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اثربخشیآموزشهای شناختی فعال ،غیرفعال و چندحسی بر یادآوری و نگهداری راهبردها
درکودکان با نیازهای ویژه ذهنی
علیرضا بلوطی*  :عضو هیأت علمی ،گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک ،اندیمشک ،ایران.

چكیده :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزشهاي شناختی (فعال وغیر فعال ) و چندحسی بر یادآوري و نگهداري
راهبردها درکودکان با نیازهاي ویژه ذهنی بود .دانش آموزان پسر با ناتوانی ذهنی خفیف پایه چهارم مدارس استثنایی شهر
اهواز به عنوان جامعهي مورد مطالعه انتخاب شدند .تعداد نمونه 60نفر بوده که به روش نمونهگیري ،تصادفی خوشهاي و
تصادفی ساده انتخاب شدند و آزمودنیها در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند .براي بررسی متغیر یادآوري در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون از آزمون یادآوري کارتهاي تصویري استفاده گردید .مداخله آموزشی شامل راهبردهاي
شناختی فعال ،شناختی غیرفعال و همینطور شناختی فعال -روش چندحسی فرنالد درگروههاي آزمایش به مدت یک هفته
و طی دوازده جلسه صورت گرفت و براي گروه کنترل به همان میزان برنامهاي غیرمرتبط درنظرگرفته شد .نتایج نشان داد
راهبردهاي شناختی فعال ،غیرفعال و شناختی فعال  -روش چند حسی درمقایسه باگروه کنترل باعث بهبود یادآوري
درکودکان با نیازهاي ویژه ذهنی شد و این اثر بعد از یک هفته پایدار مانده است .یافتهها مشخص ساختند راهبردهاي
شناختی زمانی که به صورت فعال ویا به صورت غیرفعال و همینطور به صورت فعال همراه با روش چندحسی ارائه شوند
میتوانند روش هاي ارزشمندي براي افزایش میزان یادآوري کودکان بانیازهاي ویژه ذهنی باشند ،تا کاستیهاي شناختی و
انگیزشی را بهبود بخشند.
واژگان کلیدي :راهبردهاي شناختی فعال ،غیرفعال ،روش چندحسی فرنالد ،یادآوري ،نگهداري.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک ،اندیمشک ،ایران.
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بلوطی

مقدمه
کودکان با عقب ماندگی ذهنی خفیف ،به عنوان
کودکان با نیازههاي ویژه ذهنی که آموزش پذیر میباشند،
بیش از دیگر گروههاي با نیاز ویژه ذهنی که قابلیت
آموزش را دارند در پیشانی توجه قرار گرفتند .کودکان با
نیازهاي ویژه ذهنی ،با مشکالتی که در تفکر و حل مسأله
دارند مشخص میشوند (وندر مولن و همکاران .)2007
مشکالت اصلی این کودکان زمان فعالیتهاي علمی و
همینطور خواندن و نوشتن دیده میشود
(International Classification ( )ICD101996
)" .) of Diseases(ICDتحقیقات ثابت کردهاند ،که هر
چه سطح تفکر عمیقتر باشد ،مشکالت یادسپاري کودک
با نیازهاي ویژه ذهنی در مقایسه با کودکان عادي همسال
او بیشتر خواهد بود" (هاالهان  .)1994/1384از یافتههاي
بسیار همساز در مقایسه تواناییهاي یادگیري افراد
غیرمعلول و با ناتوانایی ذهنی ،آن است که وقتی از افراد
داراي نیاز ویژه ذهنی میخواهند فهرستی از کلمات،
اصوات یا گروهی از تصاویر را که چند ثانیه قبل به آنها
ارائه شده است به یاد آورند ،ضعیفتر از افراد غیرمعلول
عمل میکنند (هاالهان .)1994/1377
یکی از علل اصلی که کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی
درباره کارهاي به خاطر سپاري پیچیده دچار مشکل
میشوند ،این است که آنها کاربرد روشهایی که در
یادگیري مؤثرند نظیر میانجیگري را نمی دانند .موقعی که
فهرستی از واژهها به افراد عادي داده میشود تا آن را
حفظ کنند ،آنها اغلب سعی میکنند تا آن را با صداي بلند
پیش خود تمرین کرده و سپس حفظ نمایند .اما،
دانشآموزان نیازه ویژه ذهنی بطور کلی از چنین
روشهایی استفاده نمیکنند )برکووسکی ،1979 ،به نقل
از یوسفی .)1378 ،بر همین اساس تحقیقهاي بسیاري
نشان دادند کودکان با نیازههاي ویژه ذهنی دراستفاده از
راهبردهايشناختی بادشواري روبرو هستند (یوسفی،
 .)1378لذا پژوهشها باید به سمتی بروند تا
جنبههاي عملکردشناختی این کودکان آشکارگردد و
بتوانند از راهبردهاي یادگیري استفاده کنند (وندرمولن و
همکاران .)2007،پژوهشها نشان میدهند بخش مهمی از
راهبردهاي شناختی یادگرفتنی هستند .بخصوص اثر این
راهبردهايشناختی براي یادگیرندگانیکه به نحوي با
مشکالت یادگیري مواجهاند چشمگیر است (بکمان،
 .)2002به عالوه پژوهشها مشخص ساخت که
آموزشهاي شناختی بر عملکرد تحصیلی)روتان و ون
دادن( 2002و یادسپاري درحافظه (هنري ومکلین،

 )2002تأثیر دارد .به این دلیل نتایج پژوهشهاي بسیاري
از پژوهشگران (کانت رل وهمکاران 2010؛ مارتین وجونز
1985به نقل از مارتین؛ کرافت و شنگ 2001؛ کامبالین
 ،1994برادلی  )1993نشان میدهد نارسایی یادسپاري و
به دنبال آن یادآوري را میتوان با استفاده از راهبردهاي
شناختی فعال ،یعنی راهبردهایی که در آن روشها به طور
مستقیم به کودک آموزش داده میشود و به طور مداوم
کودک تشویق میشود تا از آن راهبرد در تکالیف آزمایشی
استفاده نماید ،بهبود بخشید و اثر آموزشها را بر نگهداري
راهبردها مشاهده نمود .درعین حال تحقیقات نشان
داده اند که کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی نتوانستند با
استفاده از راهبردهاي شناختی غیرفعال مواد یادسپاري را
در ذهن خود نگهدارند (تورگوسن  ،1982گلیدن وما
 .)1977به عبارتی وقتی آزمونگر راهبردها را مستقیم
آموزش نداد بلکه کودکان را در موقعیتهاي آموزشی قرار
داد تا با استفاده از یادیارها ،مواد یادسپاري را به خاطر
بسپارند ،آنان نتوانستند مطالب را به یاد بیاورند .بر این
اساس میتوان نتیجه گرفت که دانش آموزان باناتوانیهاي
ویژه ذهنی یادگیرندگانی فعال نیستند ،چون نمیتوانند به
صورت خودکار از راهبردهاي شناختی)مرور ،بسط و
سازماندهی) استفاده نمایند .بنابراین ،میتوان بیان داشت
که احتماالً این دانشآموز از راهبردهاي خود تنظیمی
استفاده نمیکنند)شریفی درآمدي  )1385و به عبارتی از
راهبردهاي شناختی آگاهی ندارند لذا نگه داري راهبردها
هم صورت نخواهد گرفت (رابینسون.)1992/1377،
عالوه بر ویژگیهاي شناختی دریادگیري ،کودکان
باناتوانی ذهنی داراي ویژگیهاي حسی وحرکتی
مخصوصی نیز هستند که یادگیري آنان را تحت تأثیر قرار
میدهد .اگراین ادعا را بپذیریم که بسیاري از کودکان در
یک یا چند جهت حس دچار مشکالت ویژهاند و این
مشکالت با آموزش ویژه برطرف میشود)چان و کله،
 ،)1990/1386بنابراین احتماالً بتوان با روشهایی که
حسهاي مختلف را درگیر میسازد به بهبود مشکالت
یادسپاري ،یادآوري و یادگیري (رایجس ) 2008 ،آنان
کمک نمود .روشهاي چندحسی به عنوان روشی که در
آن"آموزش با استفاده از همه گذرگاههاي یادگیري
درمغز(بصري ،سمعی ،حسی و حرکتی) بهطور همزمان
جهت تقویت حافظه و یادگیري انجام میشود" (هنري
 ،1998به نقل از آقالر  )1385میتواند به عنوان راهبرد
مناسبی براي به خاطر سپاري ،یادآوري مواد و نگهداري
راهبرد براي کودکان استفاده شود .اگرچه نتایج پژوهشها
حکایت از اثربخشی این روش در یادگیري دارد
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(آقالر  ،1385اسحاقی گرجی ،1381 ،جناآبادي،1386 ،
کاکایی )1381 ،اما ترکیب این روش با روشهاي شناختی
فعال میتواند تحول ارزشمندي در آموزش ایجاد نماید.
یادگیري که معموالً با تحریک یک حس شروع میشود تا
به شناخت میرسد ،با وجود روش چندحسی که تحریک
همزمان چندحس میباشد و با توجه به این که با تکیه بر
راهبردهاي شناختی فعال ارائه میگردد به نظر میرسد
این ترکیب نو بتواند به دلیل خصوصیتهاي بارز روش
چندحسی و راهبردهاي شناختی ،بخشی از ناتوانی
کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی در یادسپاري ویادآوري و
نگهداري راهبردها را مرتفع نماید .عدم توجه به
راهبردهاي شناختی غیر فعال ،همینطور عدم استفاده از
روش چندحسی در کنار راهبردهاي شناختی فعال به
منظور باال بردن توان یادسپاري دانشآموزان با محدودیت
ذهنی در پژوهشهاي پیشین ،دالیلی هستند تا مسأله
یادآوري کودکان دراین پژوهش به آزمایش گذاشته شود.
بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزشهاي
شناختی فعال ،غیرفعال و شناختی فعال – چندحسی بر
یادآوري و نگهداري راهبردها در کودکان با نیازهاي ویژه
ذهنی است .با توجه به هدف پژوهش ،این سؤال مطرح
است آیا آموزشهاي شناختی فعال ،غیرفعال و شناختی
فعال – چندحسی بر یادآوري و نگهداري راهبردها در
کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی تأثیر دارد؟ لذا با توجه به
آنچه رفت این پژوهش با اهداف زیر به انجام رسید:
 تعیین تأثیر آموزش راهبردهايشناختی(فعال+غیرفعال)و چندحسی بر بهبود یادآوري کودکانداراي نیازهاي ویژه
ذهنی
تعیین تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی(فعال+غیرفعال)و چندحسی برنگهداري این راهبردها براي یادآوري مادهها
بعدازیک هفته درکودکانداراي نیازهاي ویژه ذهنی.
جهت رسیدن به اهداف فوق ،فرضیههاي زیر مطرح گردید:
 آموزشراهبردهايشناختی(فعال+غیرفعال) و چند حسیبر بهبود یادآوري کودکان داراي نیازهاي ویژه ذهنی
مؤثراست.
 آموزش راهبردهاي شناختی(فعال+غیرفعال) وچندحسی برنگهداري این راهبردها براي یادآوري مادهها
بعد از یک هفته در کودکان داراي نیازهاي ویژه ذهنی
مؤثر می باشد.

ذهنی پسر پایه تحصیلی چهارم مدارس ویژه شهر اهواز در
سال تحصیلی 1389-1390بود .از جامعهي مذکور با
استفاده ازروش نمونهگیري تصادفی خوشهاي چند
مرحلهاي تعداد چهار مدرسه از نواحی مختلف شهر اهواز
انتخاب و ازاین چهار مدرسه تعداد 60کودک عقب مانده
ذهنی پسر پایه تحصیلی چهارم با روش نمونهگیري
تصادفی ساده انتخاب شدند 60.نفري که انتخاب شدند به
صورت تصادفی ساده در سه گروه آزمایش (گروههاي
آزمایشی شناختی فعال ،شناختی غیرفعال و شناختی
فعال – چندحسی) و یک گروه کنترل قرار گرفتند .هر
گروه شامل  15نفر بودند .قرارگرفتن کودکان در
گروههاي مختلف کامالً تصادفی بوده است .دانشآموزان
شرکتکننده در این پژوهش همگی پسر و داراي دامنه
هوشی  65-75بودند .سن عقلی آزمودنیها  8-14و سن
زمانی همگی در محدوده  10-16قرار داشتند .براي این
که اثر متغیر مستقل متاثر از متغیرهاي دیگر نشود ،با
تحلیل واریانس اقدام به بررسی همگنی سن زمانی ،سن
ذهنی ،بهره هوشی و نمره یادآوري درپیش آزمون
آزمودنیهاگردید .مقادیر  Fبدست آمده براي متغیرهاي
فوق در گروههاي کنترل ،شناختی غیرفعال ،شناختی
فعال ،شناختی فعال -چند حسی آزمودنیهاي پژوهش
معنادار گزارش نشده است و آزمودنیهاي پژوهش در یک
شرایط یکسان قرار گرفتهاند.
براي سنجش میزان یادآوري از روش آزمون یادآوري
یک سري تصاویر همراه با واژه استفاده شده است .دراین
تحقیق براي اندازهگیري یادآوري در پیشآزمون و
پسآزمون در هر کدام از  12کارت بهره گرفته شد.
همینطور براي آزمون نگهداري نیز12کارت به غیر از
کارتهاي پیشآزمون ،پسآزمون و جلسات آموزشی مورد
استفاده قرار گرفت .موضوع این کارتها میوهها ،حیوانات و
وسایل بود و از هردسته  4کارت ارائه گردید .شیوه
نمرهگذاري کارتها به این شکل بود که براي هر پاسخ
صحیح نمره یک در نظر گرفته میشد و در غیر این
صورت نمرهاي براي آزمودنی منظور نمیگردید .جمع
جبري نمرات هر فرد در هر آزمون ،نمره یادآوري وي
محسوب میگردید .براي مداخله آموزشی مجموعاً
18کارت از این طبقهها (میوه ،حیوان و وسیله) استفاده
شد .پس از قرارگرفتن آزمودنیها درگروهها ،هرگروه
آزمایش یک هفته طی  12جلسه آموزشهاي مربوط به

این پژوهش از نوع نیمه تجربی و با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل و پیگیري یک هفتهاي بود.
جامعه آماري این تحقیق کلیه کودکان داراي نیازهاي ویژه

خود را به شرحی که میآید دریافت میکردند .گروه

روش

آموزش شناختی فعال ،آزمونگر در جریان یادگیري دخالت
مستقیم داشت و تکنیکها و راهبردها را به کودک آموزش
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می داد وکودک را به صورت مستمرتشویق میکرد که از
این راهبردها در تکالیف آزمایشی استفاده نماید .این گروه
هر روز  3نوع آموزش شناختی فعال(مرور ،بسط و
سازماندهی) دریافت میکرد .در هر قسمت از آموزش
راهبرد مورد نظر ضمن آموزش به کودک ،با او نیز تکرار
میشد تا به خود راهبرد آگاهی یابد .هرگام که انجام
میگرفت ،کودک شدیداً تشویق میشد که از راهبرد مورد
نظر استفاده کند .براي این منظور در هر تمرین مجزا به
کودک گفته میشد که" :دیدي هر وقت کلمات را با
خودت تکرار کنی( مرور) هر وقت کلمات را با یک کار که
در ذهنت هست ارتباط میدهی( بسط) یا هروقت کلمات
را دردستههاي خودشان قرار میدهی (سازماندهی)،
کلمات خیلی بهتر به یادت میآیند .بعد از آموزش و
استفاده از راهبرد ،کودک در موقعیت فعالیتهاي آزمایشی
قرار میگرفت و با هدایت آموزش دهنده تشویق میشد تا
از راهبردهاي فراگرفته شده در موقعیتهاي مشابه
استفاده نماید .در پایان هرآموزش و تمرینهاي آزمایشی
به کودک بازخورد موفقیتش به صورت نمودار تصویري
داده میشد که چقدر مناسب عمل کرده است .همینطور
بطور مستمر به او یادآوري میشد از این پس هر وقت با
تکلیف این چنینی روبرو شد میتواند از این روشها
استفاده نماید .براي اطمینان از یادگیري راهبرد از کودک
سؤاالتی درقالب جمالت ناقص پرسیده میشد.
درآموزش شناختی غیرفعال آزمونگر درجریان یادگیري
کودک هیچگونه دخالتی نمیکرد و تنها شرایط را براي
کودک فراهم میساخت .در این شیوه ،گروه مورد نظر
کلمات را با یادیارها (کارتی که آزمودنی را هدایت میکرد
کلمات را درمحل مناسب قرار دهد) از آزمونگر دریافت
مینمود .این یادیارها به شکلی تهیه شدند که کودک را
هدایت مینماید کارت مورد نظر را به تعداد معین (مرور)
درمحل خودش قرار دهد .با درک صحیح از گسترش
معنی در کارت یادیار بتواند یادیار نوشتاري (جمله
نوشتاري زیر یادیار) و تصویر آن را به هم پیوند بزند.
(وقتی کارت خرگوش را دریافت میکرد در قسمت کارت
یادیار نوشته بود خرگوش تند میدود) یادیارها طوري
انتخاب شده بود که کودک را برانگیزد بین کارت و جمله
رابطه برقرار سازد .به همین خاطر کودک خود به گسترش
معنی میپرداخت .درنهایت دربخش طبقه بندي،کارتها را
براساس موضوع با توجه به یادیارها درمحل خود قرار دهد.
در این گروه از هیچ تشویقی براي به کارگیري راهبرد
استفاده نمیشد .فقط عملکرد کودک در هر مرحله با
نمودار تصویري به او نشان داده میشد .نمودار جلوي

کودک گذاشته میشد و عملکردش برایش توضیح داده
میشد .اگر کودک همه کارتها را به خاطر آورده بود به او
نمودار ترسیم شده نشان داده میشد و آموزش دهنده
میگفت :ببین توداري پیشرفت میکنی .این خط که رو
به باالمی رود یعنی توداري موفق میشوي .خوب کارتها
را به یادآوردي و هیچ توضیح دیگري داده نمیشد .در
گروه آموزشهاي شناختی فعال  -روش چندحسی فرنالد،
راهبردهاي شناختی مانند گروه شناختی فعال ارائه
می شد .امابه دلیل همراهی روش فرنالد همزمان با ارائه
هرکارت ،به تعداد کارتها ،کودک میبایست با انگشت
کلمه تصویر را نیز ردگیري میکرد و درمحل خودش قرار
میداد .در مرحله بعد ضمن استفاده از تکنیک بسط آن را
در هوا نیز بنویسد و در مرحله سازماندهی ضمن هدایت
کودک براي قراردادن کارت در محل و دسته خودش ،از او
خواسته میشود که همزمان آن را با انگشت خود ردگیري
کند .مطابق با آموزشهاي قبل عملکرد کودک با نمودار
تصویري به او نشان داده میشد .در دوازده جلسه با
دستوالعملهاي سهگانه فوق مفاد زیر درقالب راهبردها
شناختی فعال ،غیرفعال و شناختی فعال-چندحسی در سه
گروه آزمایش به همین نامها آموزش داده شدند.
روز اول ،جلسههاي اول و دوم :آشنایی با دانشآموزان و
ارائه کارتهاي آموزشی سیب ،خرگوش و مسواک با
راهبرد مرور در قالب آموزش شناختی فعال ،غیرفعال و
فعال  -روش چندحسی و همچنین ایجاد شرایط تمرین
براي کودکان.
روز دوم ،جلسههاي سوم و چهارم :مرور مطالب جلسه قبل
و ارائه راهبرد بسط با کارتهاي آموزشی انگور ،مار و لیوان
در قالب آموزش شناختی فعال ،غیرفعال و فعال روش
چندحسی ،همراه با ایجاد فرصت پرآموزشی براي کودکان.
روز سوم ،جلسههاي پنجم وششم  :تکرار محتواهاي قبلی
با تأکید بر راهبردهاي مرور و بسط مبتنی بر قالبهاي
آموزشی شناختی فعال ،غیر فعال و شناختی فعال – روش
چند حسی و همینطور آموزش راهبرد سازماندهی در سه
گروه آزمایشی مذکور با کارتهاي آموزشی انار ،گاو و
بشقاب همچنین دادن فرصت تمرین به کودکان براي
دستکاري مواد آموزشی .
روز چهارم ،جلسههاي هفتم و هشتم :مرور مجدد سه
راهبرد تکرار ،بسط و سازماندهی در قالب گروههاي
آزمایشی شناختی فعال ،شناختی غیر فعال و شناختی
فعال – روش چند حسی و همینطور آموزش کارتهاي
آموزشی هندوانه  ،اسب و فرش با راهبردهاي سه گانه در
سه گروه آزمایش.
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همینطور دادن فرصت تمرین به کودکان براي دستکاري
مواد آموزشی.
روز پنجم ،جلسههاي نهم ودهم :تکرار محتواي روز قبل و
ارائه سه کارت آموزشی لیمو ،فیل و شانه با راهبردهاي
ذکر شده و دادن فرصت تمرین به کودکان براي دستکاري
مواد آموزشی.
روز ششم ،جلسههاي یازدهم و دوازدهم :مرور کارتهاي
آموزشی قبل با تأکید بر راهبردهاي شناختی فعال ،غیر
فعال و فعال–روش چند حسی ،دادن فرصت تمرین به
کودکان و ارائه سه کارت جدید آموزشی موز ،سگ و
صندلی .
پس از آن که مالکهاي انتخاب آزمودنیها مشخص
گردید ،آزمودنیها به شکل تصادفی در سه گروه آزمایش و
یک گروه کنترل قرار گرفتند با هماهنگی مراکز آموزشی،
آزمونگرها پیش آزمون را اخذ نمودند .سپس به
آزمودنیها گفته شد که به مدت یک هفته یک سري
آموزشها در قالب بازي به آنها داده خواهد شد.
مداخلههاي آموزشی براي سه گروه آزمایش به مدت یک
هفته در  12جلسه  20دقیقهاي انجام گرفت .مداخلهها
کامالً به صورت انفرادي بودند .از سویی براي این که نتایج
پژوهش متأثر از حضور آزمونگر نشود ،براي گروه کنترل
نیز مداخلهي آموزشی غیرمرتبط به تعدادجلسات مداخله
درگروههاي آزمایش درنظرگرفته شد .بعد از یک هفته پس
آزمون اخذ گردید و آزمون نگهداري نیز یک هفته بعد از
پس آزمون اجرا گردید.

گروه شناختی فعال معنادار نمیباشد .اما تفاوت میانگین
گروه شناختی فعال با گروه شناختی غیرفعال معنادار
میباشد و این تفاوت به نفع گروه شناختی فعال است.
همچنین اختالف معنیدار بین میانگین گروه شناختی
فعال  -چند حسی با گروه شناختی غیرفعال برتري تفاوت
به نفع گروه شناختی فعال  -چند حسی را نشان میدهد.
جدول شماره  :1نتایج تحلیل واریانس یك راهه برای
معناداری تفاوت میانگین نمرات گروه کنترل و گروههای
آزمایش

بین

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

127/117

3

42/372

معناداری
0/001

65/669

گروهی
خطا

36/133

56

کل

162/250

59

0/645

جدول شماره  :2آزمون پیگیری توکی برای بررسی بیشتر
تفاوت میانگین گروهها از نظر بهبود یادآوری
گروه

گروه شناختی غیر

کنتـــرل

فعال

اختالف میانگینها

سطح معناداری

(*)-2/467

0/001

گروه شناختی فعال

(*)-3/267

0/001

گروه شناختی فعال

(*)-3/800

0/001

(*)2/467

0/001

گروه شناختی فعال

(*)

0/041

گروه شناختی فعال

(*)

و چند حسی
گروه
شناختی غیر
فعال

گروه کنترل

- 0/800
- 1/333

0/001

و چند حسی
گروه
شناختی
فعال

یافته ها
به منظورتعیین تأثیرات معنیدار مداخلههاي انجام
شده در گروههاي آزمایشی شناختی غیرفعال ،شناختی
فعال ،شناختی فعال و تحلیل واریانس انجام گرفت نتایج
تحلیل روشن ساخت که تأثیر آموزش راهبردهاي
شناختی)فعال+غیرفعال(و چند حسی بر بهبود یادآوري
کودکان عقب مانده ذهنی مؤثر بوده است (جدول .)1
جهت بررسی بیشتر تفاوت بین گروهها ،آزمون پیگیري
توکی انجام گرفت .نتایج آزمون پیگیري توکی ( جدول
 )2نشان میدهد که بین گروه کنترل با گروههاي،
شناختی غیرفعال ،شناختی فعال و شناختی فعال -چند
حسی تفاوت معناداري وجود دارد .چون این اختالف منفی
است نشان از بیشتر بودن نمره گروههاي شناختی
غیرفعال ،شناختی فعال ،شناختی فعال  -چند حسی
است .لذا یافته نشان می دهد که آموزش درتمام گروههاي
آزمایش بر بهبود یادآوري کودکان مؤثر بوده است .درعین
حال اختالف میانگین گروه شناختی فعال  -چند حسی با

آزمونF

سطح

(*)3/267

0/001

گروه شناختی غیر

(*)

0/800

0/041

گروه شناختی فعال

-0/533

0/276

گروه کنترل

فعال
و چند حسی

گروه شناختی
فعال-چند
حسی

گروه کنترل

(*)3/800

0/001

گروه شناختی غیر

(*)1/333

0/001

فعال
گروه شناختی فعال

0/533

0/276

همچنین آزمون تحلیل واریانس یک راهه تفاوت میانگین
نمرات گروه کنترل ،شناختی غیرفعال ،شناختی فعال،
شناختی فعال و چند حسی را در ماندگاري اثر راهبردها
معنیدار نشان داد (جدول .)3جهت بررسی بیشتر تفاوت
بین گروهها ،آزمون پیگیري توکی انجام گرفت (جدول.)4
نتایج حاصل از این پیگیري معلوم داشت به خاطر این که
اختالف میانگین گروه کنترل با گروه شناختی فعال  -چند
حسی و گروه شناختی فعال و گروه شناختی غیرفعال
معنادار می باشد و این تفاوت به نفع گروه شناختی فعال -
چند حسی ،شناختی فعال و شناختی غیرفعال میباشد،
پس مشخص میگردد که آموزش راهبردهاي شناختی
فعال -چندحسی ،شناختی فعال و شناختی غیرفعال بر
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بلوطی
نگهداري این راهبردها براي یادآوري مادهها بعد از یک
هفته در کودکان بانیازهاي ویژه ذهنی مؤثر بوده است .اما
اختالف میانگین گروه شناختی فعال  -چند حسی با گروه
شناختی فعال ،همچنین اختالف میانگین گروه شناختی
فعال با گروه شناختی غیرفعال نیزمعنادار نمیباشند .یکی
دیگر از نتایج جالب این که اختالف میانگین گروه
شناختی فعال  -چند حسی با گروه شناختی غیرفعال
معنادار نمی باشد.
جدول شماره  :3آزمون آنالیز واریانس یك راهه برای
معناداری تفاوت میانگین نمرات گروه کنترل و گروههای سه
گانه آزمایش از نظر نگهداری راهبردها
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

81/733

3

27/244

بین

سطح

آزمونF

معناداری
0/001

40/150

گروهی
خطا

38/000

56

کل

119/733

59

0/679

جدول شماره : 4آزمون پیگیری توکی برای بررسی بیشتر
تفاوت میانگینها گروهها از نظر نگهداری راهبردها

گروه
کنتـــرل

اختالف

سطح

میانگین ها

معناداری

گروه شناختی غیر فعال

(*)-2/467

0/001

گروه شناختی فعال

(*)-2/600

0/001

گروه شناختی فعال و

(*)-2/933

0/001

گروه کنترل

(*)2/467

0/001

چند حسیر
گروه
شناختی غیر

گروه شناختی فعال

- 0/133

0/971

گروه شناختی فعال و

-0/4670

0/414

گروه کنترل

(*)2/600

0/001

گروه شناختی غیر فعال

0/1330

0/971

گروه شناختی فعال و

-0/333

0/686

گروه

گروه کنترل

(*)2/933

0/001

شناختی

گروه شناختی غیر فعال

0/467

0/414

گروه شناختی فعال

0/333

0/686

فعال

چند حسی
گروه
شناختی
فعال

چند حسی

فعال

و

چند حسی

بحث
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی راهبردهاي شناختی
فعال ،غیرفعال و شناختی فعال – جند حسی بر یادآوري
کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی بوده است .مشکالت
شناختی کودکان بانیازهاي ویژه ذهنی ،دشواري استفاده از
راهبردهاي شناختی را افزون نموده و درکنارضعف
مشکالت حسی ،آن هم درحسهاییکه دریادگیري نقش
اساسی دارند مشکالت کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی را
دوچندان کرده است.تالش براي استفاده از دیگر حسها و
همینطور راهبردهایی که کمتر به آنان توجه شده است
میتواند گامی در پیشبرد آموزش این کودکان باشد .نتایج

پژوهش حاضر نشان داد راهبردهاي شناختی فعال،
غیرفعال ،روش چندحسی ،درتمام گروهها در مقایسه
باگروه کنترل ،باعث بهبود یادآوري درکودکان با نیازهاي
ویژه ذهنی شده است .یافتههاي این پژوهش مشخص
میکند راهبردهاي شناختی چه زمانی که به صورت فعال
وچه زمانی که به صورت غیرفعال ارائه شوند می توانند
میزان یادآوري کودکان بانیازهاي ویژه ذهنی را افزایش
دهند .بیشآموزي ،تکرار و تمرین ،معنیدار کردن مطالب،
سازماندهی ودسته بندي مطالب بریادآوري کودکان
مؤثربوده است .وقتی این راهبردها در قالب آموزشهاي
فعال ارائه شدند توانستند میزان یادسپاري ویادآوري
کودکان را بهبود ببخشند .مشق دهی یا تمرین کردن در
آموزش کودکان باناتوانی ضروري است و میتواند اساس
یادگیري راتحکیم بخشد .این یافته در قریب به اکثر
پژوهشها حاصل گردیده است .لذا همسو با نتایج دیگر
پژوهشها(بکمان2002،؛ برادلی1992،؛ کامبالین1994،؛
مارتین وهمکاران2001،؛ کانترل وهمکاران 2010،؛
یوسفی لویه1378،؛ باعزت، )1376،کودکان داراي نیازهاي
ویژه ذهنی میتوانند این راهبردها را به کارگیرند .لذا قابل
قبول خواهد بودکه گفته شودکودکان بانیازهاي ویژه
ذهنی اگرچه دیرترازکودکان عادي ،اما به تواناییهاي
استفاده از راهبردها دست مییابند و میتوانند بعد از
آموزش ،راهبردها را به کارگیرند .این یافته به خوبی معلوم
میدارد بخش مهمی از راهبردهاي شناختی یادگرفتنی
هستند.
برخالف نتایج تحقیقات و نظریات گلیدن و
مار( ،)1977هاالهان )1994/1384 ( ،رید ،هرسکو و مک
میالن (به نقل از یوسفی )1378 ،و شریفی درآمدي،
 ،1385تورگوسن( ،)1982تورگوسن وهوک ( )1980که
خودانگیختگی را درکودکان بانیازهاي ویژه ذهنی پایین
می بینند و برخی ازآنان اساساً معتقدند که روشهاي
غیرفعال براي این نوع کودکان اثربخش نیست ،بخش دیگر
نتایج این پژوهش یا به عبارتی برجسته ترین یافتهي این
پژوهش مشخص ساخت که اگر سیستم یادیاري که براي
به خاطرسپاري استفاده می شود به درستی انتخاب گردد
میتواند این کودکان را براي فراگیري برانگیزد .پژوهش
حاضر باقراردادن یادیارها به عنوان سرنخ براي هریک از
راهبردهاي شناختی مرور ،بسط و سازماندهی ،شرایط را
طوري فراهم نمود که کودکان بتوانند درچرخهي زمانی
که دراختیارداشتند ،بدون این که راهبردي را آموزش
ببیند ،مادهها را به خاطر بسپارند و به یادآورند .به نظر
میرسد ناتوانی کودکان دربه خاطر سپاري مادهها ،بیش از
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آن که ناشی از ناتوانی کودکان باشد ،به شکل استفاده از
یادیارها و شکل اجراي راهبردها برمیگردد .این نتیجه
مشخص میسازد که ناتوانی کودکان در استفاده از
راهبردها میتواند به دلیل نقص به کارگیري راهبردها
باشد .نتایج پژوهش مشخص ساخت وقتی بتوانیم براي
این که انگیختگی الزم را درکودک ایجادکنیم به جاي یک
کارت تصویري ،حداقل  4کارت از همان نوع را در
اختیارش بگذاریم ،از سویی براي بسط معنی کلمات،
کارت راهنما (یادیار) را با یک جمله که کلمه را به
اطالعات حافظه بلندمدت او پیوند می زند بیاراییم ،کودک
برانگیخته میشود تا درگیر در فعالیتها شود .از سویی
درزمانی که کودک  4کارت از یک نوع در اختیار داشته
باشد ،همینطور این کارت با یک جمله به اطالعات قبلی
وي ربط داده شود و مهمتر این که کارت راهنما طوري
طراحی شود که کودک را به سمتی هدایت کند تا کارت
تصویري را که در اختیار دارد و کلمهاي روي آن نوشته
شده است در محل مناسب قرار دهد ،مشکالتی را که
تاکنون درمورد نارسایی روشهاي غیرفعال گفته شده را
رفع مینماید و روزنهاي به سوي موفقیت براي این نوع
آموزشها باز می نماید .چنانچه براي مرور یک مادهي
آموزشی ،تعداد کارت را به تعداد الزم( یعنی به همان
تعداد که زمان استفاده از راهبرد شناختی فعال به کودک
میگوییم آن را حداقل4تا 5بار تکرار نماید) دراختیار
کودک قرار دهیم ،از سویی راهبرد بسط رابا یادیار مناسب
آن نشان دهیم ،براي نمونه به جاي یک کلمه با تصویر
منفرد گاو ،از یک تصویر ترکیبی گاو و لیوان شیر استفاده
کنیم ،باوجود عدم آموزش راهبردهاي شناختی به کودک،
به کمک یادیارها ،راهبردهاي شناختی را فعال نمودهایم.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که کودک باناتوانی ذهنی
خفیف میتواند بین تصاویر پیوند ایجاد نمایند و معنی
مادهها راگسترش دهند .وقتی براي یک ماده ،یادیارطبقه
بندي ماده (کارتی که طبقه حیوان ،میوه و وسایل را
یادآورمی شود) استفاده شوداثربخشی آن در یادآوري
مادهها به خوبی خودرا نشان می دهد.
یافتههاي حاصل ازراهبرد شناختی فعال–چندحسی
هم جهت بایافتههاي پیشین (برومفیلد و کامبالین
()2000؛ بل2005،؛ رایج 2008؛ آقالر1385؛ هنري
 1998به نقل ازآقالر1385 ،؛ هنري ومکلین 2002؛
جناآبادي1386 ،؛ کاکایی)1381،که اثربخشی روش
چندحسی را در بهبود یادآوري و یادگیري کودکان
باناتوانی یادگیري و ذهنی نشان دادند ،مشخص ساخت که
این شیوه توانسته است قدرت یادسپاري و یادآوري

کودکان را افزایش دهد.یافتهها به روشنی معلوم داشته
که روش چند حسی یک عنصر اساسی در یادگیري
محسوب میگردد .همچنین همسو باپژوهشهاي بل
( ،)2005زینیوند( )1387و اسحاق گرجی()1381که
ترکیب روشهاي چندحسی را با دیگر روشها اثربخش
دیدند ،نتایج این تحقیق نیزنشان داد ترکیب روش
چندحسی با راهبردهاي شناختی فعال توانسته میزان
یادسپاري کودکان داراي نیازهاي ویژه ذهنی را افزایش
دهد .داده هاي آماري این تحقیق مشخص میسازد که
آموزشهاي حاصل ازترکیب شیوههاي شناختی و
چندحسی به دلیل اینکه ازیک سومزیتهاي راهبرد
شناختی مثل مرور ،بسط وسازماندهی راهمراه دارد و از
سویی دیگر باروش چندحسی ورود اطالعات به مغز را از
کانالهاي مختلف دیداري ،شنیداري ،المسه وحرکتی
فراهم میسازد ،میتواند به طور قابل مالحظهاي بر
یادسپاري و یادآوري اثربگذارد .روشهاي چندحسی به
عنوان روشی که در آن آموزش با استفاده از همه
گذرگاههاي یادگیري در مغز صورت میپذیرد به طور
همزمان باعث تقویت حافظه و یادگیري میشود.
در کلیهي نتایج گروههاي آزمایش آنچه به خوبی به
چشم میخورد آن که شباهت تمرینهاي آزمایشی با
محتواي آموزشی آزمونگر و همینطور شباهت محتواي پس
آزمون به محتواي آموزش راهبردها ،نقش انکارناپذیري
درفراگیري راهبردها ویادآوري آنها داشته است .به نظر
میرسد تمرینهاي آموزشی در نظر گرفته شده براي
کودکان باناتوانی ذهنی ابتدا باید با آموزشهاي قبل کامالً
همپوشی داشته باشند و در ادامه از همپوشی آنها کاسته
شود .این مسأله می تواند به تعمیم راهبردها درآتی کمک
نماید .براساس یافتههاي حاصل از این پژوهش میتوان
نتیجه گرفت که آموزش راهبردهاي شناختی
فعال– چندحسی دریادآوري کودکان با نیازههاي ویژه
ذهنی بهتر از آموزش شناختی فعال نیست .به بیان دیگر،
این دو روش آموزش ،برتري نسبت به هم ندارند .اگر چه
دادههاي توصیفی تفاوتی را بین این دو گروه در میانگینها
نشان میدهد اما این تفاوت به سطح معنیدار نرسیده
است .بررسی دادههاي توصیفی و میانگینهاي حاصل شده
نشان میدهد که تقریباً دو گروه میانگینی نزدیک به
بیشترین نمره آزمون یادآوري را دارند .لذا این مسأله به
خوبی قدرت هر دو روش را نمایان می سازد و عدم معنی
داري به دلیل ضعف دیگري نمیباشد بلکه ناشی از توان
دو روش در یادآوري مادهها بوده است .نتایج همسو با
قریب اکثر پژوهشهاي ذکر شده دربخش شناختی فعال
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بلوطی
مشخص ساخت که آموزش راهبردهاي شناختی فعال
(یعنی جایی کهآموزگارمستقیم درآموزش دخالت می کند)
دریادآوري کودکان باناتوانی ذهنی بیشتر از آموزش
غیرفعال(جایی که کودک مستقل تالش میکند یادبگیرد)
مؤثر است و یادآوري بهتري راسبب میشود .همچنین
مشخص شد وقتی آموزش شناختی فعال باآموزش
چندحسی همراه میشود نسبت به راهبرد شناختی
غیرفعال یادآوري بهتر اتفاق می افتد .این نتیجه تأیید
این نکته است که رساندن همزمان اطالعات از کانالهاي
مختلف یادگیري به مغز ،میزان یادسپاري را افزایش
میدهد .پیشنهاد میشود که معلمان درکنار راهبردهاي
شناختی فعال ،حواس دیگر بخصوص حس المسه وحرکت
را دخالت داده و همینطور با ساختن یادیارهاي مناسب
تصویر جمله و استفاده ازکارت محتواي آموزش به تعداد
حداقل چهار عدد به جاي تک کارت براي آموزش ،ضمن
ایجاد انگیزه ،یادگیري کودکان را تسهیل بخشند و روش
غیرفعال را به کارگیرند .همینطور در زمان آموزش
راهبردها سعی نمایند محتواي تمرینهاي آزمایشی
شباهت کافی با تمرینهاي آموزش راهبرد داشته باشد.
بخش دیگر یافتهها به تأثیر آموزشها بر میزان
نگهداري راهبردهاي فراگرفته شده توسط کودکان
بعد از یک هفته پرداخته است .یافتههاي این پژوهش
برخالف تورگوسن( )1982درآموزش شناختی غیرفعال و
کله وچان )1990/1386( ،درآموزش شناختی فعال،
همسو با نتایج فرشته باعزت ( ،)1376پورجالل( ،)1376
مجید یوسفی لویه ( )1378کامبالین (  )1994برادلی
( ،)1992درآموزش شناختی فعال و همینطور هم جهت
با نظریات زندي ( )1380که معتقد است تحریک و
استفاده از راههاي گوناگون به تثبیت یادگیري کمک
مینماید نشان داد کودکانی که آموزشها بر روي آنها
انجام گرفته است ،بعداز گذشت یک هفته هنوز
راهبردهاي فراگرفته شده را درحافظه خود نگه داشته اند
و از آن دریادآوري مطالب استفاده میکنند .این یافته
چنین نمایان میسازد ،هنگامی که انتقال انجام میگیرد،
عملکرد تکلیف انتقال در واقع مانند تکلیف آموزش است،
هرچند مطالب ویژه آنها میتواند متفاوت باشد .هدف
آموزش انتقال بسیطتر به تکالیف مختلف است .این یافته
باتوجه به محتواي آزمون نگهداري که مشابه موقعیت
آموزش بوده و مدت زمان تا آزمون نگهداري ،به خوبی
مشخص میسازد که انتقال راهبردها در زمانهاي کوتاه و
در محتواهاي تکلیفی شبیه به آموزش ،نقش اساسی در
انتقال راهبردها و نگهداري آنان دارند .درعین حال قابل

قبول خواهد بود که گفته شود پایایی اثر آموزش براي یک
هفته بوده و این می تواند یکی از نقاط ضعف پژوهش
باشد .چیزي که در آزمون نگهداري مشخص شد این بود
که روشهاي شناختی فعال و چندحسی وقتی همراه هم
به کار میروند با راهبرد شناختی فعال و غیرفعال که به
تنهایی به کار میروند تفاوتی ندارند .یعنی سه نوع آموزش
بر نگهداري یادگیري یکسان عمل میکنند .همینطور
روش شناختی فعال اثرش همانند روش شناختی غیرفعال
است یعنی درنگهداري راهبرد یادگرفته شده به یک اندازه
عمل میکنند .این موضوع نشان میدهد اثر راهبردهاي
آموزشی شناختی فعال همراه با روش چندحسی ،روش
شناختی فعال و روش شناختی غیر فعال پس از گذشت
یک هفته از پس آزمون اثرشان یکسان میشود .ومهم
ترآن که اثر روش شناختی غیر فعال ماندگارتر از سایر
روشها است .بررسی همسانی میانگینها نشان می دهدکه
سه گروه آزمایشی دریک رتبه قراردارند .بررسی پیگیري
نتایج یادآوري درپس آزمون مشخص ساخت که دوگروه
شناختی فعال و شناختی فعال-چندحسی نسبت به گروه
شناختی غیرفعال داراي برتري میباشند ،اما نکته قابل
مالحظه آن که درطول زمانی که به آزمون نگهداري ختم
گردیده ثبات آموختهها درگروه غیرفعال بیشتر از دوگروه
دیگر بوده است .میتوان امیدوار بود که این سبک
یادگیري ،انگیزش الزم را درکودکان کم توان براي
یادسپاري و به دنبال آن یادآوري ایجاد نماید .به نظر
میرسد اجراي شیوه شناختی غیرفعال بیشتر به گفته اي
پیاژه نزدیکتر باشد که به یادگیري اکتشافی فردي معتقد
است .حال آن که روش شناختی فعال بیشتربه کارهاي
ویگوتسکی یعنی روش اکتشافی هدایت شده همخوانی
دارد .معلمان ودست اندکاران آموزش ،باید ضمن تأکید
بربیشآموزي ،تالش نمایند با بهرهگیري ازروشهاي
غیرفعال ،کودکان را به سمتی ببرند که خود بتوانند به
راهبردها دست یابند .همچنین ازدیگرکانالهاي یادگیري
مثل حسهاي المسه و حرکت بهرهي بیشتري ببرند .الزم
است به خاطر بسپارند انتقال و نگهداري راهبردها در
دامنههاي زمانی کوتاه نتیجه بهتري را به بارخواهد آورد.
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The Impact of Cognitive (Active and Inactive) and Multi-Sensory Training
on the Remembering and Kept in mind of children With Mental Exceptional
Needs

Alireza Balouti1,*
1:
Facullty Member, Department of Psychology, Islamic Azad University, Andimeshk,
Andimeshk, Iran.

Abstract: This study considers the impact of cognitive (active and inactive) and Multi-sensory
teaching on there remembering and Kept in mind of children with mental exceptional needs. The
study population were consist of students with mild mental retardation, grade four , from
exceptional schools of Ahvaz township, Khoozastan province , Iran. 60 students were selected in
terms of cluster random sampling and simple random sampling method. In order to record and
determine the pre test and post test remembering function, picture cards were used. Data were
analyzed by means of descriptive and inferential (variance analysis (F) ) statistics. all active and
inactive cognitive strategies and active cognitive- Multi-sensory education follow up test method
in all groups lead to improve in remembering process of mental retarded children in comparison
with control group.

Keywords : Active Ccognitive, Inactive Cognitive, Multi-Sensory, Remind, Remembering.
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