 42
9/94 73 46
9/96 74 47

98 76 50
99 81 57
100 82 58
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ادامه ضمیمه
سال11تا 10سنین  سالگی9سنین  نمره خام

رتبه درصدي Tنمره نمره خام رتبه درصدي Tنمره
3/24 41 0 1/24 40 0

32 41 1 6/29 41 2
34 42 2 37 42 3

9/35 42 3 7/40 43 5
8/38 43 4 4/44 44 6
7/43 43 5 3/46 44 7
6/45 44 6 1/48 46 11
5/48 45 7 50 47 12
5/49 45 8 6/55 48 14
5/50 46 9 4/57 48 15
5/51 46 10 3/59 49 16
4/53 47 11 1/61 49 17
3/56 48 13 63 51 19
3/57 49 16 8/64 53 23
2/59 51 18 7/66 54 25
2/60 51 19 5/68 54 26
1/62 52 20 4/70 55 27

65 52 21 2/72 56 30
66 53 22 1/74 57 31

9/69 53 23 9/75 58 32
8/71 54 24 8/77 59 34
8/73 54 25 6/79 60 36
8/74 55 26 5/81 61 39
7/75 56 27 2/85 62 40
7/76 57 30 87 62 41
7/77 58 31 7/90 63 43
6/78 58 32 6/82 66 48
6/80 59 33 3/96 71 57
5/82 59 34 1/98 71 58
5/83 60 35 100 72 60
4/85 60 36
4/86 62 39
4/87 63 40
3/88 63 41
3/89 65 44
3/90 65 45
3/91 67 47
2/93 67 48
2/94 71 56
1/95 72 57
1/96 73 59

100 74 60


