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Introduction: The memory-based cognitive training program has special attention to cognitive 

ability and communication skills in deaf students. The present study aimed to determine the effect 

of the memory-based cognitive training on the cognitive ability and communication skills of deaf 

students.   

Methods: This study was a semi-experimental kind with pre-test, post-test design, and control 

group. The participants included 26 female deaf students. Participants were selected by conve-

nience sampling method from Mir deaf high school in Isfahan city. They were randomly divided 

into experimental and control groups, each group consisted of 13 students. The experimental group 

participated in a memory-based cognitive training program in ten sessions, but the control group 

did not participate in this program. The research instruments were the Wechsler intelligence scale 

for children (2003) and the Burton communication skills questionnaire (1990). Data were analyzed 

by MANCOVA.

Results: The results indicated that memory-based cognitive training had a significant effect on the 

cognitive ability and communication skills of students (P<0.0001).

Conclusion: According to the findings, a memory-based cognitive training program improved 

the cognitive ability and communication skills of deaf students. So, this program can be used to 

improve the cognitive ability and communication skills of these students and paying attention to 

the memory-based cognitive training program is effective and useful.doi.org/10.30699/icss.22.3.114
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مقدمه: برنامه آموزش شناختی مبتنی بر حافظه توجه ویژه ای به توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان 

ناشنوا دارد. هدف این پژوهش، بررسي تاثیر آموزش شناختی مبتنی بر حافظه بر توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی 

دانش آموزان ناشنوا بود.  

روش کار: این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و گروه کنترل بود. در پژوهش حاضر 

26 دختر ناشنوا شرکت داشتند که به روش نمونه گیری در دسترس از دبیرستان ناشنوایان میر شهر اصفهان انتخاب شده 

بودند، آزمودنی ها با گمارش تصادفی به دو گروه 13 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه آموزش 

شناختی مبتنی بر حافظه را در 10 جلسه آموزش دریافت کردند ولی این برنامه آموزشی به گروه کنترل ارائه نشد. ابزارهای 

استفاده  شده در این پژوهش مقیاس هوشی وکسلر کودکان )2003( و پرسشنامه مهارت های ارتباطی Burton )1990( بود. 

داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج بیان گر آن بود که آموزش شناختی مبتنی بر حافظه بر توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی آزمودنی ها 

.)P<0/0001( تاثیر معناداری دارد

نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، برنامه آموزش شناختی مبتنی بر حافظه سبب بهبود توانایی شناختی و مهارت های 

ارتباطی دانش آموزان ناشنوا شد. بنابراین، می توان از این برنامه به  منظور بهبود توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی 

چنین دانش آموزانی استفاده کرد و توجه به برنامه آموزش شناختی مبتنی بر حافظه موثر و مفید می باشد.

مقدمه
در  را  فردی  هر  می تواند   )Hearing impairment( شنوایی  آسیب 
معرض مشکالت عمده ای قرار دهد. مهم ترین مشکل کودکان و نوجوانان 
مربوط  آنها  ارتباطی  مهارت های  و  گفتار  تحول  به  شنوایی  آسیب  با 
در  زبان  تحول  حوزه های  همه  در  افراد  این  دلیل،  همین  به  می شود. 
شرایط نامناسبی قرار می گیرند و آموزش ویژه  ای نیاز دارند )1(. به  طور 

کلی توانایی شناختی )Cognitive capacity( و مهارت های ارتباطی 
تحت تأثیر  که  هستند  مهمی  حوزه  دو   )Communication skills(
توانمندی های  و  موفقیت ها  بر  و  می گیرند  قرار  شنوایی  مشکالت 
ظرفیت  و  شناختی  توانایی   .)2( می گذارند  تاثیر  ناشنوا  دانش آموزان 
در  موثری  نقش  و  دارد  شناختی  تحول  در  قابل توجهی  تاثیر  هوشی 
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توانایی های  در  که محدودیت  این  با   .)3( ایفا می کند  فرد  هر  زندگی 
شناختی و عملکرد هوشی یکی از ویژگی های کودکان ناشنوا است ولی 
ممکن است هوش برخی از افراد ناشنوا نسبت به همساالن شنوای آنها 

بیشتر باشد )4(.
روزمره،  زندگی  در  ارتباط  برقراری  مهارت های  مهم  نقش  به  توجه  با 
به  دانش آموزان  به همه  به صورت عملی  ارتباطی  مهارت های  آموزش 
ویژه دانش آموزان ناشنوا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است )5(. در 
این راستا، از روش های شناختی برای غلبه بر هیجان ها و احساس های 
نامناسب و برقراری ارتباط موثر استفاده می شود )6(. چرا که نقص در 
مهارت های ارتباطی، مساله ای رایج در خانواده ها، به ویژه خانواده های 
دانش آموزان  دیگر،  بیان  به   .)7( است  ویژه  نیازهای  با  فرزندان  دارای 
ناشنوا در مهارت های ارتباطی ساده مشکل زیادی ندارند ولی احتمال 
انعکاس  مانند  پیچیده  ارتباطی  مهارت های  در  آنها  عملکرد  دارد 
چنین  در  ضعف  و  باشد  ضعیف تر  مناسب  بازخورد  ارائه  و  احساسات 

مهارت هایی آنها را محدودتر کند )8(.
توانایی شناختی و مهارت های  از روش های گوناگونی به منظور بهبود 
شناختی  آموزش  روش ها،  این  از  یکی  که  می شود  استفاده  ارتباطی 
است   )Memory-based cognitive training( حافظه  بر  مبتنی 
و  آموزشی  روش  یک  عنوان  به  شناختی  توان بخشی  و  آموزش   .)9(
را  دیده  آسیب   کارکردهای  که  است  شناختی  مشکالت  برای  درمانی 
 .)10( می کند  ترمیم  تمرین  و  تکرار  آموزشی،  راهبردهای  طریق  از 
آموزش و توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه به فرایندهای شناختی 
و فعالیت های درمانی برای آموزش مهارت های مبتنی بر حافظه و سایر 
عملکردهای شناختی به منظور یادآوری رویدادهایی گفته می شود که 
در زمان های مختلف اتفاق می افتد یا افتاده است و در راستای آن عملی 

انجام شده یا خواهد  شد )11(.
ارتباطی  مهارت های  و  شناختی  توانایی  بهبود  اخیر،  سال های  در 
گرفته  قرار  روان شناسان  و  متخصصان  توجه  مورد  دانش آموزان 
و  آموزش  تاثیر  بررسی  در حوزه  پژوهش هایی  راستا،  در همین  است. 
انجام  مختلف  گروه های  در  و  مختلف  سنین  در  شناختی  توان بخشی 
از  و همکاران حاکی   Perez-Martin مطالعه  نتایج   .)12( است  شده 
آن که توان بخشی شناختی باعث بهبود قابل توجه و معنادار عملکرد 
حافظه فعال افراد مبتال به اسکلروزیس مالتیپل شد )13(. نتایج مطالعه 
Kanellopoulos و همکاران نشان داد که برنامه توان بخشی شناختی 

باعث بهبود قابل توجه کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال نوجوانان 
Gow و همکاران نشان  یافته های تحقیق  از لوسمی شد )10(.  مبتال 
و  شناختی  توانایی  بهبود  باعث  فراغتی  شناختی  فعالیت های  که  داد 

  Bennett پژوهش  یافته های  نوجوانان شد )14(.  ارتباطی  مهارت های 
و همکاران حاکی از اثربخشی کاربرد فعالیت های شناختی رایانه ای بر 
بهبود حافظه فعال و کارکردهای اجرایی کودکان با نشانگان داون بود 
)15(. نتایج پژوهش Nunes و همکاران حاکی از آن بود که آموزش 
می شود  ناشنوا  کودکان  حافظه  عملکرد  بهبود  سبب  شناختی  برنامه 
بازتوانی  برنامه  که  داد  نشان  و همکاران   Kesler مطالعه  نتایج   .)16(
شناختی برخط باعث بهبود مهارت های کارکرد اجرایی سرعت پردازش، 
آسیب  با  کودکان  بینایی  و  کالمی  حافظه  و  شناختی  انعطاف پذیری 
مغزی شد )17(. نتایج پژوهش Ashori و همکاران بیان گر اثربخشی 
برنامه توان بخشی شناختی بر مهارت های ارتباطی از طریق ادراک گفتار 
نتایج   .)18( بود  پیش دبستانی  ناشنوای  کودکان  در  کالمی  وضوح  و 
پژوهش زارع و شریفی بیان گر اثربخشی قابل توجه برنامه توان بخشی 
به  مبتال  افراد  آینده نگر  و  فعال  حافظه  عملکرد  بر  رایانه ای  شناختی 
اسکلروزیس بود )19(. یافته های تحقیق امانی و همکاران نیز حاکی از 
تاثیر قابل توجه و معنادار توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی 

توجه و حافظه فعال نوجوانان مبتال به لوسمی بود )26(.
درباره  مطالعاتی  اگرچه  شده،  ذکر  پژوهشی  پیشینه های  اساس  بر 
توانایی  بر  حافظه  بر  مبتنی  شناختی  توان بخشی  و  آموزش  اثربخشی 
مبتال  افراد  یا  نوجوانان  و  کودکان  ارتباطی  مهارت های  یا  شناختی 
ناشنوا  دانش آموزان  جمله  از  ویژه  نیازهای  با  یا  خاص  بیماری های  به 
برنامه های شناختی  تاثیر  به نظر می رسد میزان  انجام شده است ولی 
ناشنوا  دانش آموزان  این،  بر  باشد. عالوه  متفاوت  مختلف  گروه های  در 
به  توانایی شناختی خویش  از  مانند همساالن شنوای خود  نمی توانند 
پژوهش  انجام  ضرورت  از  حاکی  مساله  این  که  کنند  استفاده  خوبی 
بررسی  به  که  نشد  یافت  پژوهشی  که، هیچ  آن جایی  از  است.  حاضر 
تاثیر آموزش شناختی مبتنی بر حافظه بر دو متغیر توانایی شناختی و 
مهارت های ارتباطی در دانش آموزان ناشنوا به طور همزمان پرداخته باشد 
و از طرفی به نظر می رسد با اجرای برنامه آموزش شناختی، تغییرات 
مطلوبی در توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی آنها ایجاد شود که 
این امر بیان گر خالء پژوهشی در این حوزه است. با توجه به این که در 
آموزش و پرورش ایران برای آموزش دانش آموزان ناشنوا از روش ارتباط 
کلی )ترکیب روش شفاهی و اشاره( استفاده می شود، این دانش آموزان 
در برقراری ارتباط با معلمان خود با مشکالت زیادی مواجه هستند که 
این مساله نیز ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را برجسته تر می نماید. 
عالوه بر این، توانایی های شناختی و مهارت های ارتباطی نقش مهمی 
در رندگی روزمره دانش آموزان ناشنوا ایفا می کند. بنابراین، این مطالعه 
با هدف، بررسی میزان تاثیر آموزش برنامه شناختی مبتنی بر حافظه بر 
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توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان ناشنوا انجام گرفت.

روش کار
و  پیش آزمون_ پس آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  نوع  از  پژوهش  این 
دانش آموزان  تمام  از  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه  بود.  کنترل  گروه 
ناشنوا تشکیل شده بود که در سال تحصیلی 1397-1396 در مدرسه 
با  آزمودنی ها  بودند.  تحصیل  به  مشغول  اصفهان  شهر  میر  ناشنوایان 
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه پژوهش 
26 دانش آموز دختر ناشنوا بود که با گمارش تصادفی در دو گروه 13 
نفری جایگزین شدند. مالک های ورود به پژوهش شامل: دامنه سنی 13 
تا 16 سال، تحصیل در پایه های هفتم تا نهم، داشتن آسیب شنوایی از 
نوع حسی  عصبی، افت شنوایی 50 تا 80 دسی بل، تمایل به شرکت در 
پژوهش، داشتن والد شنوا و استفاده از روش ارتباط کلی برای برقراری 
ارتباط بود. مالک های خروج از مطالعه نیز شامل: غیبت بیشتر از دو 
جلسه در جلسات آموزشی و شرکت همزمان در مداخله آموزشی مشابه 

بود. به منظور جمع آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
چهارم کودکان-ویرایش برای وکسلر هوشی مقیاس
این  :)Wechsler Intelligence Scale for Children-IV(
مقیاس توسط دیوید وکسلر در سال 2003 طراحی شده است )21(. 
عابدی و همکاران نیز آن را در سال 1394 هنجاریابی کرده اند )22(. 
استفاده شد.  توانایی شناختی آزمودنی ها  ارزیابی  برای  این مقیاس  از 
بازآزمایی  روش  به  را  کل  هوشی  بهره  اعتبار  )2003( ضریب  وکسلر 
0/93 و خرده آزمون ها را در دامنه 0/76 تا 0/92 گزارش کرد )21(. 
با  همزمان  اجرای  طریق  از  را  مقیاس  روایی  نیز  همکاران  و  عابدی 
وکسلر دو و ریون در سطح مطلوبی گزارش کرده اند. همچنین، ضریب 
اعتبار بهره هوشی کل را به روش بازآزمایی 0/91 و خرده آزمون ها را 

در دامنه 0/65 تا 0/93 به دست آوردند )22(. 

Skills Questionnaire( ارتباطی مهارتهای پرسشنامه
به  Burton در سال 1990  را  پرسشنامه  این  :)Communication

است  کرده  هنجاریابی  و  تدوین  ارتباطی  مهارت های  بررسی  منظور 
)23(. پرسشنامه مهارت های ارتباطی دارای 18 سوال است. نمره گذاری 
این پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت پنج گزینه ای از کاماًل مخالفم 
)نمره 1( تا کاماًل موافقم )نمره 5( می باشد. در ایران نیز مقیمی در سال 
1376 آن را هنجاریابی کرده است. روایی این پرسشنامه 0/88 گزارش 
شده است. پایایی کلی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0/80 و در سه 
خرده مقیاس مهارت کالمی، مهارت شنود و مهارت بازخورد به ترتیب 
0/71، 0/70 و 0/70 به دست آمد )24(. در پژوهش حاضر فقط نمره 
کل پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدنظر قرار گرفت و ضریب پایایی 
تحلیل  از طریق  آن  روایی  و  کرونباخ  آلفای  از طریق  پرسشنامه  کلی 

عاملی به  ترتیب 0/76 و 0/81 بود.
روشاجرا: به منظور اجرای پژوهش از مدیریت آموزش و پرورش شهر 
اصفهان، معرفی نامه مبنی بر انجام پژوهش مدرسه ناشنوایان میر دریافت 
ضرورت  و  اهمیت  آمد.  عمل  به  مدرسه  مدیر  با  الزم  هماهنگی  و  شد 
پژوهش برای مادران دانش آموزان مطرح  شد. 26 دانش آموز ناشنوا با توجه 
به مالک های ورود و خروج پژوهش انتخاب شدند، سپس به روش تصادفی 
ساده به دو گروه 13 نفری تقسیم و به صورت تصادفی به گروه مداخله 
پرسشنامه  و  کودکان  وکسلر  هوشی  آزمون  یافتند.  اختصاص  کنترل  و 
پیش آزمون  عنوان  به  دانش آموز  هر  برای   Burton ارتباطی  مهارت های 
پروتکل  که  مداخله  برنامه  برنامه  در  آزمایش  گروه  سپس  شد.  تکمیل 
توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه Sholberg و Mateer )25( بود، 
شرکت کردند. در این پژوهش بسیاری از مطالب و محتوای جلسات به 
صورت دیداری و تصویری با استفاده از پاورپوینت ارائه شد. برنامه مداخالتی 
طی دو ماه در 10 جلسه 50 دقیقه ای به صورت هفته ای دو جلسه در 

مدرسه ناشنوایان میر اجرا شد که محتوای آن در جدول 1 آمده است.

جدول 1. هدف و محتوای آموزش برنامه شناختی مبتنی بر حافظه 

محتواجلسات

خوش آمدگویی، معرفی برنامه و آشنا کردن آزمودنی ها با همدیگر، برنامه ریزی و هدف گذاری، بازی ببین و بگو، بازی جفت کردن رنگ ها1

آموزش با استفاده از یادیارها، تمرین حافظه دیداری_تصویری، بازی یادآوری چهره، بازی بازشناسی تصاویر2

آموزش روش های حفظ کردن، حفظ توجه نسبت به محرک های دیداری، گوش به  زنگی نسبت به محرک های شنیداری، بازی گوش کردن صداهای مختلف 3
و حدس زدن

بازی های مربوط به سرعت پردازش اطالعات و هماهنگی دیداری_فضایی مانند بازی صورتک های فضایی، بازی جفت کردن حروف و کلمات4

تکمیل کردن جدول های کلمات، تداعی های زوجی، گفتن اعداد یا انجام فعالیت ها طبق الگو و معکوس کردن، بازی اجرای دستورها به صورت مستقیم و 5
معکوس



تاثیرآموزششناختیمبتنیبرحافظهمحمدعاشوریوهمکاران

118

یک روز بعد از مداخله از تمامی آزمودنی ها، مجدداً آزمون هوشی وکسلر 
کودکان-ویرایش چهارم و پرسشنامه مهارت های ارتباطی Barton به 
تحلیل  آماری  آزمون  وسیله  به  داده ها  شد.  گرفته  پس آزمون  عنوان 
کوواریانس تک  متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تحلیل شد. به 
منظور رعایت مالحظات اخالقی، از والدین آزمودنی ها رضایت نامه کتبی 
پژوهش گرفته شد، شرکت در پژوهش متضمن هیچ گونه هزینه و ضرر 
و زیان برای شرکت کنندگان نبود، اجازه ترک جلسات آموزشی و عدم 
ادامه همکاری با پژوهشگر به آنها داده  شد. عالوه بر این، کلیه مالحظات 
اخالقی بر اساس بیانیه هلسینکی و کد 26 گانه اخالق پژوهشی کشور 

یک  که حاصل  را  پژوهش حاضر  اجرای  مجوز  در ضمن،  رعایت شد. 
مطالعه مستقل می باشد از مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان با 

شماره 397/13/147/ب در تاریخ 1397/1/19 گرفته شد.

یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در گروه مداخله و شاهد به 
ترتیب 0/63±14/11 و 0/56±14/09 بود و تفاوت معناداری بین دو گروه 
در رابطه وجود نداشت )P=0/13(. میانگین و انحراف  معیار متغیرهای 

پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل در جدول 2 ارائه شده است. 

محتواجلسات

سازماندهی کالمی، گسترش معنایی، تغییر توجه در حافظه رویدادی، توجه انتخابی و پردازش توجه، بازی توجه به یک تکلیف و سپس تغییر توجه برای انجام 6
تکلیف بعدی

یادیارها، تصویرسازی زمانی و مکانی با یادآوری تجربه های گذشته اخیر و فوری، بازی ردیابی، بازی ساختن برج7

دستورالعمل های حرکتی یک  مرحله ای و چند مرحله ای مانند طبقه بندی، تمایزگذاری، بازی بازداری چشم در چشم8

حل مساله و تصویرسازی ذهنی، برنامه ریزی، خودنظارتی، حذف تدریجی نشانه های حافظه ای، بازی ببین و بگو و انجام بده9

تکرار بازی های آموزش داده شده و آماده کردن آزمودنی برای پایان دادن به برنامه10

جدول 2. میانگین و انحراف  معیار متغیرهای پژوهش

موقعیتمتغیرها
گروهکنترلگروهمداخله

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

تواناییشناختی
98/251/1797/961/04پیشآزمون

102/071/1598/031/11پسآزمون

مهارتهایارتباطی
33/171/2634/011/12پیشآزمون

42/141/3434/271/31پسآزمون

به منظور مشخص کردن تاثیر برنامه مداخله بر توانایی شناختی، ابتدا 
از  استفاده  با  شناختی  توانایی  به  مربوط  داده  های  توزیع  بودن  نرمال 
تائید  و  قرار گرفت  بررسی  آماری کلموگروف_ اسمیرنوف مورد  آزمون 
شد )P<0/05(. مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون هم مورد تائید 
قرار گرفت )P<0/31 و F=8/26(. نتایج آزمون لون حاکی از برقراری 
بنابراین   .)F=0/063 و   P<0/18( بود  واریانس ها  همگنی  مفروضه 
برقرار  تک  متغیری  کوواریانس  تحلیل  آماری  آزمون  مفروضه های 

می باشد که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است.

حافظه  بر  مبتنی  شناختی  برنامه  آموزش   ،3 جدول  نتایج  اساس  بر 
 P<0/001( اثر معناداری بر نمرات پس آزمون توانایی شناختی داشت
ارتباطی  مهارت های  بر  مداخله  برنامه  تاثیر  تعیین  برای   .)F=7/88 و
هم ابتدا نرمال بودن توزیع داده  های مربوط به مهارت های ارتباطی با 
استفاده از آزمون آماری کلموگروف_اسمیرنوف مورد بررسی و تائید قرار 
گرفت )P<0/05(. مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی و 
تائید قرار گرفت )P<0/47 و F=7/67(. نتایج آزمون لون نشان دهنده 
برقراری فرض همگنی واریانس ها بود )P<0/37 و F=0/059(. بنابراین 
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که نتایج آن در جدول 4 گزارش شده است.مفروضه های آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک  متغیری برقرار است 

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس تک  متغیری

مجذوراتاFPمیانگینمجذوراتدرجهآزادیمجموعمجذوراتمنبعپراش

39/14139/144/590/0050/29پیشآزمون

67/19167/197/880/00010/42گروه

196/08238/52خطا

326/9226کل

بر نمرات پس آزمون مهارت های ارتباطی داشت )P<0/0001 و F=13/86(.بر اساس نتایج جدول 4، آموزش برنامه شناختی مبتنی بر حافظه اثر معناداری 

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس تک  متغیری

مجذوراتاFPمیانگینمجذوراتدرجهآزادیمجموعمجذوراتمنبعپراش

29/23129/235/280/040/33پیشآزمون

76/96176/9613/860/00010/66گروه

127/84235/55خطا

258/6526کل

بحث
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که آموزش برنامه شناختی مبتنی بر 
حافظه سبب بهبود توانایی شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان 
ناشنوا حسی_عصبی شد. این یافته با نتایج پژوهش  Perez-Martin و 
همکاران مبنی بر اثربخشی توان بخشی شناختی بر بهبود عملکرد حافظه 
 Kanellopoulos فعال در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس )13(؛
و همکاران در خصوص تاثیر توان بخشی شناختی بر هوش، کارکردهای 
)10(؛  لوسمی  از  مبتال  نوجوانان  در  فعال  حافظه  و  توجه  اجرایی 
Bennett و همکاران مبنی بر اثربخشی فعالیت های شناختی رایانه ای بر 

بهبود حافظه فعال و کارکردهای اجرایی کودکان با نشانگان داون )15(؛ 
Kesler و همکاران حاکی از اثربخشی برنامه بازتوانی شناختی برخط بر 

با آسیب مغزی  مهارت های کارکرد اجرایی و حافظه فعال در کودکان 
)17(؛ و Nunes و همکاران مبنی بر اثربخشی آموزش برنامه شناختی بر 

بهبود عملکرد حافظه کودکان ناشنوا )16( همسو بود.  
به منظور تبیین این یافته می توان عنوان کرد که کودکان و نوجوانان 
را  بیشتری  شناختی  مشکالت  خود  عادی  همساالن  به  نسبت  ناشنوا 
تحصیلی  عملکرد  بر  نامطلوبی  تاثیر  مشکالت  این  و  می کنند  تجربه 

محدودیت هایی  ناشنوا  کودکان  همچنین،   .)26( داشت  خواهد  آنها 
از  شناختی  مهارت های  در  محدودیت  و  دارند  شناختی  عملکرد  در 
ویژگی های رایج این کودکان است )5(. چرا که آسیب شنوایی شرایطی 
است که با مشکالتی در برقراری ارتباط همراه است )27(. وجود این 
ارتباطی آسیب  مشکالت هم به توانایی شناختی و هم به مهارت های 
توانایی  در  ناشنوا  نوجوانان  و  کودکان  دلیل  همین  به  می کند.  وارد 
شناختی با چالش های عمده ای مواجه هستند )28(. این در حالی است 
که آموزش برنامه شناختی از طریق بهبود حافظه دیداری، بازشناسی 
تصاویر، تفکر فضایی، توجه و فراخنای دیداری_فضایی منجر به تقویت 
عملکرد هوشی و توانایی شناختی می شود. همچنین، این روش آموزشی 
اطالعات  مهار  مقایسه،  و  انتخاب  توانایی  به  زنگی،  گوش  تقویت  با 
باشد  موثر  شناختی  توانایی  بر  می تواند  توجه  زمان  مدت  و  نامربوط 
)29(. با توجه به این که در محتوای برنامه مداخله پژوهش حاضر به 
صورت برنامه ریزی شده از روش ها و تمرین های شناختی استفاده شد و 
از تمرین های مختلفی مانند یادگیری با کمک یادیارها، تقویت حافظه 
دیداری با بازی یادآوری چهره، آموزش تکنیک های بهسازی حافظه و 
تقویت توجه استفاده گردید )21(. الزم به ذکر است که مکانیسم تاثیر 
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امکان  و  تمرکز می شود  و  توجه  تقویت  باعث  برنامه شناختی  آموزش 
انتقال اطالعات از حافظه حسی به حافظه کوتاه  مدت و حافظه فعال 
فراهم می کند و با بهبود حافظه دیداری و حافظه کالمی سبب تقویت 
حفظ و نگهداری طوالنی  مدت نمادها و عالئم می شود و به این ترتیب، 
عملکرد کودکان با یادآوری اطالعات شنیداری و دیداری ذخیره شده 
بهتر می شود که ارتباط مستقیمی با بهبود توانایی شناختی دارد )30(. 
فعالیت های  پژوهش حاضر شامل  در  توان بخشی  برنامه  این،  بر  عالوه 
بازی  از طریق  این فعالیت ها  جذاب و مورد عالقه کودکان می شد که 
ارائه گردید، همچنین دانش آموزان ناشنوا به  طور فعال و خودانگیخته 
در آن مشارکت داشتند، تاثیر قابل توجهی بر ارتقای توانایی شناختی 
آنها گذاشت. به همین دلیل آموزش برنامه شناختی مبتنی بر حافظه 

باعث بهبود توانایی شناختی دانش آموزان ناشنوا شد.
یکی  حافظه  بر  مبتنی  شناختی  توان بخشی  و  آموزش  کلی،  به  طور 
توانایی شناختی  ارتقای  توان بخشی در جهت  و  آموزشی  از روش های 
کودکان است )13(. وقتی برنامه شناختی مبتنی بر حافظه به درستی 
برنامه ریزی و هدف گذاری شود و از تمرین های مبتنی بر حافظه بهره 
و  حافظه  به  نسبت  بیشتری  آگاهی  کودکان  تا  می شود  سبب  گیرد، 
رفع  برای  مناسب تری  راه های  و  کنند  پیدا  توانایی های شناختی خود 
مهارت های  دیگر،  طرف  از   .)11( بیابند  حافظه  با  مرتبط  مشکالت 
و  مناسب می شود  ارتباط  و  بین فردی  تعامل  برقراری  ارتباطی موجب 
که  جایی  آن  از  می کند.  تسهیل  را  تفاهم  و  افکار  اشتراک گذاری  به 
مهارت های ارتباطی شامل درک پیام های کالمی و غیرکالمی، تنظیم 
بنابراین،  می شود.  ارتباط  در  بینش  و  قاطعیت  دادن،  گوش  هیجان، 
ارتباط با دیگران باعث آگاهی از نظر آنها و ارزیابی خود از دیدگاه افراد 
مختلف می گردد، خودنظارتی را تقویت می کند و بینش عمیق تری به 
پژوهش  مداخله  برنامه  محتوای  در  راستا،  این  در   .)31( می دهد  فرد 
استفاده  مختلفی  شناختی  تمرین های  از  حافظه  تقویت  برای  حاضر 
یادآوری  و  یادیارها  از  دیداری  تقویت حافظه  برای  مثال  برای  گردید. 
چهره های آشنا و ناآشنا؛ برای بهبود حافظه شنیداری از توجه و حفظ 
توجه به محرک های شنیداری؛ به منظور تقویت سرعت پردازش اطالعات 
و هماهنگی دیداری_فضایی از بازی صورتک های فضایی؛ در خصوص 
تقویت حافظه عددی از الگویابی مستقیم و معکوس و تداعی های زوجی؛ 
برای بهبود حافظه رویدادی از روش های سازمان دهی و گسترش معنایی؛ 

برای تقویت حافظه زمانی و مکانی از تصویرسازی زمانی و مکانی؛ در 
راستای بهبود حافظه حرکتی از فعالیت های حرکتی زنجیره سازی شده 
و همچنین برای تقویت فراحافظه از آگاه کردن دانش آموزان نسبت به 
قدرت حافظه خودشان از طریق بازی استفاده شد )11(. بنابراین، دور از 
انتظار نیست که اجرای چنین برنامه ای سبب بهبود مهارت های ارتباطی 

دانش آموزان ناشنوا شود.  
پژوهش  که  این  جمله  از  بود  مواجه  محدودیت هایی  با  مطالعه  این 
حاضر فقط بر روی دانش آموزان ناشنوا دختر 13 تا 16 ساله انجام شد، 
همچنین با توجه به محدودیت زمانی، پژوهشگران برای اجرای آزمون 
پژوهش های  در  پیشنهاد می شود که  بنابراین  نیافت.  فرصتی  پیگیری 
آتی به سن و جنسیت آزمودنی ها توجه شود و آزمون پیگیری به عمل 
آید. همچنین پیشنهاد می شود برنامه شناختی مبتنی بر حافظه برای 

سایر گروه های کودکان با نیازهای ویژه استفاده گردد.
   

نتیجه گیری
بهبود  سبب  شناختی  مداخله های  و  شناختی  برنامه های  آموزش 
توانایی های شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان ناشنوا شد. به 
 طور کلی، اگر به کودکان و نوجوانان ناشنوا آموزش شناختی مناسبی 
مهارت های  و  شناختی  توانایی های  مانند  حوزه هایی  در  گردد،  ارائه 
برنامه  آموزش  که  این  به  توجه  با  کرد.  خواهند  پیشرفت  ارتباطی 
شناختی مبتنی بر حافظه، برنامه ای چند بعدی است و به مهارت های 
توجه  ارتباطی  مهارت های  و  حافظه  بر  مبتنی  فعالیت های  شناختی، 
ویژه ای دارد پس دور از انتظار نیست که توانایی شناختی و مهارت های 
فراهم سازی  رو،  این  از  بخشد.  بهبود  را  ناشنوا  دانش آموزان  ارتباطی 
از برنامه شناختی مبتنی بر حافظه  شرایط مناسب به منظور استفاده 

برای دانش آموزان ناشنوا پیشنهاد می شود.  

تشکر و قدردانی
این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است و حامی مالی ندارد. الزم 
به ذکر است مجوز اجرای پژوهش حاضر از مدیریت آموزش و پرورش 
تاریخ 1397/1/19 اخذ  با شماره 397/13/147/ب در  استان اصفهان 
شهر  میر  مدرسه  ناشنوای  دانش آموزان  از  وسیله  این  به  است.  شده 

اصفهان که در این پژوهش شرکت داشتند، قدردانی می گردد.
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