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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش حافظه کاری کودکان مبتال به
ناتوانیهای یادگیری انجام شده است .پژوهش به شیوهی آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه
گواه بود .جامعه مورد مطالعه شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی
مراجعهکننده به مراکز ویژه یادگیری شهر تهران بود .از بین این دانش آموزان  21دانشآموز به شکل
تصادفی انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  01نفر) جایگزین
شدند .در پیشآزمون و پسآزمون همه مشارکتکنندگان ،از طریق آزمونهای رمزنویسی ،نمادیابی،
فراخنای ارقام و حافظه تصویری مورد ارزیابی قرار گرفتند .آموزش شناختی در ده جلسه یکساعته برای
گروه آزمایش اجرا شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفتند .نتایج بهدستآمده نشان داد که تأثیر آموزش شناختی در سرعت پردازش اطالعات و حافظهی
کاری کالمی و دیداری -فضایی در گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه بود ولی تفاوتی از
نظر عملکرد تحصیلی بین دو گروه مشاهده نشد .بر اساس نتایج این تحقیق میتوان به این نتیجه دستیافت
که از آموزش شناختی میتوان برای ارتقای عملکرد شناختی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری بهرهگیری
نمود.
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مقدمه
اصطالح مشکالت ویژهی یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانشآموزانی برخاسته
است که بهطور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه میشوند و درعینحال در
چهارچوب طبقهبندی سنتی کودکان استثنایی نمیگنجند .این دانشآموزان دارای چهار
ویژگیِ بهرهی هوشی متوسط یا باالتر ،سالمت حسی -حرکتی (بینایی ،شنوایی و،)...
برخورداری از امکانات محیطی و آموزشی نسبتاً مناسب و نداشتن نابهنجاریهای شدید
رفتاری هستند (سیف نراقی و نادری .)0931 ،کودکان مبتالبه ناتوانی یادگیری باوجود
ضریب هوشی برابر با همساالن خود در پیشرفت تحصیلی کمبودهای مشخصی نشان
میدهند.
در جدیدترین مطالعه شیفرر و همکاران )2109( 0با بررسی کودکان  8تا  00سالهی
هندی میزان شیوع کلی اختالالت یادگیری 2را  01/01درصد و شیوع اختالالت نوشتن،
خواندن و ریاضیات را به ترتیب  00/2 ،02/1و  01/1گزارش کردهاند .همچنین
میهندوست ( )2100با مطالعه بر روی  011دانشآموز ابتدایی در شهر ایالم ،نرخ شیوع
اختالالت یادگیری را  00/1درصد به دست آورده است .همچنین در حال حاضر درصد
افرادی که بهعنوان دانشآموز دارای مشکالت ویژهی یادگیری در نظر گرفته میشوند ،به
دالیل مختلف افزایش یافته است؛ بهطوریکه در برخی از نظامهای آموزشی ،این گروه
بزرگترین طبقه آموزش ویژه را تشکیل میدهد (هاالهان و کافمن.)2119 ،9
آشنباخ و ادلبروک )0381( 1مشکالت رفتاری کودکان را به دو دسته رفتار درونی و
برونی تقسیم کردهاند .کودکانی که دارای ویژگی برونیکردن رفتار هستند ،معمو ً
ال
رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه دارند ،برعکس ،کودکانی که رفتار درونی دارند دارای
رفتاری ناپخته و اغلب گوشهگیر هستند .این نوع رفتارها در کودکان مبتال به ناتوانیهای
یادگیری بیشتر گزارش شده است (فیسون و یاتز .)2100 ،1عالوه بر پرخاشگری در تعدادی
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از کودکان ناتوان یادگیری ،برخی از این کودکان را میتوان با ویژگی انزوا و
بیحوصلگی مشخص کرد.
افزون بر آن کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری با اختاللهای شدید در کارکردهای
اجرایی مغز مواجه هستند .یکی از حوزههای مهم در میان کارکردهای اجرایی ،حافظه
کاری است .دانشآموزان با ناتوانی یادگیری شواهدی از نقص در حافظه کاری ،انتقال و
انطباق ناحیه حافظه کاری دیداری -فضایی نشان دادهاند .این نقص در بروز مشکالت
ریاضی ،در گفتن زمان و حساب تقریبی و همچنین در بروز اختالل در خواندن ،ضعف در
حافظه کوتاهمدت کالمی و سرعت پردازش بروز میکند (جنکس و لیشات .)2113 ،0یکی
از دالیل عمدهی این نقص در تکالیف مربوط به حافظه این است که این کودکان برعکس
همتایان طبیعی خود ،از راهبردهای مؤثر حافظه مانند مرور ذهنی استفاده نمیکنند (احدی
و کاکاوند.)0988 ،
برخی از تحقیقات نشان دادهاند که عملکرد کودکان مبتال به اختالل خواندن ،از نظر
حافظهی فعال ،بسیار ضعیفتر از کودکان عادی است (میرمهدی ،علیزاده و سیف نراقی،
 .)0988ظرفیت ناکافی حافظهی فعال یا سازماندهی ضعیف حافظهی بلندمدت میتواند
مشکالت خواندن یا درک مطلب خواندن را ایجاد کند .ازآنجاکه مؤلفهی بسیار مهم
حافظه کاری تفاوتهای فردی بسیاری را در میان افراد ایجاد میکند ،باید در آموزش و
یادگیری موضوعات مختلف درسی به آن توجه داشت .چرا که حافظهی فعال توانایی
حفظ اطالعات در ذهن ،در یک لحظه معین را تحت تأثیر قرار میدهد.
تواناییهای کودکان برای ذخیره و دستکاری اطالعات در حافظه کاری ،ارتباط
نزدیکی با موفقیت تحصیلی آنها در سالهای مدرسه دارد .بین این تواناییهای حافظه
کاری و موفقیت در حوزههای خواندن ،ریاضیات و درک زبان ارتباط وجود دارد.
همچنین یافتههای پژوهشها نشان میدهند که اندازهگیریهای حافظه کاری در داوطلبان
ورود به مدرسه ،پیشبینی کنندهی بسیار قوی موفقیتهای کودکان در ارزشیابیهای
سراسری پیشرفتهای تحصیلی در سه سال بعدی باشد (آلووی و همکاران.)2111 ،2

1. Jenks & Lieshout
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مطالعهی ارجمندنیا و سیف نراقی ( )0988با بررسی تأثیر راهبرد مرور ذهنی بر عملکرد
حافظه فعال دانشآموزان نارساخوان اثربخشی این راهبرد شناختی را مطلوب ارزیابی کرده
است .مجیدی و همکاران ( )0983به مطالعه تأثیر تکنیک خود آموزشدهی در کاهش
مشکالت خواندن و کاهش افسردگی در دانشآموزان نارساخوان پرداختند و یافتههای
پژوهش آنان از اثرگذاری مثبت این تکنیک حکایت دارد .قمری گیوی و همکاران در
سال  0930اثربخشی نرمافزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی ،بازداری پاسخ و
حافظه کاری کودکان دچار نقص توجه -بیش فعالی را مورد بررسی قرار دادند که
یافتههای آنها از تأثیر کاربرد این نرمافزار حمایت میکند .در سایر پژوهشها مانند
کلینگبرگ و همکاران)2111( ،0؛ لوسلی و همکاران)2102( ،2؛ شیران و برزنیتز)2100( 9؛
عظیمی و موسوی پور ( )0939و زارع و همکاران ( )0931نیز مشابه همین نتایج به دست
آمده است .در تمامی این پژوهشها بر نقش تکنیکهای شناختی بر پردازش اطالعات و
توجه در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری تأکید شده و این راهبردها را مؤثر یافتهاند.
مرور پیشینهی پژوهشی مرتبط با ترمیم شناختی این نکته را آشکار ساخت که آموزش
توجه و حافظه کاری موجب بهبود در کنش شناختی افراد عادی میشود و این بهبودی در
تکلیف به کار رفته در آموزش و در تکلیف به کار نرفته در آموزش و حتی پس از کنترل
اثرات دیگر قابل مشاهده است .با این حال مطالعات پیشین ،تأثیر آموزش شناختی را بر
متغیر روانشناختی یا بهبود عملکرد درسی بررسی کردهاند .بهعالوه در این مطالعات
کودکان با طیف ناتوانی یادگیری مورد غفلت قرار گرفتند .بر این اساس محقق با توجه به
پیشینهی موجود درصدد پاسخ به این سؤال بود که آموزش شناختی از طریق کار با رایانه
چه اثری بر حافظه کاری و سرعت پردازش اطالعات در کودکان مبتال به ناتوانیهای
یادگیری میگذارد؟ بهعالوه توان حافظه کاری کالمی ،حافظه کاری دیداری -فضایی،
سرعت پردازش و در نهایت عملکرد تحصیلی دانشآموز چگونه از این آموزش تأثیر
میپذیرد؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه میباشد.
جامعه مورد پژوهش را کلیهی دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی
مراجعهکننده به مراکز ویژه اختالالت یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 0932-39
تشکیل دادهاند .این دانش آموزان پیش از پذیرش در این مراکز مورد بررسیهای
تخصصی قرار گرفته و از آنان آزمونهای هوش و اختالل خواندن به عمل آمده است و
بهعنوان دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری تشخیص داده شدهاند 21 .دانشآموز با
روش نمونهگیری تصادفی از میان کلیهی دانشآموزان مراکز ویژه اختالالت یادگیری
شهر تهران انتخاب شدند و به شیوهی تصادفی در گروههای آزمایشی و گواه ( 01نفر در
گروه آزمایشی و  01نفر در گروه گواه) جایگزین گردیدند.
ابزارهای پژوهش شامل سه خرده مقیاس (آزمون رمزنویسی ،آزمون نمادیابی و آزمون
فراخنای حافظه ارقام) آزمون هوش وکسلر برای کودکان و خرده مقیاس حافظه تصویری
از آزمون حافظه وکسلر استفاده بهعمل آمده است .دو خردهآزمون رمزنویسی و نمادیابی
از مجموعه آزمون هوش وکسلر برای کودکان در کنار هم عامل سرعت پردازش را
میسازند .کسب نمرهی باال در این آزمونها بدان معناست که فرد میتواند با سرعت
زیادی اطالعات را جذب و آنها را یکپارچه کند .آزمون فراخنای حافظه ارقام نیز از
همین مجموعه است .این آزمون یک آزمون کوتاهمدت کالمی است که نیازمند توجه،
رمزگردانی صحیح و بازیابی دقیق اطالعات است .آزمون حافظه تصویری از مجموعه
آزمون حافظه وکسلر است که بیشترین حساسیت را نسبت به اختالل شناختی ناشی از
کارکرد حافظه دارد .وکسلر ضریب پایایی همسانی درونی برای آزمون رمزنویسی را به
وسیله فرمول گیلفورد ( 1/81 )0311گزارش کرده است .او در مطالعات خود ضریب
پایایی خرده آزمون نمادیابی را  1/13گزارش کرده است (مارنات0981 ،؛ ترجمه شریفی و
نیکخو) .بعالوه ضریب پایایی بازآزمایی خرده مقیاس آزمون فراخنای حافظه ارقام را 1/89
گزارش نموده است (وکسلر 2111 ،؛ به نقل از کرمی .)0980 ،همچنین ضریب پایایی برای
خرده مقیاس آزمون حافظه تصویری  1/82گزارش شده است (مارنات0981 ،؛ شریفی و
نیکخو) .سنجش پایایی این آزمون در ایران نیز در مطالعهی ساعد و همکاران ( )0981به
روش دو نیمه کردن با آلفای کرونباخ  1/18محاسبه شده است.
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روش اجرا در پژوهش حاضر به این صورت بود که درمان ترمیم شناختی CRT 0در
چند گام متوالی اجرا شد .ابتدا ،نارسایی شناختی شناسایی و اندازهگیری شد .سپس،
آموزشهای شناختی ارائه شد که بر مبنای فرضیه شکلپذیری مغزی ،چنین فرض میشود
که بهگونهای مستقیم این نارساییها را ترمیم خواهد کرد .برنامه درمان ترمیم شناختی
شولبرگ و ماتیر )2110( 2به کار گرفته شد که مداخلهای شناختی و عصبشناختی است و
با تمرین و بهکارگیری مهارتهای باقیمانده و سالم شناختی تالش میکند نارساییهای
شناختی آزمودنیها را کم یا برطرف کند .این برنامه آموزشی بر تواناییهای شناختی
حافظـه و اجزای آن ،توجه و ابعاد توجه و عملکرد اجرایی تمرکز دارد و دستورالعمل هر
جلسه بهطور کامل مشخص اسـت .در جلسات آموزش تمرینهایی داده شد که بهطور
مستقیم مهارتهای توجه ،تمرکز و حافظه را تقویت میکردند .مداخلهها بهصورت فردی
انجام شد .در روند اجرای مداخله برای هر یک از آزمودنیها 01 ،جلسه آموزش
یکساعتهی شناختی ،هر هفته دو جلسه اختصاص داده شد .سطح دشواری تکالیف
بهگونهای بود که با پیشرفت مهارت آزمودنیها ،تکالیف هم بهطور پیشرونده دشوارتر
میشدند .پس از اتمام جلسات آموزشی آزمونهای مربوط به حافظه کاری بهطور مجدد بر
روی آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه اجرا شد .خالصه جلسات آموزش به شرح زیر
بود:
جلسه اول :آشنا کردن آزمودنی با برنامه آموزشی ،برنامهریزی و هدفگذاری.
جلسه دوم :تمرینهای توجه دیداری -تصویری .نمونهای از این تکلیف ،بازی آنالین
یادآوری چهره بود.
جلسه سوم :توانایی گوشبهزنگی و نگهداری توجه بـه محرکهای شنیداری .بهبود
حافظه شـنیداری -دیـداری.
جلسه چهارم :ارائه بازیهایی که نیازمند سرعت در پردازش اطالعات و هماهنگی
دیداری -فضایی بود.
جلسه پنجم :تمرین حافظه عددی و یادگیری تداعی کلمهها.

1. cognitive remediation therapy
2. Sholberg & Mateer
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جلسه ششم :توجه انتخابی و تمرینهای پردازش توجـه ،تغییر توجه حافظه رویدادی و
گسترش شناختی.
جلسه هفتم :تصویرسازی زمانی و مکانی و یادآوری تجربههای گذشته اخیـر و فـوری.
جلسه هشتم :حافظه حرکتی (دستورهای حرکتی تک یا چندمرحلهای).
جلسه نهم :فرا حافظه ،برنامهریزی و روش ناپدید شدن تدریجی نشانههای حافظهای.
جلسه دهم :مروری بر محتوای تمامی جلسات گذشته و اجرای سنجش پسآزمون.
داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخهی 08
تجزیه و تحلیل شد .در بیان دادههای توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف معیار و
برای تعیین اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد حافظه کاری از آزمون تحلیل کواریانس
استفاده شد.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نمونهی مورد بررسی برحسب ویژگیها و
پرسشهای جمعیت شناختی در جدول شماره  0ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی
پایه تحصیلی
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
مجموع

جنسیت

گروه آزمایش

گروه گواه

دختر

0

0

پسر

9

9

دختر

2

2

پسر

9

9

دختر

1

1

پسر

0

0

01

01

شاخصهای توصیفی عملکرد آزمودنیها در کنشهای اجرایی (رمزنویسی ،نمادیابی،
حافظه کاری کالمی و حافظه کاری دیداری -فضایی) در جدول شماره  2آمده است.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی عملکرد آزمودنیها در کنشهای اجرایی در پیشآزمون و
پسآزمون
گروه گواه
پیشآزمون

گروهها

M

0/21

1 /8

0 /1

21/0

0/18

0 /1

0/01

1 /1
1

01/0

9/90

01

9/08

01/2

1/93
0/19
0/01

0 /1

1/29

21/1

1/83

21/1

0/12

91/1
21/8
01/1
01

1

SD

M

SD

M

SD

M

SD

حافظهکاری دیداری-فضایی

1/28

حافظه کاری کالمی

9/08

نمادیابی

پسآزمون

0/91

رمزنویسی

پیشآزمون

0/99

کنشهای اجرایی

گروه آزمایش
پسآزمون

بهمنظور بررسی اختالف نمرات پیشآزمون و پسآزمون نمرههای پردازش اطالعات
(دو خرده آزمون رمزنویسی و نمادیابی) در گروههای آزمایش و گواه از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد که نتایج در جدول شماره  9آمده است .قبل از انجام تحلیل
کوواریانس ،برقراری پیش شرط های آن با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون لوین برای بررسی فرض همسانی
واریانس خطا درگروه آزمایش و گروه گواه ( )F=1/8, p>0/05بررسی و تایید شد.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس تفاوت نمرههای پردازش اطالعات (نمادیابی  -رمزنویسی) در
گروههای آزمایش و گواه
پردازش اطالعات

منبع تغییرات

رمزنویسی

پیشآزمون

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

0

29/91

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

2/02

1/021

1/09

اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظهی کاری کودکان...

نمادیابی
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اثر گروه

0

090/83

10/28

)**(1/110

1/80

پیشآزمون

0

090/83

12/21

)**(1/110

1/80

اثر گروه

0

812/99

31/09

)**(1/110

1/81

نتایج جدول شماره  9نشان میدهد بین نمرات پسآزمون گروه آزمایش و گروه گواه
پس از کنترل اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .معنادار بودن تفاوت در
رمزنویسی ( )F=72/27 , P>1/11و نمادیابی ( )F=97/63 , P>1/11نشان میدهد که
آموزش شناختی بر عملکرد پردازش اطالعات بهطور معناداری مؤثر بوده است.
همچنین بهمنظور بررسی تفاوت نمرههای حافظه کاری کالمی در گروههای آزمایش
و گواه ،از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج در جدول شماره  1آمده است.
قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،برقراری پیش شرط های آن با استفاده از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون لوین برای
بررسی فرض همسانی واریانس خطا درگروه آزمایش و گروه گواه ()F=1/03, p>0/05
بررسی و تایید شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس تفاوت نمرههای حافظه کاری کالمی در گروههای آزمایش و گواه
حافظه کاری کالمی

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

0

(**)

0

01/18

22/00

29/91

00/11

1/110

(**)

1/110

1/13

اثر گروه

1/11

پیشآزمون

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

چنانچه در جدول فوق مالحظه میشود بین نمرات پسآزمون حافظه کاری کالمی
گروه آزمایش و گروه گواه پس از کنترل اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد
( ،)F=22/61 , P>5/50که نشان میدهد آموزش شناختی بر عملکرد حافظه کاری
کالمی بهطور معناداری مؤثر بوده است.
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افزون بر آن بهمنظور مقایسه نمرات آزمون حافظه تصویری برای بررسی عملکرد
حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان در گروههای آزمایش و گواه از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول  0آمده است .ﻗﺒل از انﺠام تحلیل
کوواریانس ،برقراری پیش شرط های آن با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون لوین برای بررسی فرض همسانی
واریانس خطا درگروه آزمایش و گروه گواه ( )F=2/1, p>0/05بررسی و تایید شد.
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس تفاوت نمرههای حافظه کاری دیداری -فضایی در گروههای
آزمایش و گواه
حافظه کاری دیداری-فضایی

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

0

88/2

203/0

(**)

0

28/11

81/1

1/110

(**)

1/110

1/89

اثر گروه

1/31

پیشآزمون

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود بین نمرات پسآزمون حافظه کاری
دیداری -فضایی گروه آزمایش و گروه گواه پس از کنترل اثر پیشآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد ( ،)F=269/6 , P>5/50که نشان میدهد آموزش شناختی بر
عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی بهطور معناداری مؤثر بوده است.
درنهایت بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتال
به ناتوانی یادگیری ،با بهرهگیری از آزمون تحلیل کواریانس به مقایسه نمرههای درسی
آزمودنیها در گروههای آزمایش و گواه پرداخته شد (جدول  .)6ﻗﺒل از انﺠام تحلیل
کوواریانس ،برقراری پیش شرط های آن با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون لوین برای بررسی فرض همسانی
واریانس خطا درگروه آزمایش و گروه گواه ( )F=2/31, p>0/05بررسی و تایید شد.
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جدول  .6نتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگین نمرههای عملکرد تحصیلی در گروههای
آزمایش و گواه
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

0

1/112

1/111

اثر گروه

0

0/21

1/119

حافظه عملکرد تحصیلی

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

1/31

1/111

1/10

1/03

همانطور که در جدول  0مالحظه میشود نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس
نشان داد تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش و گواه از نظر عملکرد تحصیلی وجود
ندارد (.)F=4, P<1/11

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش اطالعات حافظه
کاری کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری انجام پذیرفت .نتایج آزمون تحلیل کواریانس
نشان داد که آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد پردازش اطالعات در کودکان مبتال به
ناتوانی یادگیری میشود .اختالف نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو آزمون نمادیابی و
رمزنویسی از نظر آماری معنیدار بود .این نتایج با یافتههای مطالعات شیران و برزنیتز
( )2100و مورونو و سالدانا )2111( 0همسو است .اکثر دانشآموزان مبتال به ناتوانی
یادگیری در مؤلفهی پردازش اطالعات دارای نقص جدی هستند (بروکس.)2110 ،2
یارمحمدیان و همکاران ( )0931نیز با بررسی اثر آموزش راهبردهای شناختی بر سرعت
9
پردازش دانشآموزان نارساخوان نتایج مشابهی به دست آوردهاند .نتایج تحقیق فوی و مان
( )2101که به بررسی تأثیر آموزش شناختی سازگار شونده بر شاخصهای حافظه کاری
پرداختند نیز نشان دا د که آموزش شناختی بر رفتار خودتنظیمی و مهارتهای حافظه از
جمله پردازش اطالعات تأثیر مثبت دارد.

1. Moreno & Saldana
2. Brooks
3. Foy & Mann
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همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش آلووی و همکاران )2109( 0که بهمنظور
پاسخگوی به این سؤال که آیا آموزش کامپیوتری حافظه کاری میتواند به بهبود
مهارتهای شناختی دانش آموزان کمک کند ،همخوان است .نتایج تحقیق آنها نیز نشان
داده است که آزمودنیهای گروه مداخله در سنجش پسآزمون در مهارتهای حافظه
کاری و سایر کارکردهای اجرایی مغزی ،بهبود معنیداری به دست آوردهاند و این نتایج
در پیگیری هشت ماه بعد نیز پایدار بوده است.
بعالوه نتایج نشان داد که آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد حافظه کاری کالمی در
کودکان ناتوان یادگیری میشود و اختالف نمرات پیشآزمون و پس آزمونِ آزمون
فراخنای ارقام از نظر آماری معنیدار بود .این نتایج همگام با یافتههای دی آمیکو،)2110( 2
هولمز و همکاران ،)2101( 9کوندا و همکاران ،)2109( 1پیکرینگ و گاترکول)2111( 1
است که نشان میدهن د برنامه آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد حافظه فعال کاری
کالمی کودکان با ناتوانی یادگیری ویژه میشود.
اما در ایران مطالعهی ارجمند نیا و سیف نراقی ( )0988نشان داد که آموزش راهبرد
شناختی مرور ذهنی تأثیر معنیداری بر عملکرد حافظه کاری دانشآموزان نارساخوان
ندارد .در تبیین عدم تأثیر آموزش این راهبرد بر حافظه فعال آزمودنیها ،میتوان به این
نکات اشاره نمود .نخست آنکه شیوهی نمونهگیری در این تحقیق از نوع در دسترس بوده
و امکان اینکه آزمودنیها طیفی از افراد نارساخوان باشند که این راهبرد برای آنها مؤثر
نباشد وجود دارد .همچنین تفاوت در ابزار سنجش عملکرد حافظه فعال نیز باید مورد توجه
قرار گیرد .بهعالوه میتوان به این ن کته نیز اشاره کرد که شاید اساساً آموزش مستقیم
جذابیتی برای اینکه آزمودنی یاد بگیرد نداشته باشد.
افزون بر آن نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد
حافظه کاری دیداری -فضایی در کودکان مبتال به ناتوانی در یادگیری میشود .این نتایج
همسو با یافتههای دالین ،)2100( 0لوسلی و همکاران ( )2102و کلینگبرگ و همکاران
1. Alloway
2. D’Amico
3. Holmes
4. Kundu B
5. Pickering & Gathercole
6. Dahlin K.I.E.
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( )2111است که نشان میدهند تمرین رایانهای شناختی متمرکز بر حافظه فعال دیداری-
فضایی سبب افزایش عملکرد دیداری-فضایی حافظه کاری کودکان نارساخوان شده
است .همچنین شیران و برزنیتز ( )2100نیز در پژوهش خود به نتایج مشابه با پژوهش حاضر
در زمینه حافظه اشاره کردهاند .آنها در پژوهش خود نشان دادند که پس از تمرین
رایانهای حافظه فعال ،توانایی ذخیرهسازی اطالعات کالمی و دیداری -فضایی در حافظه
فعال و رمزگشایی افزایش یافته است .در میان پژوهشهای داخلی نیز مطالعه شکوهی یکتا
و همکاران ( )0939که به بررسی اثربخشی تمرین رایانهای شناختی بر افراد نارساخوان
پرداختند .یافتهها حاکی از معنیدار بودن تأثیر این تمرین رایانهای و بهبود عملکرد حافظه
فعال دیداری-فضایی در دانش آموزان مبتال بر نارساخوانی بود.
یافتهی دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد تحصیلی
در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری نمیشود .نتایج بهدستآمده با مطالعات متعددی که
بیان میدارند آموزش شناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی تأثیر مثبتی دارد (نریمانی و
سلیمانی0932 ،؛ عابدی و همکاران0930 ،؛ آقابابایی و همکاران )0930 ،همسو نمیباشد.
علیرغم یافته پژوهش حاضر مبنی بر عدم تأثیر چشمگیر آموزش رایانهای شناختی بر بهبود
عملکرد تحصیلی ،یافتههای سایر پژوهشها در این زمینه دال بر اثربخشی اینگونه تمرینها
و آموزشها بر بهبود عملکرد تحصیلی است .هرچند که دانشآموزان گروه آزمایش در
میانگین نمره کلی آزمون تحصیلی نسبت به گروه گواه در پسآزمون عملکرد بهتری به
دست آوردند ،اما این تفاوت قابلمالحظه نبود .در راستای تبیین چنین نتیجهای میتوان
چنین استدالل کرد که مداخله آموزش رایانهای شناختی متمرکز بر حافظه فعال ،توانسته
است تأثیر مثبتی بر ویژگیهای عملکرد خواندن ایجاد کند ،اما احتماالً به دلیل تعداد
محدود آزمودنی های دو گروه و حساسیت آزمون تحلیل کواریانس نسبت به این ویژگی،
این تفاوت چشمگیر نبوده و از لحاظ آماری معنیدار نیست.
از طرف دیگر میتوان عدم اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد تحصیلی را بر اساس
نظر اوزتون )2102( 0اینگونه تبیین کرد که آموزش شناختی موجب تغییرات
انعطافپذیری عصبی 2مغز میشود و رسیدن به توان بالفعل این تغییرات نیازمند گذشت
1. Avzton
2. neuroplasticity
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زمان است .وی همچنین اظهار میدارد که بهبودی عملکرد تحصیلی را باید سه تا شش ماه
پس از ارائه آموزش شناختی انتظار داشت ،چرا که در طی این زمان دانش آموزان فرصت
کافی خواهند داشت از افزایش عملکرد بهدستآمده در زمینه توانمندیهای شناختی به
نحوه کامل استفاده کنند .نتایج این یافتهها از مفهوم انعطافپذیری سیستم عصبی حافظه
فعال حمایت میکند و اهمیت رابطه بین ظرفیت حافظه فعال بزرگتر و ارتقای عملکرد
تحصیلی را متذکر میشود.
علت دیگر کسب نمرههای خوب و خیلی خوب در میان تمامی آزمودنیها ،چه در
گروه آزمایشی و چه در گروه کنترل وجود نوعی نگاه در میان خانوادهها و سیاست
ارزشیابی آموزشوپرورش در دورهی ابتدایی است .در مصاحبه با مربیان و والدین
کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری به این نکته برخورد کردیم که دادن نمرهی خوب در
ارزشیابی پایانی و به اتمام رساندن سال تحصیلی ،علیرغم ناتوانی و عدم درک حداقلی از
دانش در آن سال تحصیلی ،میتواند ناشی از درخواست و فشار والدین بهمنظور عقب
نماندن کودک خود از سایر هم سن و ساالن از یکسو و سیاست مدارس با انگیزهی حفظ
کودک در مدرسه و نداشتن دانشآموز مردودی از سوی دیگر باشد.
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