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چکیده
زمینـه و هـدف: امـروزه بررسـی راهكارهایـی جهـت کمـک بـه دانش آمـوزان بـا ناتوانی هـای یادگیـری از جملـه حیطه های مورد 
رایانـه ای  بازی هـای شـناختی  اثربخشـی  ارزیابـی  ایـن مطالعـه  از  و پژوهشـگران اسـت. هـدف  روان شناسـان  از  عالقـه بسـیاری 

ک بـود.  مبتنـی بـر حافظـه در بهبـود حافظـه فعـال و توجـه پایـدار دانش آمـوزان بـا ناتوانـی یادگیـری در ارا

گـواه بـود. بـرای انجـام ایـن مطالعـه، 18 دانش آمـوز  گـروه  روش: روش ایـن ژوهـش نیمه آزمایشـی پیش آزمون-پس آزمـون بـا 
گـروه  پایـه دوم و سـوم ابتدایـی بـا ناتوانی هـای یادگیـری بـه روش نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب شـدند و به طـور تصادفـی در 2 
گرفتنـد. بـرای اندازه گیـری حافظـه فعـال، از خرده آزمـون حافظـه فعال وکسـلر و تكلیف توجه پایدار اسـتفاده  گـواه قـرار  آزمایشـی و 

گرفتنـد.  گـروه آزمایشـی تحـت مداخلـه بازی هـای شـناختی )8 جلسـه 30 دقیقـه ای( قـرار  شـد. 

گـواه در عملكـرد حافظـه فعـال  گروه هـای آزمایشـی و  کـه بیـن  یافته هـا: نتایـج تجزیـه و تحلیـل واریانـس چند متغیـره نشـان داد 
تفـاوت معنـا داری وجـود دارد ، امـا در توجـه پایـدار تفـاوت معنـادار نبـود. نتایـج به دسـت آمـده تأثیـر بـازی شـناختی بـر عملكـرد 

حافظـه فعـال را نشـان می دهـد و ایـن اثـر بـه توجـه منتقـل نشـده اسـت. 

بهبـود عملكـرد حافظـه  تأثیـر قابـل توجهـی در  بـر حافظـه  رایانه ایـی مبتنـی  بازی هـای شـناختی  گفـت  نتیجه گیـری: می تـوان 
گیـرد. امـا  فعـال در ناتوانی هـای یادگیـری دارد و می توانـد به عنـوان یـک روش مؤثـر و مفیـد بـرای بهبـود آن مـورد اسـتفاده قـرار 

افزایـش عملكـرد حافظـه فعـال بـه توجـه پایـدار منتقـل نشـده اسـت. 

، حافظه فعـال، ناتوانی یادگیری  کلیـدی: بازی هـای شـناختی، توجه پایـدار واژه هـای 
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مــقـدمـــه

گـــروهی  کـــه بــه  ناتــوانی یادگـــیری1 یـک اصــــطالح عــام اســـت 
ناهمگـن از اختـالالت اطـالق می شـود و به صـورت دشـواری های 
گـوش دادن، حـرف زدن، خوانـدن و  کاربـرد  کتسـاب و  جـدی در ا
نوشـتن، اسـتدالل کـردن، یـا ناتوانی  ریاضی تظاهـر می کند )1(. طبق 
مشـكالت  ایجـاد  در  گونـی  گونا عوامـل  انجام شـده،  پژوهش هـای 
یادگیـری دخیـل هسـتند. از جملـه ایـن عوامـل می تـوان بـه اختـالل 
در عملكـرد انتقـال دهنده هـای عصبـی2، ضربه هـای هنـگام تولـد، 
سـال های  حیـن  در  عاطفـی  و  هیجانـی  آسـیب های  و  ضربه هـا 
اولیـه رشـد اشـاره کـرد که سـبب اختـالل در یادگیری همراه با اشـكال 
کارکردهـای اجرایـی3 مــغز می شـوند )2(.  در یكـپارچــگی حـــسی و 
پژوهش هـا بـه نقـش مهارت هـای فراشـناختی و از ایـن میـان آمـوزش 
 .)3( دارنـد  کیـد  تأ یادگیـری  ناتوانـی  بهبـود  بـر  اجرایـی  کارکردهـای 
فرضـی  فرایندهـای  از  مجموعـه ای  به عنـوان  اجرایـی  کارکردهـای 
افـكار  و  رفتـار  گاهانـه،  آ قـادر می سـازد  را  افـراد  کـه  تصـور می شـود 

کننـد )4(.   گـواه  آینـده  خـود را در جهـت اهـداف 
یكی از اجزای بسیار مهم تعریف ناتوانی های یادگیری این است 
فرایند  چند  یا  یک  در  یادگیری  ناتوانی های  با  دانش آموزان  که 
ناتوانی  است،  تحصیلی  یادگیری  الزمه ی  که  پایه  روان شناختی 
ک، حرکت، زبان  دارند. فرایندهای روان شناختی حوزه هایی نظیر ادرا
کنش های حافظه از ناتوانی هایی زیربنایی هستند و ناتوانی های  و 
که  هـــستند  ذاتی  محدودیت های  روان شناختی  پردازش های 
در یادگــیری دانش آموز مانع ایــجاد می کنند )5(. فـرایندهای شناختی 
گروهی از مـــهارت های ذهـــنی هستند. آنها انسان را قادر می سازند 
کند، مفاهیم انتزاعی  گاه شود، بیندیشــد، مفهوم سازی  آ که بداند، 
نظریه های  باشد.  خــالق  و  کـــند  انتقاد  کــند،  استدالل  برد،  به کار 
بهـــتر  مــاهـــیت فرایندهای شـــناختی و ذهــــنی به درک  به  مــربوط 
چگونگی یادگیری مــوجودات انسانی و چگونگی تأثیر خـــصوصیات 
بر  افزون  می شود.  منتهی  یادگیری  در  یادگیری  ناتوانی  شناختی 
به دانش آموزان  برای تدریس  راهنمایی  فرایندهای شناختی  این، 
ناتوانی  یک  گرچه  ا  .)2( می دهـــد  ارائه  یادگیری  ناتوانی های  با 
)مــثل  مــعلول کننده  با دیگر وضـــعیت های  مـــمكن است  یادگیری 
یا  و  اجتماعی  اختالالت  ذهــنی،  کم توانی  حـســی،  آســـیب دیدگی 
آموزش  فرهنگی،  تفاوت های  )مثل  محیطی  عوامل  یا  و  هیجانی( 
نتیجه  ولی  باشد،  همراه  روان زاد(  عوامل  و  کافی  نا یا  نامناسب 

بی واسطه عوامل یاد  شده نیست )6(. 

کارکـردهــای اجــرایی  دانش آموزان با ناتوانی یادگیری با نقص در 
هسـتند  اصلـی  هسـته   3 شـامل  کارکردهـا  ایـن  هسـتند.  نیـز  مـغــز 
گـــواه بـازداری(، انعـــطاف پذیـری، و حـافـــظه  کـه شـــامـــل مــهــار )
در  اختـالل  بـا  یادگیـری  ناتوانی هـای  بـا  کـودکان  می شـود.  کاری 
کارکردهـای اجرایـی هـــستند )7(. اختـالل در ایـن  هـــر 3 هـــسته 
بـروز  در  کـه  اسـت  عصب روان شـناختی  متغیـر  مهم تریـن  حیطـه 

.)8( دارد  نقـش  یادگیـری  ناتوانی هـای 
کـه  رابطـه یادگیـری بـا حافظـه اجتنـاب ناپذیـر اسـت؛ به طـوری 
توانایـی یادگیـری تـا حد بسـیاری به حافظه وابسـته اسـت. تأثیرات 
کم  نوعـی تجربـه یادگیـری باید حفظ و نگه داری شـود تا پس از مترا
گر کودکی در بازشناسـی  شـدن ایـن تجربیـات، یادگیـری رخ دهـد. ا
لمسـی  یـا  و  دیـداری  شـنیداری،  اطالعـات  آوردن  به خاطـر  یـا  و 
مشـكل داشـته باشـد، عملكـرد و یادگیـری او در مـورد هـر تكلیفـی 
کـه نیازمنـد انجـام پردازش هایـی در یـک یـا چنـد زمینه فوق باشـد، 
مشـكالت  درک  بـرای  شـد.  خواهـد  روبـه رو  شـدیدی  مشـكل  بـا 
کـه  کـودکان بـا ناتوانـی یادگیـری رویكـردی وجـود دارد  حافظـه ای 
می کنـد.  کیـد  تأ یادگیـری  فراینـد  راهبـردی  نقایـص  و  کمبودهـا  بـر 
در  نقـص  مثابـه  بـه  بیشـتر  حافظـه ای،  اختـالالت  رویكـرد  ایـن  در 
تـا به صـورت نوعـی اختـالل در  گرفتـه می شـود  راهـــبردها در نظـر 
کـه پـردازش و ذخیـره  توانایـی )9(. حافظـه فعـال سیسـتمی اسـت 
بـرای عملكردهـای سـطح  و  بـر عـهـــده دارد  را  موقـت اطالعـات 
توانایـی  فعـال  )10(.  حافظـه  اسـت  نیـز ضـروری  بـاالی شـــناختی 
نگهـداری اطالعـات در ذهـن حیـن انجـام دادن تكالیـف پیچیده 
اسـت. توانایـی اسـتفاده از تجربه هـای قبلی بـرای موقعیت فعلی و 
اسـتفاده از راهبردهـای حـل مسـئله بـرای آینـده نیز بـا حافظه فعال 

ارتبـاط دارد )11(
گــســــترده در حــــوزه ناتـوانی هـــای  تعــاریـــف و پـــژوهـــش هـــای 
یادگیـری نشـان  دهنـده وجـود تفاوت هـای بین فـردی ایـن گروه در 
 ، حــوزه های شـناختی همچـون، دقـت و توجـه، حافظه، زبـان، تفكر
کـی، سـرعت  ک شـنیداری، سـازمان دهی ادرا ک دیـداری، ادرا ادرا
عمـل، تجسـم فضایـی و غیـره اسـت. به طوری که نمی توان منشـاء 
ناتوانـی یادگـــیری را هــمـچـــون ســـایر ناتوانی هـا در حـــوزه خـاص 

کـرد )12(.  محـدود 
یادگیـری توجـه  کارکردهـای شـناختی مهـم در فراینـد  از جملـه 
کـه به فرد  می باشـد. دقـت و توجـه یـک فعالیـت روانـی پایـه اسـت 
مقابـل  را  دقیقـی  رفتـاری  و  شـناختی  آمادگـی  تـا  می دهـد  امـكان 
کنـد و اطالعـات  یـک محـرک یـا فعالیـت طوالنـی در خـود حفـظ 

3. Executive function1. learning disability
2. neurotransmitter
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1.  Lowellan

کنـش الزم را ارائـه نمایـد. توجـه بـه دقیـق  الزم را کسـب نمـوده و وا
بـودن، وضـوح، نـو بودن و مناسـب بودن محـرک و همچنین میزان 
را  انگیـزش فـرد بسـتگی دارد )13(. وقتـی فـردی محـرک خاصـی 
انتخـاب می کنـد و خـود را بـرای دریافـت آن و ایجـاد عكـس العمل 
معیـن در مقابـل آن آمـاده می سـازد در ایـن صـورت گفتـه می شـود 
  ، دقـت او به سـوی امـر معینـی جلـب شـده اسـت. به عبـارت دیگـر
کاری برای جای دهی  کافی بر  توجه، عبارت است از قدرت تمرکز 
و دریافـت ویژگی هـای اساسـی محـرک. دقـت مقـدم  آن در مغـز 
ک، یادگیـری و تفكـر اسـت. در برخـورد بـا عالـم خـارج ابتـدا  بـر ادرا
ذهـن و حـواس مـا روی امـر خاصـی تمرکـز پیـدا می کنـد بعـد آن را 
ک می نماییـم و نسـبت بـه آن فهـم و بصیـرت پیـدا می کنیـم و  ادرا
در جریـان تفكـر یـا حـل مسـئله آن را مـورد اسـتفاده قـرار می دهیـم 
ناتوانـی  بـا  کـوددکان  کارکردهـای شـناختی در  بـا  ارتبـاط  )14(. در 
اختـالل  ایـن  اصلـی  هسـته  می توانـد  توجـه  نارسـایی  یادگیـری، 
کـه  باشـد )15(. توانایـی توجـه، بـه انسـان ایـن امـكان را می دهـد 
ذهـن  هشـیاری  صحنـه  بـه  را  مختلـف  محرک هـای  ورود  بتوانـد 
گـون فقـط تعـداد محـدودی  گونا کنـد و از میـان محرک هـای  گـواه 
اثـر  زمینـه  در  شـده  انجـام  پژوهش هـای  نتایـج    .)11( برگزینـد  را 
در  اجرایـی  کارکردهـای  بهبـود  در  شـناختی  مداخـالت  بخشـی 
عملكـرد  بهبـود  دهنـده ی  نشـان  یادگیـری  ناتوانی هـای  بـا  افـراد 
پایـدار )19( و  آزمون هـای توجـه و حافظـه )16،17،18( توجـه  در 

کارکردهـای اجرایـی )20( اسـت.  کلـی  به طـور 
تغییـر  به دلیـل  بازی هـا  از  جدیـدی  اسـتفاده   )2005( لـووالن1 
کـه  می کنـد  اظهـار  و  ارائـه  را  دانش  آمـوزان  یادگیـری  سـبک های 
گـر  بـازی یـک وسـیله ی مفیـد و قدرتمنـد بـرای یادگیـری اسـت و ا
کـه باید  آمـوزش چرخشـی باشـد، زمـان، زمـان بازی آموزشـی اسـت 
پـا بـه عرصـه  پژوهـش و آزمایـش بگـذارد )21(. بـازی رایانـه ای بنـا بر 
ماهیـت خـود، دو حـس دیـداری و شـنیداری دانش آمـوز را بـه کار 
و سـرگرمی  متنـوع  به صـورت  بـرای دانش آمـوز  را  و درس  می گیـرد 
مطلـب  بـه  بخشـی  تنـوع  راه هـای  از  یكـی  همچنیـن  مـی آورد.  در 
آموزشـی در قالـب بـازی اسـت  آموزشـی، ارائـه محتـوای  درسـی و 
)22(. بـه جهـت پرداختـن بـه ایـن چالـش و در راسـتای آمـوزش و 
کـودکان عـالوه بـر شـیوه های ترمیمـی و آموزشـی  توان بخشـی ایـن 
بـازی  فعالیت هـای  قالـب  در  درمانـی  برنامه هـای  تهیـه  مرسـوم، 
، راهـكاری سـازنده و مؤثـر اسـت.  ویژگی هـای خـاص بـازی  محـور
آن در رشـد همه جانبـه قـوای ذهنـی، جسـمی،  گـون  گونا و فوایـد 
کـودک باعـث شـده تـا توجـه تعـداد زیـادی  شـخصیتی و اجتماعـی 

از دسـت انـدرکاران تعلیـم و تربیـت بـه چگونگـی نقـش بـازی در امر 
کودکان معطوف شـود. برخی از مربیان اسـتفاده از بازی را  آموزش 
بـه مثابـه یكـی از بهتریـن و مؤثرترین راهبردهای آموزشـی در جهت 
کوتـاه مـدت  برطـرف سـازی مشـكالت یادگیـری و تقویـت حافظـه 
داده انـد  قـرار  کیـد  تأ مـورد  یادگیـری  مشـكالت  بـا  دانش آمـوزان 

)23و24(. 
آمـوزش  نتایـج پژوهش هـای اخیـر حكایـت از اثـر بخـش بـودن 
حافظـه فعـال رایانه یـار در بهبـود عملكـرد تحصیلـی دانش آمـوزان 
کـه توسـط میلتـون در  بـا ناتوانـی یادگیـری دارد )25(. در پژوهشـی 
آمـوزش  کـه  سـال 2010 انجـام شـد نتایـج نشـان دهنـده ایـن بـود 
و  فعـال،  حافظـه  توجـه،  بهبـود  سـبب  فعـال  حافظـه  رایانـه ای 
می شـود  یادگیـری  ناتوانـی  بـا  کـودکان  شـناختی  پذیـری  انعطـاف 
عملكـرد  بهبـود  هـدف  بـا  رایانـه ای  بازی هـای  بنابرایـن   .)26(
اثربخـش  کـودکان  ایـن  یادگیـری بهتـر  حافظـه فعـال می تواننـد در 

.)27-30( باشـند 
کـــلی تحـــصیل،  تربـــیت و به طـــور  تعـــلیم و   ، در عصـــر حاضــــر
بخـش مهمـی از زندگـی افـراد را تشكـــیل می دهـد؛ عـــالوه بـر ایـن، 
آینـده ی  در  را  مهمـی  نقـش  نیـز  تحـــصیل  ایـن  کمیـت  و  کیفـــیت 
اسـت  قـرن  یـک  بـه  نزدیـک  اســــاس،  ایـن  بـر  می کنـد.  ایفـا  افـراد 
شناسـایی  بـرای  تـالش  در  گـــسترده  به صـورت  روان شناسـان  کـه 
عوامـل پیش بینی کننـده  پیشـرفت تحصیلـی می باشـند. در جوامـع 
مختلـف نیـز گروه هـای تخصصـی و روان شناسـی همـواره به بررسـی 
کیـد  آنهـا تأ جوانـب مختلـف تحصیـل و شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر 
آنهـا بلكـه جامعـه نیـز  دارنـد. زیـرا نـه تنهـا دانش آمـوزان و خانـواده  
هزینه هـای زیـادی را در جهـت تحصیـل دانش آمـوزان در مقاطـع 
مختلـف تحصیلـی صـرف می کنـد؛ بنابرایـن دسـت یافتـن بـه نتایـج 
تأثیرگـذار  عوامـل  گـواه  و  شناسـایی  )بـا  تحصیـل  زمـــینه   در  مثبـت 
بـر پیشـرفت تحصیلـی( می توانـد مـــنجر بـه پیشـرفت همـه جانبـه  
دانش آمـوزان به ویـژه دانش آمـوزان بـا ناتوانی هـای یادگیـری ویـژه 

شــود. 
کارکردهای شـناختی  اسـتفاده از روش های جدید برای تقویت 
و  داده  افزایـش  را  آنهـا  آموزشـی  عملكـرد  می توانـد  دانش آمـوزان 
کـودکان  آنجایی کـه  از  کنـد.  لـذت بخش تـر  را  یادگیـری  و  آمـوزش 
هسـتند  سـنینی  در  یادگیـری  ناتوانی هـای  بـا  دانش آمـوزان  و 
نیـز  هوشـی  نظـر  از  و  دارنـد  باالیـی  عصبـی  انعطاف پذیـری  کـه 
شـناختی  عملكـرد  افزایـش  در  به موقـع  مداخلـه  ندارنـد،  مشـكلی 
تحصیلـی  پیشـرفت  بـه  می توانـد  فعـال،  حافظـه  بخصـوص  آنهـا، 
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توجهـی  قابـل  کمـک  روزمـره  زندگـی  در  آنهـا  عملكـرد  رفتـن  بـاال  و 
باشـد. هـر چنـد نتایـج یـک فراتحلیـل نشـان دهنـده عـدم انتقـال 
کارکردهـای شـناختی دیگـر از جملـه توجـه  بهبـود حافظـه فعـال بـر 
بـا  اثـر  کـه انتقـال ایـن  می باشـد )31(، ولـی بسـیار ارزشـمند اسـت 
ابزارهـای جدیدتـر آمـوزش و بهبـود حافظـه فعـال نیـز مـورد بررسـی 
گیـرد. در همیـن راسـتا بررسـی اثربخشـی نرم افزارهـای آموزشـی  قـرار 
در زمینـه حافظـه فعـال اهمیـت به سـزایی پیـدا می کنـد. بنابرایـن 
پژوهـش حاضـر به دنبـال یافتـن پاسـخ مناسـب بـه ایـن پرسـش ها 
بـر  مبتنـی  رایانـه ای  آموزشـی  بازی هـای  از  اسـتفاده  آیـا  کـه  اسـت 
فرایندهـای شـناختی حافظـه به عنـوان یـک آمـوزش ویـژه می توانـد 
بـا ناتوانی هـای یادگیـری  در بهبـود حافظـه ی فعـال دانش آمـوزان 
اثـر بـه  کنـد ایـن  گـر حافظـه فعـال بهبـود پیـدا  ا آیـا  مؤثـر باشـد؟ و 

پایـدار هـم منتقـل می شـود؟ توجـه 

 روش 

بـا طــــرح  از نـوع شـــبه تجــــربی اســــت و  ایـــــن پژوهــــش  روش 
آمـاری  انجـام شـد. جامعـه  گـواه  گـروه  بـا  پیش آزمون-پس آزمـون 
پژوهـش تمامـی دانش آمـوزان بـا ناتوانـی یادگیـری ناحیـه یـک شـهر 
ک در سـال تحصیلـی 98-1397 بـود. در ابتـدا تعـداد 24 نفـر از  ارا
آنهـا به صـورت هدفمند جهت شـرکت در پژوهش انتخاب شـدند 
گرفــتند.  قـرار  گـواه  و  آزمایشـی  گـروه   2 در  تصادفـی  به صـورت  و 
شـــــد.  وارد  نهایـی  تحلیـل  و  تجـــزیه  در  نفـر   18  داده هـــای 

ً
نهایتـا

آزمودنی هـا یـا در پس آزمـون شـرکت نكردنـد  کل  تعــــداد 6 نفـر از 
گـروه نمـــونه شــامـــل 10 نفـر  کامـل نكردنـد.  و یـا مـــراحل مــداخله را 
گـــواه  گـــروه  ( و 9 نفـــر در  آزمـایشـــی )5 دخـــتر و 5 پســــر گــروه  در 
( بـا میانگیـن سـنی 8/5 سـال بـرای هـر گـروه بودند.  )3 دختـر و 6 پسـر
ناتوانـی  نـوع  یـک  تشـخیص  شـامل  پژوهـش  بـه  ورود  معیارهـای 
از ناتوانـی یادگیـری،  یادگیـری و عـدم وجـود اختـالل دیگـری غیـر 
گـزارش و تأییـد  کـه توسـط متخصصـان مرکـز ناتوانی هـای یادگیـری 
شـده بـود، سـن 8 تـا 10 سـال، و رضایـت دانش آمـوز و والدین برای 
کـه  شـرکت در پژوهـش و معیارهـای خـروج شـامل هـر نـوع بیمـاری 
دانـش  رضایـت  عـدم  می شـد،  مداخلـه  دوره  در  شـرکت  از  مانـع 

کار بـود. امـوز و والدیـن از ادامـه 
آوری داده هـا توسـط یكـی از پژوهشـگران  قبـل از اجـرا و جمـع 
بـه  پژوهـش   اجـرای  نحـوه  و  هـدف  مـورد  در  الزم  توضیحـات 
کـه  آنهـا اطمینـان داده شـد  والدیـن دانش آمـوزان داده شـد و بـه 
کننـدگان محرمانـه خواهـد مانـد.  تمامـی اطالعـات فـردی شـرکت 

ابـزار جمع آوری اطالعات

آزمـون عملكـرد پیوسـته   :)CPT( 1آزمـون عملکـرد پیوسـته  □
به سـرعت  و  تهیـه شـد  و همـكاران  رازولـد  توسـط  در سـال 1956 
مقبولیـت عـام یافـت. ابتدا این آزمون برای سـنجش ضایعه مغزی 
گسـترش یافـت. هـدف  آن  کاربـرد  گرفتـه شـد، ولـی بتدریـج  بـه کار 
گوش به زنـگ  مراقبـت،  توجـه،  نگهـداری  سـنجش  آزمـون  ایـن 
بـودن و توجـه متمرکـز اسـت. در ایـن آزمـون فـرد بایـد بـرای مدتـی 
 سـاده، دیـداری یـا 

ً
توجـه خـود را بـه یـک مجموعـه محـرک نسـبتا

شـد(  ارایـه  دیـداری  محـرک  فقـط  اجرایـی  آزمـون  )در  شـنیداری 
کلیـد  کنـد و در هنـگام ظهـور محـرک هـدف، بـا فشـار یـک  جلـب 
آزمـون بـه کار رفتـه در ایـن پژوهـش  پاسـخ خـود را ارائـه دهـد. در 
کـه 20 درصـد آن محـرک هـدف   150 محـرک ارایـه می شـود 

ً
جمعـا

کـه آزمودنـی بایـد بـه آن پاسـخ دهـد( اسـت. مـدت زمان  )محرکـی 
ارایـه هـر محـرک 200 هـزارم ثانیـه و فاصلـه بیـن 2 محـرک 1 ثانیـه 
درج  صفحـه  در  شـكل(  یـا  )عـدد  محـرک  نـوع  انتخـاب  اسـت. 
نتایـج  صفحـه  در  هـدف،  محـرک  انتخـاب  و  فـردی  مشـخصات 
در  آزمودنـی  شـخصی  اطالعـات  ورود  از  پـس  می شـود.  انجـام 
آزمـون اجـرا می شـود. قبـل از اجـرای  قسـمت مشـخصات فـردی، 
آزمـون اصلـی، اجـرای آزمایشـی )مثـال( و پـس از آن اجـرای اصلـی 
خواهـد بـود. در آغـاز قسـمت آزمایشـی و اصلـی، توضیحـات الزم 
آن را بـرای  آزمایشـگر بایـد  روی صفحـه نمایشـگر ارایـه می شـود و 
آزمـون  آزمودنـی،  آمادگـی  اعـالم  بـا  کنـد.  تفهیـم  کامـاًل  آزمودنـی 
شـروع می شـود. در حیـن اجـرا، بـرای خـروج از صفحـه اجـرا، بایـد 
ایـن  فارسـی  نسـخه  اعتبـار  ضرایـب   .)32( شـود  زده   Esc دکمـه 
آزمـون بیـن  آزمـون از طریـق بازآزمایـی قسـمت های مختلـف ایـن 
کـی از  0/59 تـا 0/93 به دسـت آمـد. روایـی آن بـا شـیوه روائـی مال
گـروه سـالم و بیش فعـال همـراه بـا نارسـایی توجـه  طریـق مقایسـه 2 
گـروه و عملكرد  مـورد بررسـی قـرار گرفـت و معنـاداری تفاوت این 2 
فارسـی  نسـخه  قبـول  قابـل  روایـی  نشـان دهنده  سـالم  گـروه  بهتـر 

 .)33( می باشـد  آزمـون  ایـن 

ارقـام  حافظـه  فراخنـای  سـنجش  وکسـلر2:  حافظـه  آزمـون   □
و  کـودکان  ( وکسـلر  هوشـی  آزمـون  خرده آزمون هـای  از  یكـی 
وکسـلر  عمـل  دسـتور  براسـاس  نیـز  برنامـه  ایـن  اسـت.  بزرگسـاالن( 
کـودکان ) WIS-R( تهیـه شـده اسـت. البتـه به دلیـل یكسـان بودن 
کـودکان و بزرگسـاالن، از  شـكل اجـرای ایـن خـرده آزمـون در وکسـلر 
ایـن برنامـه بـرای سـنجش حافظـه بزرگسـاالن نیـز می توان اسـتفاده 

2. Wechsler Memory Scale1. Continues Performance Task
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گرفتـه شـده اسـت. یكـی  برنامـه دو قابلیـت در نظـر  ایـن  کـرد. در 
امـكان سـنجش حافظـه دیـداری و دیگـری امكان تعییـن فراخنای 
کاربـران می توانند براسـاس  حافظـه بـر مبنـای رقـم طالیـی 2+7 که 
کننـد. همچنیـن ایـن آزمـون  اهـداف خـود از ایـن قابلیـت اسـتفاده 
به طـور  ارقـام  تكـرار معكـوس  و  ارقـام  روبه جلـو  تكـرار  2 بخـش  در 
روبه جلـو  آزمودنـی در بخـش  گـر  ا اجـرا می شـود. حتـی  گانـه  جـدا 
گرفتـه باشـد بـاز هـم بخـش تكـرار معكـوس ارقـام،  ارقـام نمـره صفـر 
گـر آزمودنی در 2 کوشـش ناموفق باشـد، آزمون  اجـرا می شـود. امـا ا
می یابـد  پایـان  خـودکار  به طـور  مرحلـه  آن  و  شـد  خواهـد  متوقـف 
آلفـای  کـردن 0/75 و  آزمـون بـا روش دونیمـه  )34(. پایایـی ایـن 

گـزارش شـده اسـت )35(.  آن 0/74  کرونبـاخ 

سـال  در  نرم افـزار  ایـن  فعـال1:  حافظـه  آموزشـی  نرم افـزار   □
1389 زیر نظر متخصصان روان شناسـی دانشـگاه فردوسی مشهد 
و  سـینا  شـناختی  رفتـاری  علـوم  پژوهشـی  مؤسسـه  همـكاری  بـا  و 
براسـاس نظریه هـای موجـود، بـا الگوبـرداری از نـرم افـزار روبـو ممـو  
کـه شـامل تكالیـف متمرکـز بـر حافظـه دیـداری فضایی اسـت )36( 
و منطبق سـازی آن بـا فرهنـگ ایرانـی انجـام یافتـه همچنیـن روایـی 
کامیابـی، تیمـوری و مشـهدی  آن در پژوهـش  صـوری و محتوایـی 
)37( مـورد تأییـد قـرار گرفته اسـت. این نرم افـزار تمرین هایی را در 
3 بخش حافظه شـنیداری، دیداری و فضایی )تثبیت( به صورت 
کاربـر ارایـه  گانـه و بـا اسـتفاده از اعـداد، حـروف و اشـكال بـه  جدا
می دهـد. درجـه دشـواری در هـر تمریـن از 1 تـا 9 طبقه بنـدی شـده 
دشـواری  درجـه  تمریـن،  هـر  ابتـدای  در  می توانـد  کاربـر  و  اسـت 
کنـد و از آن درجـه دشـواری، تمریـن خـود  دلخـواه خـود را انتخـاب 
از شـروع تمریـن درجـه دشـواری به صـورت  امـا بعـد  کنـد.  آغـاز  را 
کثـر ظرفیـت حافظـه را  خـودکار باالتـر رفتـه و امـكان به کارگیـری حدا
بـرای تمریـن بیشـتر و افزایـش سـطح حافظـه فراهـم می کنـد. سـطح 
کـه بـا پیشـرفت  دشـواری تكالیـف به گونـه ای طراحـی شـده اسـت 
آزمودنی هـا، تكالیـف هـم به صـورت پیش رونـده دشـوارتر  مهـارت 
می شـود )تكالیـف تنظیـم شـونده بودند(. در سـمت چـپ صفحه، 
کسب شـده را به عنـوان بازخـورد از تمریـن  نـوار امتیـاز میـزان امتیـاز 
بـرای کاربـر فراهـم می کنـد و بـرای هـر کوشـش درسـت، 20 امتیـاز به 
کوشـش خطـا، 10 امتیـاز از  امتیازهـای وی اضافـه شـده و بـرای هـر 
، سـطح دشـواری  وی کسـر می شـود و در هر صورت اخذ 100 امتیاز

تمریـن، یـک درجـه افزایـش می یابـد. نـرم افـزار بـا اسـتفاده از روش 
تقویـت مثبـت و همچنیـن تكـرار و تمریـن و تحریـک حـس بینایـی 
می گـذارد.  تأثیـر  دانش آمـوز  فعـال  حافظـه  توانایـی  بـر  شـنوایی  و 
از حـواس خـودش  آموخـت چگونـه  بـه مـرور خواهـد  دانش آمـوز 
در  حـروف  و  اعـداد  بیشـتر  نگهـداری  بـرای  ذهنـی  فضاسـازی  و 

کنـد. ذهنـش اسـتفاده 

روش اجرا

اخـذ  و  نمونـه  گـروه  انتخـاب  و  الزم  مجوزهـای  اخـذ  از  پـس 
آزمودنی هـا  کـودکان،  رضایـت شـرکت در پژوهـش توسـط والدیـن 
گـواه قـرار داده شـدند.  گـروه آزمایشـی و  به صـورت تصادفـی در 2 
آزمـون  آزمـون حافظـه وکسـلر و  گـروه  در مرحلـه پیش آزمـون هـر 2 
آزمایشـی به مـدت  گـروه  عملكـرد پیوسـته را انجـام دادنـد. سـپس 
8 جلسـه )هـر هفتـه 2 جلسـه(  به مـدت 30 دقیقـه در هـر جلسـه، 
بـر  را عـالوه  بـه حافـــظه دیـداری و فـضایــی  تمــرین هـــای مـــربوط 
تحـت  فقـط  گـواه  گـروه  و  کردنـد  دریافـت  معمـول  آمـــوزش های 
آموزش هـای مــعمول مـرکــز اختـالالت یادگــیری قـرار داشـــتند. در 
گـروه آزمـون حافظـه وکسـلر و عملكـرد پیوسـته را  مرحلـه آخـر هـر 2 

دادنـد.  انجـام  پس آزمـون  به عنـوان 
کــودکان  ــه والدیــن  ضمــن رعایــت اصــول اخــالق پژوهــش، ب
کــه تمــام اطالعــات  شــرکت کننده در پژوهــش  اطمینــان داده  شــد 
ــار  کــودکان ایــن اختی فــردی به صــورت محرمانــه حفــظ می شــود. 
انصــراف  کار  ادامــه  از  تمایــل  کــه در صــورت عــدم  را داشــتند 

دهنــد.

یافته ها

پس آزمون  و  پیش آزمون  نمرات  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
متغیرهای پژوهش در 2 گروه آزمایشی و گواه در جدول )1( ارائه شده 
کولموگروف-اسمرینف  است. همچنین در این جدول نتایج آزمون 
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه ها گزارش شده است. 
برای  کولموگروف-اسمرینف  آزمون  نتایج  جدول،  این  به  توجه  با 
که  گرفت  تمامی متغیرها معنا دار نیست، بنابراین می توان نتیجه 

توزیع این متغیرها نرمال است.

2. Robo Memo1. Working Memory Software
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     ) n=9 ( گواه گروه آزمایشی ) n=10 (  و  جدول 1( شاخص های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون در 2 

سطح معناداریآماره K-Sانحراف استانداردمیانگینگروهمرحلهمتغیر

پیش آزمون
2/751/030/290/63آزمایشی

نمره کل حافظه
3/21/10/300/94گواه

پس آزمون
6/41/140/170/20آزمایشی

3/80/830/290/12گواه

پیش آزمون
3/750/460/310/06آزمایشی

فراخنای حافظه
40/710/300/051گواه

پس آزمون
5/40/550/250/18آزمایشی

4/20/440/290/12گواه

پیش آزمون
46/53/160/250/20آزمایشی

نمره کل توجه
47/23/10/290/14گواه

پس آزمون
47/44/70/300/063آزمایشی

48/81/10/320/056گواه

پیش آزمون
690820/240/21آزمایشی

کنش توجه زمان وا
6511300/180/22گواه

پس آزمون
6741040/210/20آزمایشی

6521180/260/12گواه

مـــبتنی  رایـانـــه ایی  شـــناختی  بازی هـــای  تأثیـر  بررسـی  جهـــت 
تحــــلیل  از  پایـدار  توجــه  و  فـعـــال  حافظـه  بهــــبود  در  حافظـه  بـر 
کوواریانـس چندمتغیـره اسـتفاده شـد. نتایـج آزمـون بررسـی همگنی 
گـــروه   2 در  مـــتغیرهـــا  پس آزمـون  و  پیش آزمـون  رگرسـیون  شـیب 
گـروه  کـه شـیب رگـرســـیون در هـر 2  گـــواه نـشـــان داد  آزمـــایشی و 
آزمـون لویـن بـرای بررسـی همگنـی  برابـر اسـت )P<0/05(. نتایـج 
واریانـس  کـه  داد  نشـان  گروه هـا  در  وابسـته  متغیرهـای  واریانـس 
کل حافظـه فعـال )F=0/007 ،P=0/93(، فراخنـای حافظـه  نمـره 
کل توجـه )F=2/42 ،P=0/29(، و  )F=0/03 ،P=0/87(، نمـره 
گروه هـا برابـر اسـت.  کنـش توجـه )F=0/79 ،P=0/4( در  زمـان وا
کس برای بررسـی ماتریـس کوواریانس متغیرهای  نتایـج آزمـون ام با
کـه  داد  نشـان  نیـز  گـواه  گـروه  و  آزمایشـی  گـروه  بیـن  در  وابسـته 
اسـت  برابـر  گـروه   2 در  وابسـته  متغیرهـای  کوواریانـس  ماتریـس 
)Box's M=21/215 ، F=1/24 ،P= 0/26(. مفروضـه دیگـر عـدم 

گروه هـای مسـتقل در  وجـود داده هـای پـرت چـندمــتغـــیره در بیـن 
بـا  تمامـی متغیر هـای وابسـته اسـت. داده هـای پـرت چند متغیـره 
مجموعـه ای از مقادیـر غیرمعمـول در متغیرهـای وابسـته ما بین هر 
گـروه از متغیرهـای مسـتقل هسـتند. جهـت بررسـی ایـن مفروضـه از 
کـه نتایـج نشـان داد  شـاخص فاصلـه ماهاالنوبیـس1 اسـتفاده شـد 
پیش فرض هـای  بررسـی  از  پـس  نـدارد.  وجـود  پـرت  داده هـای 
کـه بیـن  آزمـون نشـان داد  کوواریانـس چندمتغیـری، نتایـج  تحلیـل 
تفـاوت معنـاداری  از متغیرهـای وابسـته  گـروه حداقـل در یكـی   2
 .)Wilks' Lambda= 0/30 ، F=5/44 ، P=0/03( وجــــود دارد
بررسـی  کوواریانـس تک متغیـره جهـت  آزمـون تحلیـل  از  ادامـه  در 
گانـه از متغیـر  کـدام از متغیرهـای وابسـته به طـور جدا آیـا هـر  اینكـه 
آزمـون   نتیجـه  شـد.  اسـتفاده  خیـر  یـا  اسـت  پذیرفتـه  اثـر  مسـتقل 
کوواریانـس در مـــورد مــــتغیر حافـــظه فـــعال و  تک متغیـری تحلیـل 

گـزارش شـده اسـت. توجـه پایـدار در جـدول )2( 

1. Mahalanobis
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گواه در حافظه فعال و توجه پایدار گروه  گروه آزمایشی و  کواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت  جدول 2( نتایج آزمون تحلیل 

توان آزمونمجذور اتای Fpمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمتغیر

38/7257/744/540/0290/740/76نمره کل حافظه

9/7251/944/850/0250/750/79فراخنای حافظه

59/78511/950/580/720/270/13نمره کل توجه

کنش توجه 20398/2854079/650/270/920/140/086زمان وا

30/5130/517/890/0010/690/96نمره کل حافظه

5/9715/9714/880/0010/650/92فراخنای حافظه

31/32131/321/510/250/160/19نمره کل توجه

کنش توجه 891/691891/690/0590/820/0070/06زمان وا

ده
 ش

یح
صح

ی ت
گو

ال
وه

گر

با توجه به جدول )2(، آماره F برای نمره کل حافظه )17/89( 
و فراخنـای حافظـه )14/88( در سـطح 0/001 معنـادار اسـت ولـی 
 )0/059( توجـه  کنـش  وا زمـان  و   ،)1/51( توجـه  کل  نمـره  بـرای 
گروه در حافظه  که بین 2  معنادار نیست. این نتایج نشان می دهد 
تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ولـی ایـن تفـاوت در ارتبـاط بـا متغیـر 
توجـه مشـاهده نشـد. همچنیـن میـزان مجـذور اتـا در جـدول )2( 
گــروهـــی، 69 درصـــد از تغــــییرات  کـه عــــضویت  نشـان می دهـــد 
نمـره کل حافظـه ، 65 درصـد از تغییـرات فراخنـای حافظـه ، و تنهـا 
کل توجـه، و 0/7 درصـد تغییـرات زمـان  16درصـد تغییـرات نمـره 
کنـش توجـه را تبییـن می کنـد. نتایـج میانگیـن های تصحیح شـده  وا
گـروه آزمایشـی در نمـره  کـه میانگیـن  در پس آزمـون نشـان می دهـد 
کل حافظـه )6/78(، فراخنـای حافظـه )5/6(، بیشـتراز میانگیـن 
گـواه در ایـن متغیرهـا بـه ترتیـب )3/64( و )4/24( اسـت.  گـروه 
بازی هـای شـناختی  کـه  گفـت  یافته هـا می تـوان  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
رایانه ایـی مبتنـی بـر حافظـه موجـب افزایـش عملكـرد در نمره کل و 

فراخنـای حافظـه  کـودکان بـا ناتوانی هـای یادگیـری می شـود. 

بحـث و نتیجه گیری

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی های شناختی 
رایانـه ای مبتنـی بـر حافظـه بـر بهبـود حافظـه فعـال و توجـه کـودکان 
کـه  داد  نشـان  آمـده  به دسـت  نتایـج  بـود.  یادگیـری  ناتوانـی  بـا 
بازی هـای شـناختی رایانـه ای مبتنـی بـر حافظـه  به طـور معنـاداری 
موجـب بهبـود عملكـرد حافظـه فعـال در مرحلـه پس آزمـون شـده 
گـواه در  گـروه  آزمایشـی و  گـروه  اسـت، امـا تفـاوت معنـاداری بیـن 
متغیـر توجـه مشـاهده نشـد. بنابرایـن فرضیـه اول پژوهـش تأییـد 

ولـی فرضیـه دوم تأییـد نشـد.

گـرفـــــت  آمــــده می تـوان نتیــــجه   بـا توجـــه بـه نتایـج به دســــت 
بازی هـای شــــناختی رایانـه ای مــــبتنی بـر حافـــظه باعـــث بـهــــبود 
حافظـه ی فعـال دانش آمـوزان بـا ناتوانی یادگیری شـده اسـت. نتایج 
بـا نتایـج برخـــی مـــطالعات انجام شـــده )27-30،  ایـن پژوهــــش 
بـا سـبک  های  بازی هـا متناسـب  ایـن  22، 21( هـمــســو می باشـد. 
بـه  نهایـت  در  و  تجـــربه   بـردن  بـاال  بـا  و  بـوده  یادگیـری  مختلـف 
افزایـش شـانس دسـتیابی بـه بـازده و پیامد هـای مثبـت یادگیـری 
در دانش آمـوزان می انجامـد و بازخـورد فـوری از یادگیـری را فراهـم 
کـه یادگیـری  گیـران زمانـی از یادگیـری لـذت می برنـد  می سـازد. فرا
تـوأم بـا شـادی باشـد. اسـتفاده از چنیـن ابـزاری از طـرف آمـوزگاران 
باعـث می شـود، بـدون اینكـه از دانش آمـوزان خواسـته شـود، غیـر 
مسـتقیم درگیـر مفاهیـم آموزشـی شـوند )29(. حافظـه فعـال نقـش 
حالـی  در  ایـن   .)8( دارد  یادگیـری  ناتوانی هـای  در  توجهـی  قابـل 
شـناختی  بـاالی  سـطح  عملكردهـای  بـرای  متغیـر  ایـن  کـه  اسـت 
کارکردهای اجرایی  ضروری اسـت )10( و یكی از هسـته های اصلی 
به شـمار مـی رود )7( و همچنیـن توانایـی نگهـداری اطالعـات در 
و  مـی رود  به شمــار  پیچیـده  تكالیـف  دادن  انجـــام  حـــین  ذهـن 
آینـده نیـز بـا حافـــظه  اسـتــفاده از راهـــبردهای حـل مــــسئله بـرای 
فعـال ارتبـاط دارد )11(، مداخـالت درمانـی و آموزشـی جهـت رفـع 
رفـع مشـكالت  در  توجهـی  قابـل  تأثیـر  فــعال  مــشكالت حافـــظه 
کـودکان بـا ناتوانـی یادگیـری دارد. بـرای درک مشـكالت حافظـه ای 
کمبودهـا  کـه بـر  کـودکان بـا ناتوانـی یادگیـری رویكـردی وجـود دارد 
کیـد می کنـد. در ایـن رویكـرد  و نقایـص راهبـردی فراینـد یادگیـری تأ
در  راهـــبردها  در  نقــص  مـــثابه  بـه  بیشـــتر  اخـــتالالت حافظـه ای، 
توانایـی )9(.  تـا به صـورت نوعـی اختـالل در  گرفتـه می شـود  نظـر 
کـه  اسـتفاده از راهـــبردهایی مـــناسب مـــانند بازی هــای آمـــوزشی 
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کـودک در فـــرایند  مـــوجب تقویـت حـواس و رشــــد قـوای ذهــــنی 
یادگیـری می شـود، می توانـد مشـكالت مربـوط بـه حافظـه را تـا حـد 

مقبولـی مرتفـع سـازد )23(. 
اجـــرایی،  کارکـــردهای  اخــــتالل  بـا  مــــرتبط  از حــــوزه های  یكـی 
مشـكالت توجـه اسـت. توجـه عبـارت اسـت از توانایـی انتخـاب 
میـزان  بعـدی )16(.  پـردازش  بـرای  از اطالعـات محیطـی  بعضـی 
امـر  در  اصلـی  عوامـل  از  درس  موضـوع  بـه  یادگیرنـدگان  توجـه 
کیـد می کند مرحله  کـه بندورا تأ آمـوزش و یادگیـری اسـت؛ به طـوری 
کافـی  توجـه  گـر  ا و  می شـود  آغـاز  توجـه  بـا  یادگیـری  هـر  ابتدایـی 
نباشـد، یادگیـری فـرد خدشـه دار می شـود. توجـه یكـی از مهم تریـن 
از جنبه هـای  یكـی  تنهایـی  بـه  و  اسـت  فعالیت هـای عالـی ذهـن 
اصلی سـاختار شـناختی اسـت که در سـاختار هوش، حافظه فعال 
ک نیـز نقـش مهمـی دارد. نارسـایی توجـه یكی از هسـته های  و ادرا

اسـت )15(. یادگیـری  ناتوانی هـای  اصلـی 
به  مربوط  نمرات  میانگین  بین  که   داد  نشان  نتایج  همچنین 
گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج این  متغیر توجه بین 2 
زمینه  این  در  شده  انجام  پژوهش های  برخی  نتایج  با  پژوهش 
بازی های  توسط  حافظه  تقویت  اثر  ندارد.  همخوانی   )16-20(
با  کودکان  این پژوهش به "توجه" در  رایانه ای مورد استفاده در 
یافته های  با  نتیجه  این  که  است.  نشده  منتقل  یادگیری  ناتوانی 
انجام   )31( همكاران  و  مل بی-لرواخ  که  فراتحلیلی  از  حاصل 
که تمرین حافظه فعال  آنها نشان دادند  دادند، همخوانی دارد. 
بر عملكرد حافظه تأثیر داشته است ولی این تأثیر به فعالیت های 
نتایج  گفت  بتوان  شاید  البته  است.  نشده  منتقل  دیگر  شناختی 
بررسی  جهت  گذشته  پژوهش های  در  به دست آمده  متفاوت 
شناختی  کارکردهای  دیگر  بر  فعال  حافظه  تقویت  اثر  انتقال 
ارزیابی  برای  که  باشد  تكلیفی  یا  آزمون  نوع  تأثیر  تحت  می تواند 
کارکردهای شناختی از جمله توجه استفاده می شود. در پژوهش 
می  پایدار  توجه  ارزیابی  به  که  پیوسته  عملكرد  تكلیف  از  حاضر 
که در پژوهش های دیگر ابزار های  پردازد، استفاده شد در حالی 
متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته؛ به عنوان مثال در پژوهشی )17( 
نتایج  است.  شده  استفاده  توجه  ارزیابی  برای  استروپ  آزمون  از 
ناتوانی  بهبود  بر  اجرایی  کارکردهای  آموزش  نقش  بر  پژوهش ها 
به  افكار  و  رفتار  که جهت دهی  زیادی دارند، چرا  کید  تأ یادگیری 

سمت اهداف آینده را برعهده دارند )3 و 4(. 
اهمیـت  بـر  روان شناسـان  توسـط  کـه  مطرح شـده  نظریه هـای 
می تـوان  کـه  اسـت  نكتـه  ایـن  نشـان دهنده  دارنـد،  کیـد  تأ بـازی 
عامـل  از  اسـتفاده  بـا  تخصصـی  و  علمـی  برنامه ریزی هـای  توسـط 

 در 
ً
بازی های آموزشـی تأثیرات شـگرف در فرایند یادگیری خصوصا

کـرد. امـا از طرفی نوع بازی ارائه شـده و میزان  دوره ابتدایـی ایجـاد 
کـه در دروره دبسـتان بـر روی توانایـی ذهنـی،  آن  چگونگـی تأثیـر 
کـی و رونـد تجربه پذیـری کـودکان نقـش اساسـی بـازی می کنـد، با  ادرا
اهمیت خاصی اسـت. معطوف نمودن توجه برنامه ریزان آموزشـی و 
مدیـران بـه کمیـت و کیفیـت بـازی، از طریـق اسـتفاده از روش هـای 
پویا و خالق در جهت پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان، اسـتفاده  
آنهـا جهـت انتخـاب بـازی، سـوق دادن بازی هـا  بهینـه از عالیـق 
کلـی با ایجاد یـک تفكر صحیح  به سـوی اهـداف آموزشـی و به طـور 
کودکـی  نیـاز در دوران  بـازی به عنـوان یـک  بـه  در اهمیـت دادن 
کمک هـای شـایانی را در امـر تدریـس دروس و بهـره وری  می تـوان 

کـرد )24(.  آموزشـی ایجـاد 
بـا توجـه بـه یافته هـای ایـن پژوهـش می تـوان گفـت مداخـالت 
جهـت  در  می توانـد  رایانـه ای  بازی هـای  از  اسـتفاده  بـا  هدفمنـد 
و  باشـد  مؤثـر  یادگیـری  ناتوانـی  بـا  دانش آمـوزان  عملكـرد  بهبـود 

ببـرد. بـاال  آنهـا را در یادگیـری   عملكـرد 
ً
احتمـاال

از جملـه محدودیت هـای پژوهـش حاضـر می تـوان بـه ریـزش 
پایانـی  ماه هـای  در  پژوهـش  اجـرای  علـت  بـه  آزمودنی هـا  زیـاد 
کـه در ایـن ایـام بسـیاری از خانواده هـا  کـرد  سـال )زمسـتان( اشـاره 
ناتوانی هـای  بـه مرکـز  آوردن دانش آمـوز  از  زیـاد  بـه علـت مشـغله 
تكمیـل  عـدم  سـبب  امـر  همیـن  و  می کردنـد  خـود داری  یادگیـری 
جلسـات مداخلـه و یـا عـدم شـرکت در پس آزمـون توسـط تعـداد 
محدودیـت  بـه  بنـا  همچنیـن  شـد.  آزمودنی هـا  از  توجهـی  قابـل 
تعـداد آزمودنـی از نظـر نـوع ناتوانـی یادگیـری دانش آمـوزان تفكیـک 
نشدند. هر چند عملكرد پایین حافظه فعال در تمامی ناتوانی های 

دارد. وجـود  یادگیـری 
بـا توجـه بـه نقـش مؤثـر بازی هـای آموزشـی شـناختی بـر حافظـه 
تحصیلـی  پیشـرفـــت  بـر  فـــعال  حافـــظه  نقـش  طــرفی  از  و  فـــعال 
فكـر  در  اسـتثنایی  پـروش  و  آمـوزش  سـازمان  می شـود  پیشــــنهاد 
گسـترده ای از بازی هـای شـناختی بـرای  گـرد آوری منابـع  تدویـن و 
بازی هـای  از  و  باشـد  عـادی  مـدارس  و  ویـژه  مـدارس  معلمـان 
آموزشـی بـرای تقویـت فرایندهای شـناختی دانش آمـوزان به عنوان 

کنـد. اسـتفاده  روش مكمـل 
بازی هـای شـناختی رایانـه ای مبتنـی بـر حافظـه  استفاده شـده در 
گرفتـه  بـه کار  شـناختی  فرایندهـای  تقویـت  جهـت  در  پژوهـش،  ایـن 
شـده اند. پیشـنهاد می شود در پژوهش های آتی اثربخشی بازی هایی 
کننده مهارت های حرکتی، هماهنگیهای دیداری-حرکتی،  که تقویت 
همـراه بـا بازی هـای شـناختی هسـتند نیـز مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. 
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همچنیـن جهـت بررسـی دقیق تـر انتقـال اثـر تقویـت حافظـه فعـال بـر 
سـایر کارکردهـای شـناختی از چندیـن ابـزار اسـتفاده شـود. شـاید نتایـج 

متفـاوت و دقیق تـری حاصـل شـود. 

تشـکر و قدردانی

شـرکت کننده  دانش آمـوزان  تمامـی  از  مقالـه  ایـن  نویسـندگان 
آنهـا، همچنیـن مرکـز اختـالالت  گرامـی  در ایـن پژوهـش و والدیـن 
ک به خاطـر همـكاری ارزشمندشـان تشـكر و قدردانـی  یادگیـری ارا

می کننـد.

تعـارض منافع

کـه هیچگونـه تعـارض  نویسـندگان ایـن مقالـه اعـالم می دارنـد 
منافعـی ندارنـد.
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