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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کالمی در
دانشآموزان با آسیب بینایی انجام شد.
روش :این پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری بههمراه گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش را کلیه دانشآموزان با آسیب بینایی شهر تهران در سال تحصیلی  9988-89تشکیل دادند .از این جامعه ،با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  93دانشآموز که ویژگیهای الزم بر اساس مالکهای ورود را داشتند ،انتخاب
و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش ( 91نفر) و گروه کنترل ( 91نفر) جاگماری شدند .برای جمعآوری دادهها از
خردهآمون های هوش وکسلر (حافظه ارقام و توالی حرف عدد) استفاده شد .گروه آزمایش به مدت  93جلسه 51
دقیقهای و بهصورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت و گروه کنترل مداخلهای را دریافت نکردند .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش موجب بهبود عملکرد حافظه شده است و این
تأثیر در مرحله پیگیری یکماهه پایدار بود (.)p<3/31
نتیجهگیری :توجه به نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش کارکردهای اجرایی
میتواند

بهعنوان یک روش مداخلهای در بهبود عملکرد حافظه کاری کالمی دانشآموزان با آسیب بینایی استفاده شود.

کلید واژهها :کارکردهای اجرایی ،حافظه کاری کالمی ،آسیب بینایی.
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 .1مقدمه
بینایی یکی از حسهای انسان است که در دریافت اطالعات از محیط نقش بسیار مهمی دارد .آسیب
بینایی فقدان برخی از جنبههای بینایی است که توانایی فرد برای دیدن را کاهش میدهد .این ناتوانی
دامنهای از کاهش بینایی بهطور متوسط تا ناتوانی کامل در ادراک نور را شامل میشود (نایت،
ماهدخوری ،آمر ،راملی و موحادایزا .)2399 ،9در سال  ،2391تعداد افراد آسیب بینایی در دنیا 212/9
میلیون نفر برآورد شد که از این تعداد  99میلیون نفر در گروه نابینای مطلق قرار داشتند (برونه 2و
همکاران .)2392 ،پژوهشها نشان میدهند که آسییب بینایی میتواند به شکل نامناسبی تمام
جنبههای رشد کودک را تحت تأثیر قرار دهد و این کودکان در مقایسه با کودکان عادی با تأخیرهای
رشدی زیادی مواجه هستند (دیل 9و همکاران .)2392 ،در واقع ،آسیب بینایی میتواند برای کودک
بسیار چالشانگیز باشد و دامنه یادگیری را کاهش دهد چراکه بینایی سیستم حسی اولیه برای
یادگیری در انسان است .در همین راستا ،آسیب بینایی با محدود کردن تجربیات محیطی ،پیشرفت
تحصیلی و یادگیری کودک را کاهش میدهد و چالشهای زیادی برای آموزش و اشتغال آنها ایجاد
میکند (دینیز و سیتا .)2398 ،5همچنین ،برخی از پژوهشها نشان میدهند که کیفیت زندگی افراد
با آسیب بینایی در مقایسه با افراد عادی پایینتر است و در رفتارهای سازشی نارسایی بیشتری دارند
(باهلت ،هان ،دیل .)2398 ،1بهطورکلی ،آسیب بینایی در اوایل زندگی از طریق محدود کردن تجربیات
و دروندادهای محیطی ،میتواند تأثیر منفی ماندگاری بر کارکرد طبیعی مغز داشته باشد (باهلت ،دیل،
هان و کالرک )2323 ،و بر مهارتهای شناختی ازجمله کارکردهای اجرایی 9تأثیر بگذارد (باهلت،
دیهان ،سالت و دیل .)2399 ،کارکردهای اجرایی به مجموعهای از فرایندهای عصب-شناختی اشاره
دارد که در رفتار هدفمند دخیل هستند .این کارکردها در اوایل زندگی بهتدریج ایجاد میشوند و نقش
اساسی در رشد و پیشرفت کودک دارند (بلیر و ریور .)2391 ،این کارکردها شامل حافظه کاری،
بازداری و انعطافپذیری شناختی است (برایج ،فاکس ،راید و اندرسون .)2395 ،داشتن تواناییهای
باال در کارکردهای اجرایی به کودکان کمک مینماید تا انتظارات مرتبط به خانه (پیروی از دستورات)
و مدرسه (یادگیری مطالب) را برآروده نمایند (مولر و کارنز .)2391 ،برای مثال کارکرد اجرایی باال با
عملکرد تحصیلی خوب (بلیر و رازا ،)2332 ،تواناییهای اجتماعی مناسب (کالرک ،پریور و کینسال،
 ) 2332و یادگیری سریع مفاهیم جدید در ارتباط است (بیسکانزیو ،پاول ،هریس و کری .)2399 ،از
سوی دیگر ،ضعف در کارکردهای اجرایی به احتمال باال تا بزرگسالی ادامه مییابد و میتواند با بهداشت
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روانی پایین و اقدامات بزهکارانه در ارتباط باشد (مفیت 9و همکاران .)2399 ،یکی از مؤلفههای
کارکردهای اجرایی ،حافظه کاری 2است .این مؤلفه ازجمله حوزههای روانی انسان است که پژوهشهای
مختلفی در مورد آن انجام شده است (پائولسو ،شالیک ،دانیل ،سبرنا ،فرکوایک و فیث.)2392 ،9
طبق الگوی بدلی ،حافظهکاری ،نوعی سیستم چندمؤلفهای است که ظرفیت محدودی دارد .این
مؤلفهها شامل مجری مرکزی ،5حلقه واجشناختی ،1صفحه دیداری-فضایی 9و انباره رویدادی 2است.
این مؤلفهها در به روزرسانی و دستکاری اطالعات دخیل هستند و از طریق راهبردهای ذهنی به
ذخیرهسازی موقت اطالعات کالمی میپردازند (بدلی .)2392 ،9حافظه کاری کالمی که به توانایی
نگهداری تکالیف و اطالعات در یک ترتیب مشخص اشاره دارد ،دارای ظرفیتی یکپارچه است و اطالعات
شنیداری (اعداد ،ریتم ،لحن و بخش) را برای مدت محدودی نگه میدارد (هودنات ،چویات و گرهن،8
 .)2398این مؤلفه برای بسیاری از جنبههای زندگی روزمره ضروری است (آبراهام ،وندیجک و فیاس،93
 .)2392همچنین حافظه کاری با عملکرد تحصیلی خوب در مدرسه ارتباط بسیار نزدیکی دارد
(ملتزر .)2393 ،99حافظه کاری با عملکرد ریاضی و مهارتهای مقابلهای کودکان در ارتباط است
(احمدی کمرپشتی ،ابراهیمی قوامآبادی ،علیزاده ،دالور و فرخی9989 ،؛ زندکریمی و یزدی.)9981 ،
اگرچه کودکان نابینای مادرزادی در حافظه کاری عملکرد بهتری دارند ،پژوهشها نشان میدهد که
کودکان با آسیب بینایی که بعد از  9سالگی دچار آسیب بینایی شدهاند در برخی از کیفیتهای حافظه
کاری نارساییهایی دارند (بوتینی ،ماتینی و کلیگان .)2399 ،92سوآنسون و لوکزبرگ )2338( 99نشان
دادند با وجود اینکه بین حافظه کاری در کودکان با آسیب بینایی و عادی تفاوتی وجود ندارد اما
کودکان با آسیب بینایی ظرافتهای مربوط به حافظه کاری را نشان نمیدهند .در همین راستا ،هیل
و هاینتمر )2391( 95نشان دادند که آسیب بینایی میتواند با ناسایی در کارکردهای اجرایی همراه
باشد؛ بنابراین نیاز است در این زمینه مداخالتی ک به بهبود ظرفیتهای شناختی این دانشآموزان
کمک میکند ،انجام شود.
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بر اساس نظر پیرون 9و همکاران ( )2398آموزش کارکردهای اجرایی میتواند منجر به بهبود
توانمندیهای شناختی شود .برای مثال پولوس )2392( 2نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی
بهگونهایکه متمرکز بر فعالیتهای درسی باشد ،بر بهبود ظرفیتهای شناختی دانشآموزان تأثیر
دارد .در همین راستا ،انریکویز-گپرت ،هوستر ،هرمن )2399( 9نشان دادهاند که برنامههای آموزشی
شناختی میتواند منجر به بهبود عملکردهای شناختی مانند توانایی تغییر در پردازش بین تکالیف
مختلف ،بهروزرسانی و حافظه شود .با وجود اینکه پژوهشی مستقیماً به بررسی اثربخشی آموزش
کارکردهای اجرایی در افراد با آسیب بینایی نپرداخته است اما پژوهشی فراتحلیل که با هدف بررسی
اثربخشی برنامههای آموزشی کارکردهای اجرایی بر دانشآموزان با نارساییهای توجه انجام شد ،نشان
داد که این آموزشها میتواند مؤثر باشد (راپورت ،اوربان ،کافلر ،فریدمن .)2395 ،5مدنی و علیزاده
( )9982به بررسی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود راهبردهای شناختی دانشآموزان با نارسایی
توجه /بیش فعالی پرداختند .نتایج آنها نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی بر حافظه کاری این
دانشآموزان مؤثر است .بااینوجود خأل پژوهشی در مورد اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی دانش
آموزان با آسیب بینایی همچنان پابرجاست.
براساس مطالب ذکر شده مبنی بر نقش تعیینکننده کارکردهای اجرایی بهویژه مؤلفه حافظه کاری
در موفقیت تحصیلی دانشآموزان و جنبههای مختلف زندگی آنها و لزوم بهبود و ارتقا این مؤلفه در
دانشآموزان با آسیب بینایی ،این ضرورت احساس میشود که با استفاده از مداخله آموزشی مبتنی
بر کارکردهای اجرایی در جهت بهبود و رفع نارساییهای حافظه کاری کالمی اقدام نمود .از طرف
دیگر ،با توجه به اینکه پژوهش علمی در این زمینه یافت نشد ،سؤال پژوهش حاضر این است که آیا
برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کالمی در دانشآموزان با آسیب بینایی
تأثیر دارد؟
 .2روش پژوهش
آزمایشی،1

با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود.
پژوهش حاضر از نوع نیمه
جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان با آسیب بینایی دوره ابتدایی شهر تهران تشکیل میداد
که در سال تحصیلی  9988-89مشغول به تحصیل بودند .نمونهای به اندازه  93نفر با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شد و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش ( 91نفر) و گروه کنترل (91
نفر) قرار گرفتند .به این صورت که پس از اخذ مجوزهای الزم به مدرسه شهید محبی مراجعه شد و
1. Perone
2. Poulose
3. Enriquez-Geppert, Huster & Herrmann
4. Rapport, Orban, Kofler & Friedman
5. experimental
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با توجه به مالکهای ورود و خروج دانشآموزان انتخاب شدند .مالکهای ورود عبارت بودند از :داشتن
هوشبهر عادی براساس پرونده تحصیلی دانشآموز ،رضایت برای شرکت در پژوهش و قرار گرفتن در
محدوده سنی  8الی  92سال .مالکهای خروج شامل داشتن هوشبهر پایینتر از میانگین ،عدم رضایت
برای شرکت در پژوهش ،داشتن سایر مشکالت حسی (ناشنوایی) و روانی (اختاللهای روانی) و غیبت
به تعداد  2جلسه .همچنین در روند اجرای پژوهش رضایت معلمان و دانشآموزان جهت همکاری و
مشارکت به عمل آمد .در سراسر پژوهش اصل محرمانه ماندن اطالعات و انتشار نتایج حاصل از پژوهش
به شکل فاقد نام و کلی رعایت شد .برای جمعآوری داده از ابزارهای زیر استفاده شد.
آزمون فراخنای ارقام :در پژوهش حاضر از خردهمقیاس فراخنای ارقام آزمون هوشی وکسلر
کودکان ( )WISC-IVبرای ارزیابی حافظه کاری کالمی استفاده شد .این خرده آزمون فراخنای ارقام،
یکی از خرده آزمون های اصلی شاخص حافظه کاری در آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم
محسوب می شود .این خرده آزمون از دو بخش تشکیل شده است :ارقام مستقیم (رو به جلو) و ارقام
معکوس (وارونه) که هر یک از این دو بخش شامل دو کوشش و  9سؤال میباشند (کشاورزی.)9998 ،
به هر کوشش نمره ( 3شکست در یادآوری) یا ( 9یادآوری صحیح) اختصاص مییابد .در این خرده
آزمون فهرستهایی از  9تا  8رقم بهصورت کالمی ارائه میشوند و شرکتکننده آموزش میبیند پس
از شنیدن ارقام ،آنها را از حفظ بازگو کند .در بخش دوم این خرده آزمون ،شرکت باید ارقامی که
میشنود ( 2تا  9رقم) بهطور معکوس بازگو نماید .نمرات خام با توجه سن کودک از طریق جدول
آزمون وکسلر به نمرات معیار تبدیل میشود .در پژوهش حاضر از نمرات معیار استفاده شد .اعتبار
بازآزمایی این خرده آزمون بعد از بازه زمانی  5تا  9هفتهای 3/99 ،به دست آمده است (وکسلر.)9892 ،
همسانی درونی برای نمرههای این خرده آزمون برای تمامی گروههای سنی بین  3/25تا  3/89برآورده
شده است (گراث -مارنات2339 ،؛ ترجمه پاشاشریفی و نیکخو .)9995 ،وکسلر ( )2333ضریب آلفای
کرونباخ این آزمون را با بین  3/99گزارش کرده است.
خرده آزمون توالی حرف -عدد :با توجه به اینکه شاخص حافظه کاری از طریق دو خرده آزمون
فراخنای ارقام و توالی حرف-عدد تشکیل میشود .در پژوهش حاضر برای سنجش حافظه کاری از
خرده مقیاس توالی حرف-عدد نیز استفاده شد .این خرده آزمون از  93سؤال تشکیل شده است .هر
سؤال سه کوشش را در برمیگیرد .در هر کوشش آزمونگر اعداد و حروف را برای شرکتکننده میخواند
و شرکتکننده باید موارد خوانده شده را با رعایت فرایند توالیسازی بازگو نماید .در اولین مرتبه،
اعداد از کوچک به بزرگ و پس از آن ،حروف با نظم الفبایی بیان میشوند؛ سپس حروف با نظم
الفبایی و پس از آن ،اعداد از کوچک به بزرگ عنوان میگردند .به هر کوشش نمره  3یا  9تعلق
میگیرد .حاصل جمع نمرات کوششها نمره خام توالی عدد-حرف را میدهد حداکثر نمره برای این
آزمون 93 ،میباشد .نمرات خام با توجه به سن کودک از جدول مخصوص به نمره معیار تبدیل میشود
(کرمی و کرمی .)9989 ،در پژوهش حاضر از نمرات معیار استفاده شد .ضرایب اعتبار این خرده آزمون
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با استفاده از روش بازآزمایی و روش دو نیمه سازی  3/22بهدست آمده است .همبستگی این خرده
آزمون با سایر آزمونها و مقیاسهای نسخه چهارم  3/53- 3/98گزارش شده است (صادقی ،ربیعی و
عابدی.)9983 ،
 .1-2پروتکل مداخله

گروه آزمایش بعد از اجرای پیشآزمون در برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی شرکت کردند .این برنامه
بر اساس کتابهای علمی در مورد کارکردهای اجرایی و پروتکلهای موجود در حیطه کارکردهای
اجرایی با تمرکز بر حافظه کاری کالمی تهیه شده است و براساس سن و ویژگیهای دانشآموزان با
آسیب بینایی منطبق شده است .همچنین مطالب و محتوای این جلسات براساس نظر متخصصان و
معلمان این حوزه تعدیل شده است .برنامه مداخالتی در  93جلسه  51دقیقهای و هفتهای دو جلسه
در مدرسه نابینان اجرا شد .هدف و محتوای این برنامه در جدول  9آمده است.
جدول  :1هدف و محتوای برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی
جلسه

عنوان

هدف
جلسه آشنایی با
شرکتکنندگان و
آشنایی
شرکتکنندهها با
اطالعاتی در زمینه
کارکردهای اجرایی

اول

دوم

کارکرد
حافظه
کاری

آشنایی با حافظه
کاری

سوم

روشهایی
برای ارتقا
حافظه
کاری

استفاده از بازی
برای آموزش حافظه
کاری

چهارم

توجه به
راهبردها

مهارت ذخیرهسازی
اطالعات

پنجم

ارتقای
فراخنای
حافظه
کاری

اجرای دستورات
بهصورت مستقیم و
معکوس

روش اجرا (نمونهای از محتوای جلسه)
معرفی محقق و تشکر و قدردانی از حضور شرکتکنندگان در جلسه و آشنایی
شرکتکنندگان با یکدیگر و توضیح مختصر در مورد مراحل آموزش
معرفی کلی برنامه و بیان قوانین
ارائه اطالعات مختصر در مورد کارکردهای اجرایی
ایجاد توافق بر سر زمان و ساعات برگزاری جلسات بعدی
آشنایی با کارکردهای اجرایی به زبان ساده و اهمیـت اسـتفاده از ایـن
کارکردها در امر آموزش و مراحل مختلف زندگی
آشنایی با ویژگیهای حافظه کاری
آشنایی با مشکالت حافظه کاری با مثال
آشنایی ویژگی حافظه کاری براساس اصول تقطیع
استفاده از بازیهایی از قبیل:
بازی بشین و پاشو بهصورت مستقیم و معکوس :دانش آموزان میبایست
دستورات ناگهانی آزمونگر را فوراً و بهصورت دستهجمعی اجرا کرده و پس از
یادگیری آن را بهصورت معکوس انجام دهند و دستورهای جلسه پیش را
تمرین کنند
استفاده از بازی باغ وحش
آشنایی با مهارتهای به یادسپاری
استفاده از بازی دزد
مرور آنچه آموخته شده است
نگهداری ذهنی بیشتر واژهها ،اعداد
استفاده از تکنیکهای صوتی بازی حافظه اشیا
تکمیل کردن جدولهای ساده بهصورت شنیداری
تکمیل کردن جدول کلمات متقاطع بهصورت شنیداری
تکمیل کردن جدول کلمات پیشرفته بهصورت شنیداری
اطالعات عمومی در مورد محل زندگی و کشور
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سال هشتم ،شمارة چهاردهم ،بهار و تابستان 939 9911
خواندن متن درباره قرص یا داروهای پرمصرف مثل آسپرین و جواب دادن به
سؤالهای برگرفته از متن
خواندن داستانهای کوتاه و جواب دادن به سؤالهای برگرفته از آن
استفاده از بازیهای موبهمو اجرا کن،
جستجوی اعداد یک و دو رقمی از میان عددهای یک رقمی
( 5ردیف  92تایی از اعداد)
جستجوی اعداد سه و چهار رقمی از میان عددهای یک رقمی
( 5ردیف  92تایی از اعداد)
جستجوی یک کلمه خاص از میان حروف مختلف
( 5ردیف  92تایی از حروف)
جستجوی دو کلمه خاص از میان حروف مختلف ( 5ردیف  92تایی از حروف)
جستجوی چند کلمه خاص از میان حروف مختلف
( 5ردیف  92تایی از حروف)

ششم

بهروزرسانی

بررسی
دستورالعملها و
انجام توالی

هفتم

حفظ
تمرکز و
توجه

توانایی حذف
اطالعات نامربوط و
حفظ اطالعات
خواستهشده

چند جمله خوانده میشود و آخرین کلمه از هر جمله باید به ترتیب بیاید

استفاده از راهبردها

بازی اعداد و استفاده از جدول حروف ،استفاده از صدهای مختلف مجود در
طبیعت

استفاده از راهبردها

استفاده از بازیهای موبهمو اجرا کن ،چند جمله خوانده میشود و آخرین
کلمه از هر جمله باید به ترتیب بیاید

مرور نهایی

مرور جلسات

هشتم

نهم

دهم

تقویت
حافظه
کاری
بهروزرسانی
و حفظ
تمرکز و
توجه
حافظه
کاری

همه آزمودنیها ،خردهآزمونهای یاد شده را بهعنوان پسآزمون مجدداً انجام دادند .پس از گذشت
یک ماه ،پیگیری صورت گرفت .دادههای بهدستآمده در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
برای هر دو گروه با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر در نسخه 25
نرمافزار آماری  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.
 .3یافتههای پژوهش
سن شرکتکننده در گروه آزمایش با میانگین و انحراف استاندارد  99/29و  9/32و در گروه کنترل با
میانگین و انحراف استاندارد  99/28و  3/88بود .کمترین سن  8سال و بیشترین سن  99سال بود.
بهمنظور یکدست شدن دادههای به دست آمده از نمرات معیار استفاده شد .اطالعات توصیفی (میانگین
و انحراف معیار) حافظه کاری کالمی بهصورت مجزا در دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد آزمونهای فراخنای ارقام و توالی حرف -عدد
نمره

انحراف

خرده آزمون فراخنای ارقام

گروه

مراحل

میانگین

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون

99/99
92/22

3/89
3/18

کنترل

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

99/93
99/32
93/93

3/19
3/99
3/92

آزمایش

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

99/33
93/33
99/99

3/21
3/21
3/91

کنترل

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

93/29
93/32
8/92

3/51
3/23
3/95

آزمایش

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

93/33
99/93
91/99

/91
3/92
3/95

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

95/93
99/92
99/92

3/19
3/95
3/99

پیگیری

99/93

3/59

تکرار ارقام مستقیم

تکرار ارقام معکوس

خرده آزمون توالی حرف
 عددکنترل

استاندارد

با توجه به نتایج جدول  2مشاهده میشود که بین میانگین نمرات شرکتکننده گروه آزمایش و
کنترل در پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری تفاوت وجود دارد و عملکرد گروه آزمایش در خرده
آزمونهای فراخنای ارقام و توالی حرف – عدد پس از مداخله نسبت به گروه کنترل ارتقا یافته است.
بهمنظور بررسی تفاوتهای مشاهده شده در بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای
مکرر استفاده شد .قبل از استفاده از این آزمون ،پیشفرضهای این آزمون (نرمال بودن دادهها ،همگنی
واریانسها ،آزمون ماخلی) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  9گزارش شده است.

سال هشتم ،شمارة چهاردهم ،بهار و تابستان 939 9911
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جدول  :3پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
نوع آزمون
شاخصها

کولموگروف-اسمیرونوف
(نرمال بودن دادهها)

متغیر

گروه

خرده آزمون
فراخنای
ارقام
(مستقیم)

آزمایش

خرده آزمون
فراخنای
ارقام
(معکوس)

خرده آزمون
توالی حرف-
عدد

کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

مراحل

آماره Z

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

3/28
3/95
3/92
3/21
3/29
3/29

N
91
91
91
91
91
91

Sig
3/39
3/32
3/39
3/39
3/39
3/39

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

3/29
3/19
3/51
3/22
3/99
3/93

91
91
91
91
91
91

3/39
3/39
3/39
3/39
3/32
3/39

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

3/29
3/99
3/92
3/99
3/93
3/59

91
91
91
91
91
91

3/39
3/39
3/39
3/39
3/39
3/39

آزمون لوین (همگنی واریانسها)
f

3/99

9/25

3/28

Df1

9

9

9

Df2

29

29

29

Sig

3/29

3/39

3/18

برای انجام تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ابتدا مفروضههای آن موردبررسی قرار گرفت .نتایج
آزمون کالموگروف -اسمیرنوف (جدول  )9نشان داد که  Zبهدستآمده برای متغیرهای پژوهش با
توجه به سطح معناداری توزیع دادهها در محدوده طبیعی قرار ندارد ( )P<3/31در نتیجه دادههای
پژوهش نرمال نیستند .براساس نظر پالنت ( )2399چون آزمون تحلیل واریانس آزمون مقاومی است،
در صورت وجود دو گروه برابر و برقراری سایر پیشفرضها میتوان عدمبرقراری پیشفرض نرمال
بودن دادهها را نادیده گرفت .جهت بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمون همگنی
واریانسهای لوین استفاده شد .نتایج نشان داد که واریانس خردهآزمون فراخنای ارقام مستقیم
(F=3/99؛  ،)P>3/31خرده آزمون فراخنای ارقام معکوس (F=9/25؛  )P=3/39و خرده آزمون توالی
حرف-عدد (F=3/28؛  )P=3/18در دو گروه با هم برابرند ( .)P>3/31پیشفرض آزمون برابری
کواریانس ماتریکس  Mباکس نیز برقرار بود (Box’s M=9/25؛  .)P=3/81همچنین نتایج آزمون
ماخلی بهعنوان پیشفرض اصلی آزمون تحلیل واریانس با استفاده از اندازهگیری مکرر در جدول 5
گزارش شده است.
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جدول  :4آزمون کرویت ماخلی برای تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر
متغیر
فراخنای ارقام
مستقیم
فراخنای ارقام
معکوس
توالی حرف-عدد

عامل

آزمون

مجذور

درجات

سطح

درونگروهی

ماخلی

خی

آزادی

معناداری

مراحل

3/91

5/98

2

3/92

مراحل

3/92

1/99

2

3/32

مراحل

3/82

9/31

2

3/18

جدول  5نشان میدهد که پیشفرض کرویت ماخلی برقرار است و میتوان از آزمون تحلیل واریانس
اندازهگیری مکرر استفاده کرد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود که تفاوت میان نمرههای حافظه ارقام و توالی عدد-
حرف در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به لحاظ آماری معنیدار است .همچنین نتایج آزمون بین
گروهی نشان میدهد که تفاوت میان گروهها از نظر آماری معنادار است ()P>3/31؛ بنابراین میتوان
گفت برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کالمی در دانشآموزان با آسیب
بینایی تأثیر دارد.

سال هشتم ،شمارة چهاردهم ،بهار و تابستان 931 9911
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جدول  :5نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر اثربخشی کارکردهای اجرایی
متغیر

منابع تغییر

فراخنای ارقام
مستقیم

درونگروهی

فراخنای ارقام
معکوس

توالی حرف-
عدد

بین گروهی
درونگروهی
بین گروهی
درونگروهی
بین گروهی

منابع تغییر

SS

DF

MS

F

P

η2

زمان

2/81

2

9/52

9/23

3/39

3/99

زمان*گروه

2/91

2

9/92

8/29

3/339

3/25

گروه

99/99

9

99/99

91/91

3/339

3/99

زمان

9/59

2

9/29

93/91

3/339

3/22

زمان*گروه

9/21

2

9/92

23/29

3/339

3/52

گروه

8/95

9

8/95

99/22

3/332

3/28

زمان

1/59

2

2/25

9/8

3/339

3/25

زمان*گروه

8/29

2

5/99

91/35

3/339

3/91

گروه

95/53

9

95/53

99/99

3/339

3/19
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری
کالمی در دانشآموزان با آسیب بینایی انجام شد .نتایج حاصل از دادهها نشان داد که آموزش
کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کالمی در دانشآموزان با آسیب بینایی تأثیر معنیدار
دارد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای پیرون و همکاران ( ،)2398پولوس ( ،)2392هرمن
( ،)2399مدنی و علیزاده ( )9982و راپورت ،اوربان ،کافلر ،فریدمن ( )2395همسویی دارد .تمامی
این پژوهش ها بر نقش آموزش کارکردهای اجرایی در بهبود توجه و حافظه کاری اشاره کردهاند و
بهبود عملکرد حافظه کاری و مؤلفههای مرتبط با آن را برای ایجاد و بهبود عملکرد آموزشی گروه
موردبررسی ضروری دانستهاند .در تبیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر حافظه کاری کالمی،
ابتدا باید به ویژگی های حافظه کاری اشاره کرد .براساس نظر محققان تغییر ظرفیت حافظه کاری
تقریباً امکانپذیر نیست (شیپاستید و اینگل .)2399 ،9بلکه با استفاده از راهبردهایی میتوان عملکرد
حافظه کاری ر ا بهبود بخشید .افرادی که بهبود در حافظه کاری را نشان میدهند معموالً توانایی
تمرکز بر تکلیف هدف را دارند و کمتر تحت تأثیر عواملی که به حواسپرتی منجر میشود قرار
میگیرند .بهبود عملکرد حافظه کاری باعث میشود فرد بر جزئیات مهم توجه کند و از راهبردهایی
در جهت بهبود حافظه و یادآوری استفاده میکند (شیپاستید ،لیندسی ،مارشال و اینگل.)2395 ،
زمانی عملکرد حافظه کاری بهبود مییابد که فرد بتواند اطالعات را با یکدیگر مرتبط سازد و مطالب
را در حافظه رمزگردانی نماید (میر ،استاک و نابر .)2392 ،2در همین راستا ،با استفاده از برنامه
آموزشی کارکردهای اجرایی ،میتوان به دانشآموز کمک نمود تا به پرورش راهبردهایی بپردازد که
به رشد حلمسئله و تواناییهای تفکر (گارسیا-مورگا ،گومز-ویگا و ویال ،)2399 ،9بازیابی اطالعات و
برنامهریزی و نظم ذهنی و اولویتبندی و رمزگذاری اطالعات بیانجامد (دیاموند.)2399 ،5
برخی از پژوهشگران معتقدند در جریان آموزش مؤلفههای کارکردهای اجرایی در افراد با آسیب
بینایی سازماندهی مجدد در مغز اتفاق میافتد که این امر کمک میکند قشربینایی و سایر بخشهای
مغز پیوستگی بیشتری پیدا نماید و انعطافپذیری قشری افزایش یابد .به نظر میرسد این امر به بهبود
عملکرد حافظه کاری کمک مینماید (رایمل 1و همکاران .)2398 ،آموزش کارکردهای اجرایی موجب
میشود دانش آموز با استفاده از راهبردهایی مانند تقطیع ،عملکرد حافظه کاری را بهبود بخشد .در
جریان مداخله ،فرایند خودکار ارزیابی محرک هدف اتفاق میافتد که این امر میتواند میزان کسب و
نگهداری اطالعات در حافظه را ارتقا دهد .این امر همچنین انگیزش یادگیری فرد را افزایش میدهد
1 .Shipstead & Engle
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و بهبود فرایندهای شناختی را فراهم میآورد (ونباستن و اوبرور .)2395 ،9همچنین آموزش
کارکردهای اجرایی اصلی به نام درون به بیرون را موردتوجه قرار میدهد .با استفاده از این اصل
سازماندهی شناختی کودک ابتدا از سوی بیرون و محیط فراهم میشود و بهتدریج کودک میتواند
بهطور مستقل بر فرایند یادگیری خود تمرکز نماید (علیزاده.)9991 ،
در تبیین دیگری میتوان به ارتباط بین حافظه کاری و قشر پیشپیشانی اشاره کرد .قشر
پیشپیشانی در کارکردهای متنوع شناختی دخالت دارد .مطالعات عصبشناختی نشان میدهد که
سیستمهای نورونی قشر پیشپیشانی با فرایندهای حافظه کاری در ارتباط است .مجری مرکزی که
در مدل حافظه کاری بدلی ،مؤلفهای اساسی است ،یکی کارکردهای قشر پیشپیشانی بهشمار میرود
(فوناهاشی .)2392 ،2با استفاده از تمرینهای مرتبط به کارکردهای اجرایی میتوان فعالیت
قشرپیشپیشانی را بهبود بخشید (دیویس 9و همکاران )2399 ،که این امر با توجه به ارتباط بین
حافظه کاری و قشرپیشپیشانی ،منجر به بهبود حافظه کاری در دانشآموزان با آسیب بینایی شد.
بهطورکلی حافظه کاری یکی از مؤلفههای کارکردهای اجرایی که هم تحت تأثیر ساختارهای مغزی
(قشر پیشپیشانی) و هم با آموزشهای مناسب محیطی در ارتباط است .با توجه به نتایج بهدستآمده
از پژوهش حاضر مبنی بر بهبود حافظه کاری کالمی دانشآموزان با آسیب بینایی ،میتوان اظهار
داشت که آموزش کارکردهای اجرایی بهکار گرفته شده در این پژوهش ،بر مهارتهای شناختی اثر
مؤثری داشته و این مهارتها زمینه بهبود عملکرد حافظه کاری در دانشآموزان با آسیب بینایی را
فراهم کرده است .بنابراین به نظر میرسد برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بهعنوان یک مداخله
کوتاهمدت و مؤثر برای بهبود حافظه کاری کالمی ،میتواند بهعنوان یک رویکرد آموزشی و درمانی
مناسب به کار گرفته شود .همچنین بررسی اندازه اثر نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر آموزش
کارکردهای اجرایی بر حافظه کاری کالمی ،در سطح متوسط است که با توجه به ویژگیهای
کارکردهای اجرایی بهویژه مؤلفه حافظه کاری کالمی ،نیاز است میزان و طول جلسات آموزشی را
افزایش داد.
این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی همراه بود که ازجمله میتوان به محدود
بودن نمونه به شهر تهران ،عدم ارزیابی هوش شرکتکنندگان توسط خود پژوهشگر و عدم بررسی
شرایط خانوادگی و اقتصادی شرکتکنندگان ،اشاره کرد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اینکه آموزش کارکردهای اجرایی منجر به بهبود حافظه کاری
کالمی دانشآموزان با آسیب بینایی شد ،پیشنهاد میشود که در جهت افزایش حافظه کاری
دانشآموزان بهخصوص دانشآموزان با آسیب بینایی از مداخالت مبتنی بر کارکردهای اجرایی استفاده
1. von Bastian & Oberauer
2. Funahashi
3. Davis
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شود .پیشنهاد میشود که پژوهشگران در پژوهشهای آینده به بررسی اثربخشی برنامه کارکردهای
اجرایی بر سایر مهارتهای شناختی بپردازند و در مشکالت حسی و شناختی دیگری استفاده نمایند.
تشکر و سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی دانشآموزان و معلمان مدرسه نابینان شهید محبی تشکر میشود.

938 9911  بهار و تابستان، شمارة چهاردهم،سال هشتم
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