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مقدمه

تشــکیل  دانش آموزانــی  را  جامعــه  یــک  افــراد  از  بخشــی 
اضافــی(  خدمــات  دریافــت  )بــدون   

ً
معمــوال کــه  می  دهنــد 

در  خــود  همکالســی های  دیگــر  هـــمگام  و  همــراه  می تواننــد 
عملکــرد  بــا  دانش آمــــوزان  شـــوند.  موفــق  یادگــــیری  و  تحصیــل 
کــه نمــرۀ هوش بهــر آن هــا بیــن 75  هوشــی مــرزی1   کســانی هســتند 

تــا 90 اســت و در حکــم دانش آمــوزان اســتثنایی تلقــی نمی شــوند. 
ــه خدمــات  ــد، امــا ب کالس هــای عــادی قــرار می گیرن بنابرایــن، در 
انجمــن عقب ماندگــی  نامگــذاری  براســاس  نیــاز دارنــد.  اضافــی 
ذهنــی آمریــکا )1959( و اصــالح ایــن تعریــف در ســال 1973 ایــن 
گــروه در حکــم افــراد عــادی و فاقــد عقب ماندگــی هوشــی در نظــر 

 .)1( شــده اند  گرفتــه 

تأثیر روش شاو )Shaw( بر حافظۀ کاری دانش آموزان با عملکرد هوشی مرزی 

بـا نیازهـای خـاص ،  دانشـکده روان شناسـی و علـوم تربیتـی، دانشـگاه  کـودکان  گـروه روان شناسـی و آمـوزش  ، دانشـیار  □ احمـد عابـدی* 
ایـران اصفهـان،  اصفهـان، 

کـودکان بـا نیازهـای خـاص ،  دانشـکده روان شناسـی و علـوم تربیتـی، دانشـگاه  کارشناسـی ارشـد  روان شناسـی و آمـوزش  □ مرضیـه ترابـی، 
اصفهـان، اصفهـان، ایـران

تربیتـی، دانشـگاه  و علـوم  روان شناسـی  نیازهـای خـاص ،  دانشـکده  بـا  کـودکان  آمـوزش  و  روان شناسـی  گـروه  فرامـرزی، دانشـیار  سـاالر   □
ایـران اصفهـان،  اصفهـان، 

ه چکید
مـرزی  بـا عملکـرد هوشـی  کاری دانش آمـوزان  بـر حافظـۀ   )Shaw( تأثیـر روش شـاو بررسـی،  بـا هـدف  پژوهـش حاضـر  زمینـه: 

انجـام شـد. اول دبسـتان  پایـۀ 

روش: طـرح پژوهـش از نـوع تک آزمودنـی، بـا طـرح خـط پایـۀ چندگانـه )MBD ( در یـک الگـوی زمانـی پلکانـی بـا مرحلـۀ پیگیری 
بـه شـیوۀ در دسـترس  نفـر   4 96-95 تعـداد  پایـۀ اول دبسـتان شـهر اصفهـان در سـال  بیـن دانش آمـوزان  از  ایـن منظـور  بـه  بـود. 
بالینـی  کـودکان وکسـلر ویرایـش چهـارم )WISC-IV( و مصاحبـۀ  از مقیـاس هـوش  بـرای جمـع آوری اطالعـات  انتخـاب شـدند. 
اسـتفاده شـد. دانش آمـوزان بـا عملکـرد هوشـی مـرزی 16 جلسـه )هفتـه ای یک جلسـه به مـدت40 دقیقـه( تحـت آمـوزش بـا روش 

گرفتنـد. داده هـای آمـاری بـا روش تحلیـل دیـداری بررسـی شـدند . شـاو قـرار 

و  درون موقعیتـی  تحلیـل  و   ،)POD( داده هـا  همپوشـی  درصـد  و   )PND( ناهمپـوش  داده هـای  درصـد  نتایـج  یافته هـا: 
اسـت. معنـادار  مـرزی  هوشـی  عملکـرد  بـا  کـودکان  کاری  حافظـۀ  بهبـود  در  شـاو  روش  اثـر  داد  نشـان  بین موقعیتـی 

کاری دانش آمـوزان بـا عملکـرد هوشـی مـرزی مؤثـر  کنـار سـایر روش هـا بـرای بهبـود حافظـۀ  نتیجه گیـری: روش شـاو می توانـد در 
کـرد. بـوده و از آن در آمـوزش و توان بخشـی چنیـن دانش آموزانـی اسـتفاده 

کاری، روش شـاو کلیـدی: عملکـرد هوشـی مرزی، حافظۀ  واژه هـای 

* E-mail: a.abedi@edu.ui.ac.ir 1. Borderline Intellectual Functioning

نـوع مقالـه: پژوهشـی                    صفحـات 27 ــــ 38
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1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2. Borderline
3. Slow Learner
4. Sub average Intellectual Functioning

5. Borderline Mental Retardation
6. Borderline Intellectual Capacity
7. Borderline Learning Disability

بـرای  پیشـتر  کـه  اسـت  اصطالحـی  مـرزی  هوشـی  عملکـرد 
بـه کار   80 تـا   70 محـدودۀ  در   )IQ( هوش بهـر  بـا  افـرادی  توصیـف 
اختـالالت  آمـاری  تشـخیص  راهنمـای  پنجمیـن  در  امـا  می رفـت 
روانـی )DSM-V(1 به صـورت یـک طبقـۀ تشـخیصی وجـود نـدارد. 
می شـود  اسـتفاده  حالتـی  به مثابـه  اصطـالح  ایـن  از    DSM-V در 
ک هـای خاصـی  کانـون توجـه بالینـی باشـد امـا مال کـه ممکـن اسـت 
گـروه بـر اسـاس برآوردهـای  بـرای آن ارائـه نشـده اسـت )2(. ایـن 
به خـود  را  جمعیـت  از  درصـد   13/59 هـوش  بهنجـار  توزیـع 
به سـختی  مدرسـه  در  دانش آمـوزان  ایـن  می دهنـد.  اختصـاص 
درس می خواننـد و هنـوز اجـازۀ اسـتفاده از خدمـات آمـوزش ویـژه 
را نیافته انـد و از طـرف دیگـر، بـه آسـانی بـا نظام هـای آمـوزش ویـژه 

.)3( نمی آینـد  کنـار 
کم توانی هوشی و نه یک اختالل  عملکرد هوشی مرزی نه یک 
طبقه بندی  سامانه های  دلیل  همین  به   .)4( است  رشدی 
با  کودکان  از  روشن  تعریف  یک  کردن  فراهم  برای  تشخیصی 
عملکرد هوشی مرزی به هر دلیل ناتوان هستند )5(. ویژگی بارز این 

که دیر می آموزند و زود فراموش می کنند )6(. کودکان این است 
مـی رود  کار  بـه  کـودکان  ایـن  بـرای تشـخیص  بسـیاری  عناویـن 
گام )6( ، عملکـرد  کـودکان مـرزی2، دیرآمـوز 3 )7(، آهسـته  ماننـد: 
هوشـی مـرزی، عملکـرد هوشـی زیـر متوسـط4، عقـب مانـدۀ ذهنـی 
کم توانی یادگیـری مرزی7  )8(.  مـرزی5، ظرفیـت هوشـی مـرزی6 و یـا 
کارکردهـای اجرایـی  کـودکان در تکلـم و درک زبـان نوشـتاری و  ایـن 

مشـکل دارنـد و در راهبردهـای جبرانـی نقـص دارنـد )8 و 9(. 
تاریخچـۀ  جسـمی،  ظاهـر  مـرزی  هوشـی  عملکـرد  بـا  کـودکان 
پزشـکی و رشـدی بهنجـاری را پشـت سـر می گذارنـد )10(. به دلیـل 
همیـن ظاهـر جسـمی بهنجار و عملکرد سازشـی مطلـوب، دیرهنگام 
کمتـر بهره منـد  شناسـایی شـده و از برنامه   هـای مداخلـۀ زودهنـگام، 
گـروه به دلیـل محدودیت هـای شـناختی ممکن  می شـوند )7(. ایـن 
اسـت دچـار شکسـت های تحصیلـی و یـا آسـیب های روان شـناختی 

شـوند، بنابرایـن، نیازمنـد توجـه ویـژه هسـتند.
توجـه  مهـم  موضـوع  یـک  عنـوان  بـه  کاری  حافظـۀ  امـروزه، 
کـرده اسـت )11(. حافظۀ  بسـیاری از متخصصـان را بـه خـود جلـب 
انجـام  حیـن  در  ذهـن  در  اطالعـات  نگهـداری  توانایـی  کاری، 
و  عملکـرد  بـر  نظـارت  توانایـی  شـامل  و  اسـت  پیچیـده  تکالیـف 

سـامانه ای  حکـم  در  و  می شـود  شـناختی  پردازش هـای  ارزیابـی 
ذهنـی وظیفـۀ انـدوزش و پـردازش موقـت اطالعات را بـرای انجام 

 .)12( دارد  به عهـده  شـناختی  پیچیـدۀ  تکالیـف 
کـه آمـوزش مسـتقیم تکالیـف شـناختی  ایـن فـرض وجـود دارد 
کنتـرل بـازداری و تغییـر توجـه در آن بـه کار رفتـه   کاری،  کـه حافظـۀ 
کنتـرل  کـه  طـوری  بـه  اسـت،  شـناختی  ظرفیـت  تقویـت  بـه   قـادر 
توجـه  و  می کنـد  ایجـاد  رفتـار  و  هیجانـات  بـر  کلی تـری  و  منظـم 
حافظـۀ  اصطـالح   .)13( می دهـد  پـرورش  کالس  در  را  متمرکـز 
کـه مسـئول دسـتکاری و ذخیره سـازی موقـت  کاری بـه سـامانه ای 
کارکـرد آن در حکـم یـک فضـای  اطالعـات اسـت اشـاره می کنـد و 
کـه می توانـد به طـور انعطاف پذیـر بـرای حمایت  کاری ذهنـی اسـت 
کـه نیـاز بـه پردازش و ذخیره سـازی  از فعالیت هـای شـناختی روزانـه 
کاری متأثـر از  کاسـتی حافظـۀ  دارد مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد )14(. 
کارکردهـای اجرایـی وجـود دارد، به طـوری  کـه در  مشـکالتی اسـت 
کاری منجـر  کاسـتی در حافظـۀ  کارکردهـای اجرایـی بـه  کـه آسـیب 
کاری برخالف هوش، با سـطح تحصیالت  می شـود )15(. حافظۀ 
و وضعیـت اجتماعـی ـ اقتصـادی والدیـن رابطـه مسـتقیم نـدارد و 
گذشـته یـا اثـرات محیطـی مـی تواننـد فرصتی  کـودکان صـرف نظـر از 

کاری داشـته باشـند )16(. برابـر بـرای تقویـت حافظـۀ 
هوش  میان  معناداری  رابطۀ  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
کاری وجود دارد و هر دو دارای واریانس مشترک  عمومی و حافظۀ 
پیشرفت  و  یادگیری  با  کاری  حافظۀ  مؤلفه های   .)17( هستند 
تحصیلی دانش آموزان ارتباط دارد و همبستگی مثبت و قوی میان 
است.  شده  مشاهده  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  و  حافظه 
داشتن حافظه قوی ، پیش بینی کنندۀ موفقیت های تحصیلی است 
به شمار  اجرایی  کارکرد  مؤلفه های  جمله  از  کاری  حافظۀ   .)18(
گون حافظه مورد  گونا می رود و به علت عملکردش در جنبه های 
نتایج تحقیقات مؤید آن  گرفته است )19(. در مجموع  قرار  توجه 
پیش بینی کنندۀ  قوی ترین  ـــ  هوش  نه  و  ـــ  کاری  حافظۀ  که  است 

موفقیت در خواندن، نوشتن و حساب است )20( .
کـودکان بـا عملکـرد هوشـی مـرزی فاقـد انعطاف پذیـری  اغلـب 
شـناختی و فراشـناختی هسـتند و برای برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل 
مشـکالت  ایـن  دارنـد،  محـدودی  توانایـی  تکلیـف  بـه  تعهـد  و 
کارکردهـای  کاسـتی در  بـه  و منجـر  بـوده  ارتبـاط  کیفـی در  بـا رشـد 
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.)21( می شـود  کاری  حافظـۀ  جملـه  از  اجرایـی 
کمبودهایـی در حافظـۀ  دانش آمـوزان بـا عملکـرد هوشـی مـرزی 
کارآمـدی  کوتاه مـدت و بلندمـدت توصیـف می شـوند )22(. ایـن نا
کـودکان بـا عملکـرد هوشـی مـرزی منجـر بـه مشـکالتی در ذخیره  در 
کنتـرل پیچیـده می شـود.  کـردن، یـادآوری و اسـتفاده از فرایندهـای 
کارهـای سـاده  کوتاه مـدت باعـث نمی شـود در  ضعـف در حافظـه 
کارهـای پیچیـده و انتزاعـی مشـکالتی  و عینـی موفـق نشـوند امـا در 

را به وجـود مـی آورد )23( 
کـودکان تفاوت هـای سـطحی شـناختی بـا همگنـان عـادی  ایـن 
خـود دارنـد، آنـان در درک و پردازش اطالعـات از محیط پیرامونی 
کاسـتی هایی دارنـد و در  و درپـی آن رفتـار مفیـد و مؤثـر در محیـط، 
حافظـه و یادگیـری، و فرایندهـای مربـوط بـه آن دچـار ضعف هایـی 
درک،  حتـی  و  تشـخیص  در  دانش آمـوزان  ایـن  اغلـب  هسـتند. 

دشـواری هایی دارنـد )24(.
کســب  کــودکان بــا عملکــرد هوشــی مــرزی در  میــزان یادگیــری 
در  ســال   2 تــا   1 آنــان  دارد.  تأخیــر  عــادی  رشــدی  مهارت هــای 
ــا همتایانشــان در به دســت آوردن مهارت هــای اساســی  مقایســه ب
ــال، تعامــل اجتماعــی، ســبک های ارتباطــی،  ــوان مث زندگــی )به عن
 .)25( دارنــد  تأخیــر  تفکــر(  الگوهــای  و  حافظــه  مهارت هــای 
تمرکــز، دارای حافظــه،  فاقــد  مــرزی  بــا عملکــرد هوشــی  کــودکان 
از  ایده هایشــان  بیــان  ناتوانــی در  تخیــل و پیش بینــی ضعیــف، و 

زبــان هســتند )26(. طریــق 
پیشرفت  و  روزمره  زندگی  در  کاری  حافظۀ  اهمیت  به دلیل 
آموزش  جهت  مختلفی  راهبردهای  از  پژوهشگران  تحصیلی، 
کاری با استفاده از  کرده اند: آموزش حافظۀ  کاری استفاده  حافظۀ 
نرم افزار روبوممو1 )27(، استفاده از نرم افزار فارسی آموزش حافظۀ 
کاری شنوایی، آموزش  کاری و آموزش از طریق فعالیت های حافظۀ 

کاری بینایی، بازی با تصاویر و حافظه بازشناسی )28(. حافظۀ 
دانش آمـوزان  کـه  بـود  آن  از  کـی  حا لـووی2  آ مطالعـات  نتایـج 
حافظـۀ  از  گسـترده تری  کاسـتی های  مـرزی،  هوشـی  عملکـرد  بـا 
عـادی  دانش آمـوزان  بـه  نسـبت  اجرایـی  کارکردهـای  و  کاری 
کاری دیداری-فضایـی و تکالیـف  دارنـد )29(. بـه ویـژه، حافظـۀ 
مرتب سـازی بهتریـن پیش بینی کننـده بـود تـا به طـور قابـل اطمینانـی 
کنـد.  مجـزا  عـادی  از  را  مـرزی  هوشـی  عملکـرد  بـا  دانش آمـوزان 
کم توانـی هوشـی خفیـف  بـا  کاری در دانش آمـوزان  نقـش حافظـۀ 
)بهـرۀ هوشـی بیـن 55 تـا 85( نیـز دسـتاوردهای جالبـی داشـت. 

تکالیـف  در  دانش آمـوزان  ایـن  بیشـتر  کشـمکش  اخیـر  مطالعـات 
بـا  مقایسـه  در  را  کاری  حافظـۀ  و  کالمـی  کوتاه مـدت  حافظـۀ 
همتایـان خـود نشـان داده اسـت )30(. به طور خالصـه، مطالعات 
لـووی نشـان داد دانش آمـوزان بـا عملکـرد هوشـی مـرزی، نیمـرخ  آ
دارنـد.  اجرایـی  کارکردهـای  و  کاری  حافظـۀ  نقایـص  از  متمایـزی 
شناسـایی  در  دیداری-فضایـی  کاری  حافظـۀ  تکالیـف  اعتبـار 
درسـت دانش آمـوزان بـا هـوش پاییـن از همتایـان عـادی مهم ترین 

.)29( بـود  لـووی  آ پژوهـش  عملـی  پیامـد 
تعـداد  کـه  داد  نشـان  کاری  حافظـۀ  بـه  مربـوط  پژوهش هـای 
یـک  از  بیـش  در  می توانـد  کاری  حافظـۀ  در  فعـال  بازنمایـی 
مطالعـات  معـدود  از  یکـی   .)31( یابـد  افزایـش  کوتاه مـدت  دورۀ 
توسـط  آموزش هـا  انتقـال  و  اثربخشـی  فوایـد  تـداوم  موضـوع  در 
کـه افزایـش  داهلیـن3 و همـکاران انجـام شـد. آن هـا نشـان دادنـد 
دوام  ماهـه   18 دورۀ  یـک  از  بیـش  حافظـه  به روزرسـانی  عملکـرد 
تکلیـف  در  نزدیـک  اثـر  انتقـال  یـک  همچنیـن،  اسـت.  داشـــتــه 
در  دور  انتقـال  و   )Back-3 )تکلیـف  آمـوزش  بـدون  به روزرسـانی 

.)32( کردنـد  گـزارش  را  رویـدادی  حافظـۀ 
برنامـۀ  کـه  داد  نشـان  همـکاران  و  ریگـز4  پژوهـش  نتایـج 
سـوم،  و  دوم  پایه هـای  در  جایگزیـن  تفکـر  ارتقـای  راهبردهـای 
کـودکان  کالم در ایـن  کنتـرل بازدارنـده و روانـی  باعـث بهبـودی در 
کـی از آن بـود  شـد )33(. نتایـج پژوهـش وسـتربرگ و همـکاران حا
کاری، توجه  کاری منجـر بـه بهبـود تکالیـف حافظۀ  آمـوزش حافظـۀ 
کاهـش معنـی دار مشـکالت شـناختی در افـراد دچـار آسـیب  و نیـز 
کاری بـا  مغـزی می شـود )20(. در پژوهـش تـورل، آمـوزش حافظـۀ 
کـودکان  کـودکان پیش دبسـتان مقایسـه شـد.  آمـوزش بـازداری در 
کـه  شـدند  تقسـیم  گـروه  چهـار  بـه  وی  مطالعـات  در  شـرکت کننده 
کاری، آمـوزش بـازداری، بـازی بـا یـک بازی  شـامل آمـوزش حافظـۀ 
گـروه  نتایـج نشـان داد هـم  بـود.  گـروه بـدون مداخلـه  رایانـه ای و 
گـروه آمـوزش بـازداری نسـبت بـه دو  آمـوزش حافظـۀ فعـال و هـم 
گـروه دیگـر عملکردشـان در تکالیـف بهبـود یافـت، اما ایـن بهبودی 

کاری معنـی دار بـود )34( گـروه آمـوزش حافظـۀ  تنهـا بـرای 
کودکان با عملکرد هوشی مرزی در حافظۀ  که،  با توجه به این 
کوتاه مدت ضعیف هستند و مشکالتی در توجه و  کاری و حافظۀ 
عملکردهای اجرایی و مهارت های حرکتی ظریف و درشت دارند 
به  توجه  با  بتوان  تا  دارند  ویژه  آموزشی  برنامۀ  یک  به  نیاز   )10(
کارکردهای  به  مربوط  مشکالت  کودکان  این  خاص  ویژگی های 
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کاری دانش آمـوزان با عملکرد هوشـی مرزی  تأثیـر روش شـاو )Shaw( بـر حافظـۀ 
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کرد . کاری را جبران  کاستی در حافظۀ  اجرایی از جمله 
کــودکان بــا عملکــرد  کــه در اصــل بــا  کاری  روش شــاو براســاس 
برنامــه،  اجــرای  از  بعــد  و  شــد  تدویــن  گرفــت  انجــام  هوشــی 
شــد  حاصــل  تحصیلــی  مهارت هــای  زمینــۀ  در  پیشــرفت هایی 
کار بســیار  کالس نزدیــک شــدند )کــه  کــودکان بــه ســطح  و ایــن 
کــرد و  کــه در هلنــد یــک محقــق اجــرا  دشــواری بــود(. ایــن برنامــه را 
ــا به نــام الگــوی شــاو و در آمریــکا به نــام الگــوی  توســعه داد در اروپ
براســاس  فراتحصیلــی مطــرح شــد )35(. روش شــاو چارچوبــی 
پنــج ویژگــی عمــدۀ دانش آمــوزان بــا عملکــرد هوشــی مــرزی اســت. 
ایــن چارچــوب یــک ســاختار آموزشــی دقیــق و مرتبــط )آمــوزش 
بیشــتر  تکــرار  آمــوزش،  زمــان  کــردن  کوتــاه  مناســب،  بــا ســرعت 
از  اســتفاده  بــا  کوچــک  گروه هــای  آمــوزش در  آمــوزش عینــی،  و 
کمک آموزشــی و برنامه هــای دسته بندی شــده در حکــم  وســایل 
مهارت هــای  و  ریاضیــات  خوانــدن،  آمــوزش  زمینــۀ  در  مکمــل 
 - جدیــد  مطالــب  ارائــۀ  بــرای  پیش ســازماندهی   - اجتماعــی( 
توجــه  )بــا  روزمــره  فعالیت هــای  بــه  مهارت ها/تعمیــم  انتقــال 
مربــوط  فراشــناختی،  یادآوری کننده هــای  آمــوزش،  موضــوع  بــه 
بــه مطالــب پیشــتر آموخته شــده در همــۀ  کــردن مطالــب جدیــد 
گام مناســب- پیشــگیری  زمینه هــای آموزشــی(-کالس درس بــا 
از مشــکالت آموزشــی و توجــه ویــژه بــه ســالمت جســمانی ایــن 
کــودکان را شــامل می شــود. ایــن پنــج اصــل بــه نــام اصــول پنج گانــه 
در روش شــاو مطــرح شــده اســت )36(. در برنامــۀ عــادی درســی 
ــم  ــد در حک ــواس بای ــت ح ــت و تربی ــوزان تقوی ــن دانش آم ــرای ای ب
گونــه آمــوزش  گرفتــه شــده و هــر  یکــی از ارکان مهــم برنامــه در نظــر 
کــودک بایــد بــا اســتفاده از حــواس او آغــاز شــود )مرحلــۀ عینــی(  بــه 
ــون  گ گونا ــا اســتفاده از بازی هــای آموزشــی  ــد ب ــم بای بنابرایــن، معل
بــه تقویــت حــواس مختلــف ماننــد حــس بینایــی، حــس شــنوایی، 
حــس المســه بپــردازد. به طــور مثــال، در مــورد حــس بینایــی بــا 
به کارگیــری روش هــای متنــوع، منظــم و دقیــق بایــد بــه تقویــت درک 
دیــداری، تداعــی دیــداری، تکمیــل دیــداری و حافظــۀ دیــداری 
تمیــز  شــنیداری،  درک  تقویــت  بــه  شــنوایی  حــس  مــورد  در  و 
شــنیداری، تداعــی شــنیداری، حافظــۀ شــنیداری و... بپــردازد. در 
کــردن فعالیت هــای  آمــوزش بایــد بــه مــوارد زیــر پرداخــت: فراهــم 
کاهــش  گروهــی،  عینــی و معنــی دار و ایجــاد زمینــه بــرای مشــارکت 
کــردن محیطــی بــا نشــاط و راحــت جهــت  حواس پرتی هــا و فراهــم 
تســهیل فراینــد یادگیــری، آمــوزش همــراه بــا تمریــن و تکــرار مســتمر 
و اســتفادۀ دقیــق از برنامه هــای تقویــت و اســتفاده از تکنیک هــای 
کــه همــۀ دانش آمــوزان  مختلــف در آمــوزش و اســتفاده از مــوادی 

را بــه تــالش و تفکــر وامــی دارد و اجــازۀ موفقیــت بــه آنهــا می دهــد، 
شــیوه های  بــه  دانش آمــوزان  در  نفــس  بــه  اعتمــاد  تقویــت  و 
افزایــش  کــودک،  ضعف هــای  بــر  کیــد  تأ عــدم  ماننــد:  گــون  گونا
ــودکان.  ک ــز، و تقویــت رفتارهــای مطلــوب در  تجــارب موفقیت آمی
ایــن روش بــر نمــرات آزمــون تأثیــر مثبــت دارد و در هر برنامۀ درســی 
بــا هــر ســطحی قابــل اجــرا اســت. ایــن برنامــه راهبــرد مؤثــری بــرای 
کــودکان اســت. نیــاز بــه مهــارت تخصصــی خاصــی نــدارد  همــۀ 
و باعــث افزایــش زمــان مشــارکت می شــود )24،37( بنابرایــن، 
هوشــی  عملکــرد  بــا  کــودکان  خــاص  ویژگی هــای  بــه  توجــه  بــا 
کــودکان  کنــد ایــن  مــرزی آمــوزش را بایــد تغییــر داد و بــا ســرعت 
کــردن آنهــا در جریــان عــادی مــدارس  کــرد )26( رهــا  هماهنــگ 
و  آمــوزش  نظــام   .)35( نیســت  آنــان  بــرای  مناســبی  جایگزیــن 
کــه  گذاشــته اند  ایــن  بــر  را  پــرورش و خــود دانش آمــوزان فــرض 
قــرار اســت در مدرســه شکســت بخورنــد .ایــن نگــرش منجــر بــه 
نتایــج جــدی بــرای ایــن دانش آمــوزان می  شــود- بســیاری از آنــان 
رفتــاری  و  اجتماعــی  مشــکالت  می  شــوند،  نگه داشــته  عقــب 
نتایــج  از  مــدارس  و  می  شــوند   اخــراج  و  می  یابــد  افزایــش  آنــان 
معلمــان  و  مدیــران  اســت.  رنــج  در  دانش آمــوزان  ایــن  ارزیابــی 
کننــد و زمینــۀ موفقیــت  می  تواننــد ایــن چرخــۀ شکســت را متوقــف 
کــه عملکــرد هوشــی  ــا شناســایی ایــن نکتــه  کننــد ب ــان را فراهــم  آن
مــرزی عامــل خطــر بــرای شکســت تحصیلــی اســت نــه حکــم بــه 
زیــادی  خطــر  عوامــل  بــا  هــم،  نوجوانــی  مثــال،  بــرای  شکســت. 
ــا عملکــرد هوشــی مــرزی می  تواننــد  همــراه اســت .دانش آمــوزان ب
انعطاف پذیــری خــود را افزایــش دهنــد و بــر عوامــل خطــر چیــره 
در  مــرزی  هوشــی  عملکــرد  بــا  دانش آمــوزان  از  بســیاری  شــوند. 
مدرســه موفــق می  شــوند و بــه دبیرســتان می  رونــد و تحصیــالت 
گــروه  متوســطه را بــه پایــان می  رســانند )36(. بــا توجــه بــه نیــاز ایــن 
از تحقیــق حاضــر  ارائــه شــده، هــدف  از دانش آمــوزان و دالیــل 
کاری دانش آمــوزان بــا  بررســی تأثیــر روش شــاو بــر بهبــود حافظــۀ 

عملکــرد هوشــی مــرزی پایــۀ اول دبســتان بــود.

روش پژوهش

آزمودنی ها
کـودکان بـا عملکـرد  جامعـۀ آمـاری پژوهـش حاضـر شـامل همـۀ 
هوشـی مـرزی پایـۀ اول دبسـتان در سـال 1395 بودنـد. بـا اسـتفاده 
کـه  اول دبسـتان  پایـۀ  کـودک   4 نمونه گیـری در دسـترس  از روش 

بهـرۀ هوشـی70 تـا 85 داشـتند انتخـاب شـدند. 
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معیارهـای ورود بـه پژوهـش ایـن 4 آزمودنـی عبـارت بودنـد از: 
سـن 7 تـا 8 سـالگی، بهـرۀ هوشـی 70 تـا 85 )جـدول 1(، رضایـت 
والدیـن، عـدم مصـرف دارو و نداشـتن اختـالل همراه مانند اتیسـم 
کـه  ک  خـروج در ایـن پژوهـش  و اختـالل نافرمانـی مقابلـه ای. مـال
بـه  افـراد  تمایـل  عـدم  شـد  آزمودنی هـا  از  برخـی  حـذف  موجـب 
بـرای  خـروج  و  ورود  ک هـای  مال بـود.  پژوهـش  ایـن  در  شـرکت 
مـورد  اسـتثنایی  کـودکان  متخصـص  توسـط  آزمودنی هـا،  انتخـاب 
گرفـت. همچنیـن در راسـتای رعایـت اصـول اخالقـی،  ارزیابـی قـرار 

گاهانـه والدیـن مدنظـر بـود. اصـل رازداری و رضایـت آ

جــدول 1( ویژگی هــای فــردی شــرکت کنندگان در تحقیق

کننده هوشبهرکالسجنسیتسنشرکت 
82اولپسر7اول
79اولپسر8دوم
85اولپسر7سوم

85اولپسر7چهارم

پژوهش  ابزارهای 
موقعیـت  در  داده هـا  گـردآوری  بـرای  پژوهـش  ایـن  ابزارهـای 
وکســلر  هوشـی  مــقیاس  شامــل  پیگــیری  و  مـداخلـــه  پایـه،  خـــط 

بـود. بالینـی  مصاحبـۀ  و  چهـار1 
 )37( وکسـلر  چهـارم:  ویرایـش  کـودکان  وکسـلر  هـوش  آزمـون 
هدفمنـد،  عمـل  بـرای  فـرد  کلـی  توانایـی  عنـوان  بـا  را  هـوش 
نمـود. مقیـاس اصلـی  تعریـف  بـا محیـط  اسـتدالل و مواجهـۀ مؤثـر 
کـه در دو مقیـاس  کـودکان دارای 12 زیـر مقیـاس بـود  هـوش وکسـلر 
را  کلـی  و  کالمـی، عملـی  بهـرۀ هوشـی  نمـرۀ  و عملـی، سـه  کالمـی 

چهـار  و  کل  هوشـی  بهـرۀ  تـازه،  ویرایـش  در  مـی داد.  به دسـت 
کاری و سـرعت  کـی، حافظـۀ  کالمـی، اسـتدالل ادرا شـاخص درک 
که مشـتمل  کـه نسـبت بـه ویرایش سـوم  پـردازش به دسـت می آیـد 
مالحظه تـری  قابـل  کارایـی  بـود  عملـی  و  کالمـی  هوشـی  بهـرۀ  بـر 
و   0/95 تـا   0/65 از  خرده مقیاس هـا  بازآزمایـی  پایایـی  دارد. 
پایایـی دونیمه سـازی آن هـا از 0/71تا 0/86محاسـبه شـده اسـت. 
روایـی آزمـون از راه محاسـبۀ همبسـتگی نمـرات خرده مقیاس هـا بـا 
آزمـون اسـت. ضرایـب  ایـن  روایـی خـوب  آزمون،بیانگـر  کل  نمـرۀ 
شـاخص  از  اسـت  شـده  گـزارش   0/92 تـا   0/66 آزمـون  روایـی 
چهـارم،  ویرایـش  کـودکان  وکسـلر  هـوش  آزمـون  کاری  حافظـۀ 
نمـرۀ  شـد.  اسـتفاده  دانش آمـوزان  کاری  حافظـۀ  بررسـی  جهـت 
رو  )اعـداد  ارقـام  فراخنـای  خرده مقیاس هـای  از  شـاخص،  ایـن 
به جلـو و اعـداد معکـوس(، توالـی حـرف و عدد محاسـبه می شـود. 
شـاخص حافظـۀ فعـال ایـن آزمـون از پایایی بسـیار خوبـی برخوردار 
آن  دونیمه سـازی  پایایـی  و   0/82 آن  بازآزمایـی  پایایـی  و  بـوده 
روایـی  از  شـاخص  ایـن  همچنیـن  اسـت.  شـده  0/85گـزارش 
کـه همبسـتگی ایـن شـاخص با سـایر  خوبـی برخـوردار اسـت طـوری 

           .)38( اسـت  شـده  بیـان   0/94 تـا   0/40 از  خرده مقیاس هـا 

اسـاس  بـر  سـاختاریافته  بالینـی  مصاحبـۀ  بالینـی:  مصاحبـۀ   □
صـورت  روانـی  اختـالالت  آمـاری  تشـخیص  راهنمـای  پنجمیـن 
یـک  توسـط  مـرزی  دارای عملکـرد هوشـی  آزمودنی هـای  و  گرفـت 

شـدند. داده  تشـخیص  اسـتثنایی  کـودکان  متخصـص 

آموزشـی  جلسـات  حاضـر  پژوهـش  در  آموزشـی:  جلسـات   □
کـه در جـدول 2  روش شـاو طـی 16جلسـه آمـوزش انفـرادی اجـرا شـد 

آورده شـده اسـت. 

جدول 2( جلســات روش شــاو )35،23 و 36(

جلسۀ یکم و دوم
و  والدین  کردن  آشنا بر روش شاو،  مبتنی  کلی درمان  بر ساختار جلسات، اصول  اولیه، مروری  ارتباط  برقراری 

کودکان با عملکرد هوشی مرزی و اهمیت ایجاد مثلث دانش آموز، والدین و معلم           معلم به ویژگی های 

جلسۀ سوم و چهارم

تعدیل سازی در برنامۀ درسی و مطالب آموزشی برای دانش آموز با عملکرد هوشی مرزی و لزوم همکاری معلم، 
لزوم  و  کالس  ردیف جلوی  در  مرزی  با عملکرد هوشی  کودک  نشاندن  یعنی  آموزشی  در محیط  تعدیل سازی 

کمک آموزشی دیداری و شنیداری کردن آموزش، استفاده از وسایل  عینی 

جلسۀ پنجم و ششم
آن،  از  پرهیز  نه  به موفقیت  برای رسیدن  انگیزه  ایجاد  به مدرسه،  از ورود  آموزش مهارت های شناختی پیش 

کنترل درونی )با توجه به نظریۀ اسناد( ایجاد منبع 

1. Wechsler Intelligence Scale for Children
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پژوهشی طرح 

آزمـــایش  یـا  منفـرد1  مـورد  پژوهش هـای  نـوع  از  پژوهـش  ایـن 
ســـری های زمانـی2 ، پژوهــــشی اسـت مشـتمل بـر تحقیـق فــشــرده 
در  یـا  انفـرادی  صـــورت  بـه  کـه  افـراد  از  مـــحدودی  تعـــداد  روی 
گرفـــتــه می شــوند و در آن از طرح   گـــروه واحـــــد در نظـــر  حــکــم یک 
موقعیـت  و   A نخسـت،  موقعیـت  اسـت.  شـده  اسـتفاده   3  MBD
خـط  نخسـت،  موقعیـت  کلـی،  به طـور  می شـود.  نامیـده   B دوم، 
پایـه اسـت. در موقعیـت دوم یـک مداخلـۀ درمانـی اجـرا می شـود. 
سـپس متغیـر وابسـته مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد. موقعیـت خط پایه 
کنتـرل(، رفتـار هـدف را پیـش از اجـرای هـر روش درمانی  )موقعیـت 
انداره گیـری می کنـد. در ایـن پژوهـش پیـش از آغـاز مداخلـه بـرای 
هـر 4 آزمودنـی خـط پایـه بـه روش پلکانـی بـا مقیـاس هوشـی وکسـلر 
گونـه مداخلـه ای صـورت نگرفـت. پـس  چهـار ارزیابـی شـد و هیـچ 
از سـه جلسـه، خـط پایـۀ برنامـۀ شـاو بـرای آزمودنـی اول به صـورت 
انفـرادی آغـاز شـد و سـه آزمودنـی دیگـر در موقعیـت خـط پایـه باقـی 
ماندنـد. همزمـان بـا جلسـه سـوم مداخلـۀ آزمودنـی اول، مداخلـۀ 
آزمودنـی دوم )کـه 6 خـط پایـه داشـت( آغـاز شـد و آزمودنـی سـوم 
و چهـارم همچنـان در موقعیـت خـط پایـه باقـی ماندنـد. همزمـان بـا 
جلسـۀ نهـم آزمودنـی اول، و جلسـۀ ششـم آزمودنـی دوم، آزمودنـی 
سـوم بـا 9 نقطـه در خـط پایـه وارد برنامـۀ مداخلـه شـد و آزمودنـی 

چهـارم همزمـان بـا جلسـۀ دوازدهـم آزمودنـی اول، و جلسـۀ  نهـم 
آزمودنـی دوم، و جلسـۀ ششـم آزمودنـی سـوم بـا 11 نقطـه در خـط 
پایـه وارد برنامـۀ مداخلـه شـد. مداخلـه شـامل 16جلسـۀ هفتگـی 
به مـدت  و  انفـرادی  آزمودنی هـا  جلسـه،  هـر  در  آن  طـی  کـه  بـود 
45 دقیقـه تحـت آمـوزش بـا برنامـۀ شـاو قـرار می  گرفتنـد. در آغـاز 
هرجلسـۀ مداخلـه، تکالیـف جلسـۀ قبـل مـورد بررسـی و مـرور قـرار 
آخـر  و در  تـازه مطـرح می  شـد  می گرفـت، سـپس موضـوع جلسـۀ 
جلسـه بـه آزمودنـی تکلیـف داده می  شـد. در مرحلـۀ مداخلـه هـر 
رونـد  و  می  گرفـت  قـرار  ارزیابـی  مـورد  آزمودنـی  یکبـار  جلسـه،  دو 
از  پـس  مـاه  یـک  پیگیـری،  موقعیـت  به مثابـه  می شـد.  ثبـت  آن 
عملکـرد  پیگیـری  مرحلـۀ  در  جلسـه  سـه  آزمودنی هـا،  مداخلـه 
قـرار  ارزیابـی  مـورد  دوبـاره  آنهـا  تحصیلـی  پیشـرفت  و  شـناختی 

گرفـت. 

▪ روش تجزیـه و تحلیـل داده هـا: در ایـن پژوهـش بـرای تجزیـه 
و تحلیـل داده هـا از تحلیـل دیـداری4 نمودارهـا بـا شـاخص رونـد5، 
ثبـات6، درصـد داده هـای ناهمپـوش )PND 7( و درصـد همپوشـی 

داده هـا )POD 8( اسـتفاده شـد.
و  پایـه  خـط  جلسـات  مکـرر طـی  اندازه گیری هـای  خـام  نمـرات 
مداخلـه در جـدول 3 آمـده اسـت. یافته هـای جـدول 3 به صـورت 

نمـودار داده هـا بـه قـرار زیـر اسـت )نمـودار 1(.

1. Single-subject Experiment
2. Time-series Experiment
3. Multiple baseline Design
4. Visual Analysis

5.  Trending
6. Stability
7. Percentage of Non-Overlapping Data 
8. Percentage of Overlapping Data

وهشتم هفتم  کودک، آموزش عملکردهای اجرایی )توجه، تمرکز، حافظه، زبان(جلسۀ  انتقال مفاهیم آموزش داده شده به زندگی واقعی 

جلسۀ نهم و دهم
تشکر  کردن،  درخواست  خواهی،  معذرت  گرفتن،  اجازه  کردن،  )احوالپرسی  اجتماعی  مهارت های  آموزش 

کردن، ارتباط با همتایان و...( با روش الگویابی 

جلسۀ یازدهم و دوازدهم
مرور  تکالیف،  تکمیل  برای  بیشتر  زمان  گرفتن  نظر  در  آموزشی،  کمک  وسایل  از  استفاده  با  ریاضی  آموزش 

کردن، شنیدن و انجام دادن تمرین های جلسات پیش، آموزش مفاهیم اصلی با دیدن، احساس 

جلسۀ سیزدهم و چهاردهم
آموزش تکنیک های تغییر و ایجاد رفتارمطلوب به والدین، آموزش استفاده از جدول رفتاری، آموزش برقراری 

کودک  روابط مثبت با 

پانزدهم و شانزدهم جلسۀ 
کلی روش شاو و جمع بندی و ارائه راهکارهایی  کلی بر جلسات پیشین، آموزش دوباره والدین با اصول  مروری 

برای حفظ و به کارگیری این روش

ادامــــۀ جدول 2
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کاری نمودار 1( اثر بخشــی روش شــاو بر حافظۀ 

نمــودار2( خــط رونــد و محفظــۀ ثبــات 4 آزمودنــی )تحلیل های آماری حذف شــد(

 بـر اسـاس یافته هـای نمـودار 2، مربـوط بـه خـط رونـد در مرحلـۀ 
ثبـات  محفظـۀ  داخـل  داده هـا  تمـام  مداخلـه  مرحلـۀ  و  پایـه  خـط 

قـرار دارنـد. بنابرایـن، داده هـا در هـر دو بخـش در سـطح ثبـات قرار 
دارنـد. مقـدار PND برابـر بـا 87/5 درصـد و  POD برابـر بـا 12/5 

کاری در موقعیــت مداخلــه و پیگیــری بــرای 4 آزمودنی جــدول 3( داده هــای حافظــۀ 

1234567891011جلسات مداخله و پیگیری
شرکت کنندگان

7675808695959595959595م - ز
7280838683868686868686م - م
8689928989899595959595م - ن

9899100103106106106106106106106ن - پ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             7 / 12

http://exceptionaleducation.ir/article-1-1455-fa.html


کاری دانش آمـوزان با عملکرد هوشـی مرزی  تأثیـر روش شـاو )Shaw( بـر حافظـۀ 

1399فروردین و اردیبهشت 

ســــال بیـســـتم، شـمـاره 1 ـــ  پــیاپی 159 34

کاری جــدول 4( نتایــج تحلیــل دیــداری درون موقعیتــی و بین موقعیتــی 4 آزمودنــی در خرده مقیــاس حافظــۀ 

مقایسه 
موقعیت ها

توالی 
موقعیت ها

چهارم سوم دوم اول شرکت کنندگان چهارم سوم دوم اول چهارم سوم دوم اول شرکت کنندگان

تغییرات روند 8 8 8 8 11 9 6 3 طول موقعیت

تغییرات جهات سطح

مثبت مثبت مثبت مثبت
اثر وابسته
به هدف

104/5 89 84/5 90/5 98 83 69 76 میانه

با ثبات
با ثبات

با ثبات
با ثبات

با ثبات
با ثبات

با ثبات
با ثبات

تغییر ثبات 103 90/5 82/75 88/38 98/27 85/22 69/17 75/67 میانگین

تغییر در سطح 98-106 86-95 82/75 76-95 98-99 83-83 84/5 75-76 دامنۀ تغییرات 

99/5
98

89
83

84/5
69

83
76

تغییر نسبی باثبات با ثبات با ثبات بی ثبات باثبات باثبات با ثبات با ثبات
دامنۀ تغییرات 
محفظۀ ثبات

98
98

86
83

72
69

86
76

تغییر مطلق 99/5-106 89-92 81/5-86 83-95 98-98 83-83 69-69 76-76 تغییر نسبی

104/5
98

89
83

84/5
69

90/5
76

تغییر میانه 98-106 86-95 82-86 86-95 98-98 83-83 69-69 76-76 تغییر مطلق

103
98/27

90/5
85/22

82/75
69/17

88/38
75/67

تغییر میانگین صعود صعود صعود صعود همسطح همسطح همسطح همسطح جهت روند

باثبات باثبات با ثبات باثبات باثبات باثبات با ثبات با ثبات جهت ثبات 

0/75 0/100 0/100 85/5 PND
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مسیرهای

0/25 0 0 12/5 POD چندگانه

موقعیتی درون  موقعیتیتحلیل  بین  تحلیل 

AB
B
A

همپوشی داده ها

حافظـۀ  زمینـۀ  در  شـاو  روش  بـر  مبتنـی  آمـوزش  بنابرایـن،  اسـت. 
بـود. اثربخـش  بـرای شـرکت کنندۀ اول 87 درصـد  کاری 

بـر اسـاس یافته هـای نمـودار2، مربـوط بـه خـط رونـد در مرحلـۀ 
ثبـات  محفظـۀ  داخـل  داده هـا  تمـام  مداخلـه  مرحلـه  و  پایـه  خـط 
قـرار دارنـد. بنابرایـن، داده هـا در هـر دو بخـش درسـطح ثبـات قـرار 
دارنـد. مقـدار PND برابـر بـا 100 درصـد و POD برابـر با صفر اسـت.  
بنابرایـن، آمـوزش مبتنـی بـر روش شـاو در زمینـۀ سـرعت پـردازش 

کامـاًل اثربخـش بـود. بـرای شـرکت کننده دوم 
بـر اسـاس یافته هـای نمـودار 2، در نمـودار مربـوط بـه خـط رونـد 
در مرحلـۀ خـط پایـه و مرحلـۀ مداخلـه تمـام داده هـا داخـل محفظۀ 
سـطح  در  بخـش  دو  هـر  در  داده هـا  بنابرایـن،  دارنـد.  قـرار  ثبـات 
ثبـات قـرار دارنـــد. مـــقدار PND برابـر بـا 100 درصـــد و POD بــرابـــر 

زمینـۀ  در  شـاو  روش  بـر  مبتنـی  آمـوزش  بنابرایـن،  اسـت.   صفـر  بـا 
بـود. اثربخـش  کامـاًل  بـرای شـرکت کننده سـوم  کاری  حافظـۀ 

بـر اسـاس یافته هـای نمـودار 2، مربـوط بـه خـط رونـد در مرحلـۀ 
ثبـات  تمـام داده هـا داخـل محفظـۀ  پایـه و مرحلـۀ مداخلـه،  خـط 
قـرار دارنـد. بنابرایـن، داده هـا در هـر دو بخـش درسـطح ثبـات قـرار 
بـا 0/25  برابـر   POD و  بـا 0/75 درصـد  برابـر    PNDدارنـد. مقـدار
سـرعت  زمینـۀ  در  شـاو  روش  بـر  مبتنـی  آمـوزش  بنابرایـن،  اسـت. 

بـود. اثربخـش  بـرای شـرکت کنندۀ چهـارم 75 درصـد  پـردازش 
جـدول 4، نتایـج تحلیـل دیـداری درون موقعیتـی و بین موقعیتی 
دیـداری  تحلیـل  فـرم  طبـق  آزمودنی هـا  داده هـای  نمـودار  بـرای  را 

نشـان می دهـد )39(.
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 )1 دارد:  وجـود  مطالعـه  ایـن  در  آزمایشـی  موقعیـت  سـه 
پایـه،  خـط  موقعیـت  طـی  پیگیـری.   )3 مداخلـه   )2 پایـه  خـط 
مـــوقعیت  کـــردند.  تکمــــیل  را  وکـــسلــر  آزمـــون  شرکــت کــنــندگان 
مداخلـه شـامل 16 جــلسۀ هـفــتگی بـود. نمـودار 1 موقعیت هـای 
مختلـف پژوهـش را در طـرح خـط پایـۀ چندگانـه نشـان می دهـد. 
کـودکان در موقعیـت خـط  کـه مشـهود اسـت عملکـرد  همانطـور 
مداخلـه  از  پـس  امـا  اسـت،  پاییـن  کاری  حافظـۀ  زمینـۀ  در  پایـه 
در  نمـودار  در  مشاهده شـده  نتایـج  یافـت.  بهبـود  آنهـا  عملکـرد 
کلـی پژوهش نشـان داد آموزش  آزمودنی هـا مشـابه اسـت. نتایـج 

اسـت. مؤثـر  یادشـده 

گیری بحـث و نتیجـه 

هــدف از پژوهــش حاضــر تأثیــر آمــوزش مبتنــی بــر روش شــاو 
عملکــرد  بــا  دانش آمــوزان  کاری  حافظــۀ  بهبــود  بــر   )Shaw(
هوشــی مــرزی )BIF( پایــۀ اول بــود. یافته هــای حاصــل از تحلیــل 
نمودارهــای هــر 4 آزمودنــی نشــان دهنــدۀ اثربخشــی چارچــوب 
طبــق   بــود.  آن هــا  کاری  حافظــۀ  افزایــش  بــر  شــاو  آموزشــی 
نمــودار 1، داده هــای هــر 4 آزمودنــی پــس از دریافــت آمــوزش 
رونــدی صعــودی در جهــت هــدف پژوهــش )افزایــش حافظــۀ 
کاری( را نشــان می دهــد. طبــق نمــودار 2، در آزمودنــی 1 پــس 
ــر در ســطح و  ــا شــروع آمــوزش تغیی ــه، ب از طــی 3 نقطــه خــط پای
رونــد )طبــق شــاخص تغییــر ســطح و رونــد( در نمــرات ایجــاد 
کــه نشــان دهنــدۀ  شــد و رونــد نمــرات صعــودی تغییــر یافــت 
کاری اســت، همچنیــن  اثربخشــی آمــوزش بــر افزایــش حافظــۀ 
PND نشــان می دهــد هیــچ همپوشــی بیــن نقــاط خــط پایــه و 
بــا 85/5 درصــد اطمینــان  نــدارد و مداخلــه  مداخلــه وجــود 
آزمودنــی 2 طــی 6 نقطــه خــط  نمــودار 3،  مؤثــر اســت. طبــق 
بــا شــروع  کاری نشــان داد.  پایــه، رونــد باثباتــی را در حافظــۀ 
آمــوزش، تغییــر در ســطح و رونــد )طبــق شــاخص تغییــر ســطح 
و رونــد( در نمــرات ایجــاد شــد و رونــد تغییــر یافــت. همچنیــن 
کــه هیــچ همپوشــی بیــن نقــاط خــط پایــه  PND نشــان می دهــد 
ــر  ــا 100درصــد اطمینــان مؤث و مداخلــه وجــود نــدارد و مداخلــه ب
اســت. در مــورد آزمودنــی 3، نمــرات خــط پایــه نشــان می دهــد 
ثابــت  و  نزولــی  رونــدی  داده هــا  پایــه،  خــط  جلســه   9 طــی 
داشــتند )نمــودار 4(. پــس از آغــاز مداخلــه، تغییــر صعــودی در 
ســطح نمــرات ایجــاد شــد )طبــق شــاخص تغییــر ســطح( و بــه 

کلــی، یعنــی طبــق شــاخص  PND آمــوزش بــا 100درصــد  طــور 
مــورد  بــود. در  گفــت مداخلــه مؤثــر  بــود و می تــوان  اثربخــش 
آزمودنــی 4، نمــرات خــط پایــه نشــان می دهــد طــی 11 جلســه 
 .)5 )نمــودار   داشــتند  رونــدی صعــودی  پایــه، داده هــا  خــط 
پــس از آغــاز مداخلــه، تغییــر ثبــات در خــط پایــه بــه صعــودی در 
مداخلــه رســید و طبــق شــاخص PND آمــوزش بــا 75 درصــد 

اثربخــش بــود.
کــودکان  کــه  گفــت بــا توجــه بــه ایــن  در تبیــن نتایــج می  تــوان 
دارنــد  مشــکل  کاری  حافظــۀ  در  مــرزی  هوشــی  عملکــرد  بــا 
کاری و مؤلفه هــای مربــوط بــه  آمــوزش جهــت بهبــود حافظــۀ 
بــه  امــر  ایــن  کــه  شــود  حافظــه  تقویــت  موجــب  می  توانــد  آن 
ــاال رفتــن ســطح عملکــرد  ــود و ب ــد باعــث بهب ــه خــود می  توان نوب
آموزش هــای  دیگــر،  عبــارت  بــه  شــود.  کــودک  تحصیلــی 
کالمــی، بینایــی- کاری اعــم از  متناســب بــا مؤلفه هــای حافظــۀ 

داده  کــودک  بــه  حــروف  و  اشــکال،  از  اســتفاده  بــا  فضایــی 
کــه موجــب تقویــت حافظــه، و فعــال شــدن بخشــی  می  شــود 
در  می شــود .  اســت(  کاری  حافظــۀ  بــا  رابطــه  در  )کــه  مغــز  از 
بــا  کاری  حافظــۀ  بــا  مناســب  آموزش  هایــی  پژوهــش،  ایــن 
کــودکان مــورد  اســتفاده از اشــکال، حــروف و اعــداد در آمــوزش 
کــه در برنامــۀ  گفــت  گرفــت. در تبییــن دیگــر بایــد  اســتفاده قــرار 
آمــوزش داده می  شــود  شــاو مهارت هــای دیــداری و فضایــی 
مهارت هــای  می  توانــد  دیداری-فضایــی  مهارت هــای  و 
کــردن  شــناختی را افزایــش دهــد چــون آمــوزش عینــی، مجســم 
باعــث  اساســی  مفاهیــم  و  جهت یابــی  آمــوزش  چنیــن  هــم  و 
کــودک بــا درک آن هــا، از مهارت هــای شــناختی )نظیــر  می  شــود 
کــه هــر  حافظــه، توجــه، حــل مســئله( ســود ببــرد و آشــکار اســت 
یابــد می  توانــد  افزایــش  تمریــن و فعالیت هــای شــناختی   چــه 

کنــد. تقویــت  را  کاری  حافظــۀ 
گفــت نتایــج پژوهش هــا نشــان می  دهنــد  در تبییــن ســوم بایــد 
کارکردهــای  کــه در  اســت  از مشــکالتی  متأثــر  کاســتی حافظــه 
کارکردهــای اجرایــی  کــه آســیب  اجرایــی وجــود دارد، به طــوری 
کاری منجــر می  شــود. بــا توجــه بــه وجــود  کاســتی حافظــۀ  بــه 
کارکردهــای  در  بــارز  مشــکالت  به ویــژه  شــناختی  کاســتی های 
کاری دانش آمــوزان بــا عملکــرد هوشــی مــرزی  اجرایــی، حافظــۀ 
کیــد و  ، تأ

ً
ــه اوال ک ــه ایــن نکتــه  ــا توجــه ب دچــار اشــکال اســت. ب

اســاس برنامــۀ شــاو بــر افزایــش مهارت هــای شــناختی اســت، 
و دوم، ایــن برنامــه بــر تقویــت چندیــن مهــارت اصلــی مرتبــط 
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پــردازش  ســرعت  حافظــه،  جملــه  از  اجرایــی  کارکردهــای  بــا 
آن هــا  روی  بــر  مداخالتــی  و  دارد  کیــد  تأ توجــه  و  اطالعــات 
ــر  ــن برنامــه ب ــذاری ای ــل اثرگ ــرد بنابرایــن، شــاید دلی انجــام می  گی

کاری ایــن مــوارد بــوده باشــد. حافظــۀ 
 )23،35،36( شــاو  تحقیقــات  بــا  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
گیوفــر،  کرانولــدی  پژوهــش  بــا  همچنیــن  دارد.  همخوانــی 
همــکاران  و  کاروال  ـ  ســالوادور  پزوتــی،   ،)2014  ( اورســینی 
کــودکان  داد  نشــان  آن هــا  نتایــج  کــه  اســت  همســو   )2013(
و  نوشــتاری  زبــان  گفتــار و درک  مــرزی در  بــا عملکــرد هوشــی 
عملکردهــای اجرایــی مشــکل دارنــد و در راهبردهــای جبرانــی 
نقــص دارنــد. همچنیــن بــا پژوهش هــای ماســی و همــکاران و 
کــه نتایــج آن هــا نشــان  اســکوچات و همــکاران همســو اســت 
و  شــناختی  انعطاف پذیــری  فاقــد   BIF کــودکان  اغلــب  داد 
برنامه ریــزی،  بــرای  توانایــی محــدودی  و  فراشــناختی هســتند 
تجزیــه و تحلیــل و تعهــد بــه تکلیــف دارنــد )9(. ایــن مشــکالت 
کارکردهــای  کاســتی در  کیفــی در ارتبــاط بــوده و منجــر بــه  بــا رشــد 
ایــن  همچنیــن  می شــود.  کاری  حافظــۀ  جملــه  از  اجرایــی 
لــووی  کلینبــرگ و همــکاران )13(، آ نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات 
همــکاران  و  وســتربرگ   ،)32( همــکاران  و  دهلیــن   ،)29(
تــورل و همــکاران )34(، راپــورت و همــکاران )40(، و   ،)22(
کوییســت و همــکاران )39( همخوانــی داشــت. نتایــج  ســودر 
هوشــی  عملکــرد  بــا  دانش آمــوزان  داد  نشــان  لــووی  آ تحقیــق 
گســترده تری  کاســتی  عــادی  دانش آمــوزان  بــه  نســبت  مــرزی 
کارکردهــای اجرایــی دارنــد )30(. به ویــژه،  کاری و  در حافظــۀ 
مرتب ســازی  تکالیــف  و  دیداریی-فضایــی  کاری  حافظــۀ 
اطمینــان  قابــل  کــردن  مجــزا  بــرای  پیش بینی کننــده  بهتریــن 
لــوی  دانش آمــوزان بــا عملکــرد هوشــی مــرزی از عــادی اســت. آ
کــه دانش آمــوزان بــا عملکــرد  همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســید 
کارکردهــای  کاری و  هوشــی مــرزی نیمــرخ متمایــزی از حافظــۀ 
نتایــج  عــادی دارنــد )21(.  بــه دانش آمــوزان  نســبت  اجرایــی 
کــه  بــود  از آن  کــی  نیــز حا پژوهــش سودرکویســت و همــکاران 
کالمــی  کاری  کم توانــی هوشــی، نقایــص حافظــۀ  کــودکان بــا  در 
دیداری-فضایــی  کاری  حافظــۀ  نقایــص  از  شــدیدتر  اغلــب 
مداخلــه  نیــز  همــکاران  و  وندرملــن  پژوهــش  در   .)41( اســت 
کــودکان بــا عملکــرد  کالمــی را در  کاری  توانســت تنهــا حافظــۀ 
دیــداری- کاری  حافظــۀ  در  و  دهــد  افزایــش  مــرزی  هوشــی 

ــج به دســت آمــده  فضایــی افزایشــی مشــاهده نشــد )42(. نتای

از ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیــق تــورل و همــکاران )34( همســو 
و بــا نتایــج پژوهــش ریگــز و همــکاران )33( ناهماهنــگ اســت.

نتایــج ایــن پژوهــش از دو زاویــه بالینــی و نظــری بســیار مهــم 
کــه روش شــاو  اســت. از دیــدگاه بالینــی ایــن نتایــج نشــان داد 
توان بخشــی  در  می توانــد  کـــاری  حافظــۀ  زمــــــینۀ  در  به ویــژه 
بــا  دانش آمــوزان  کاری  حافظــۀ  به ویــژه  اجرایــی  کارکردهــای 
در  ضعــف  کــه  آنجــا  از  باشــد.  مفیــد  مــرزی  هوشــی  عملکــرد 
کاری می توانــد از درگیــر شــدن دانش آمــوز در برنامه هــای  حافظــۀ 
تنگاتنــگ  رابطــۀ  به دلیــل  همچنیــن،  کنــد،  جلوگیــری  آموزشــی 
مداخلــه  ایــن  تحصیلــی،  پیشــرفت  بــا  اجرایــی  کارکردهــای 
ــزار مفیــدی جهــت دســتیابی بــه پیشــرفت تحصیلــی  ــد اب می توان

باشــد. مــرزی  بــا عملکــرد هوشــی  بهتــر در دانش آمــوزان 
یافته هــای ایــن پژوهــش بایــد بــا توجه به برخــی محدودیت های 
ایــن  از محدودیت هــای  بگیــرد.  قــرار  اســتفاده  و  توجــه  مــورد  آن 
بــرد  نــام  را  ســاله   )8-7( ســنی  محــدودۀ  می تــوان  پژوهــش 
گروه هــای ســنی دیگــر و  بنابرایــن، نتایــج آن را بایــد بــا احتیــاط بــه 
یــا اختالل هــای دیگــر تعمیــم داد. عــالوه برایــن، در ایــن پژوهــش 
بــا  پژوهــش  اســت  کــه الزم  اســتفاده شــد  از طــرح موردمنفــرد 
گروه هــای بزرگتــر تکــرار شــود. بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش 
کنــار ســایر روش هــای آموزشــی  پیشــنهاد می شــود برنامــۀ شــاو در 
ــرده شــود. همچنیــن  کار ب ــه  ــا عملکــرد هوشــی مــرزی ب کــودکان ب
کــز مشــاوره و تــوان  می تــوان از یافته هــای ایــن پژوهــش در مرا

بخشــی اســتفاده نمــود.
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