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با  کودکان مدتدیداری کوتاه ادراک دیداری بر حافظههای آموزش مهارت ثیرتأ

 شنواییآسیب
  

 26/03/95تاریخ پذیرش:  06/03/94تاریخ دریافت: 

 5 ، سیده زهرا سیدنوری4 *گیتا مولّلی ،3 محمد طاهری، 2، نرگس ادیب سرشکی1گرمابی یمهد 

 چکیده

 خصتو  بته  متخصصان بوده استت   موردتوجهه هموار ، حافظهبا آسیب شنواییافراد شناختی  هایر ارتباط با توانایید زمینه و هدف:

بته کترتاد    دار و زبتان اشتاره  گفتتار نشتانه  ای ماننتد حرکتاد دستت در    م نشتانه ئت عالری در به یادستااری و یتادآوری   نقش حافظه دیدا

 کودکتان  دمتد دیداری کوتتاه  اری بر حافظهدیدهای مهاردثیر آموزش أحاضر بررسی تدف پژوهش ه  است قرارگرفته موردپژوهش

 د پسر با آسیب شنوایی بو

آمتوزان بتا آستیب    از بتین کتد دانتش    بر این اساس  با گروه کنترل بود آزمونپست   آزمونپیش از نوع ،طرح پژوهش آزمایشی روش:

دستترس   در گیتری روش نمونته بته  بتان  سال مدرسته ناشتنوایان باه ته    10تا  7آموزان پسر نفر از دانش 36تعداد  شنوایی پسر شهر تهران

بتا  هتا  داده ،مداخلته بتر روی گتروه آزمتایش    جلسه  10پس از  شدند  یدهیجا ه آزمایش و کنترلدر دو گروتصادفی  طوربهو انتخاب 

 شد آوری کاراد جمعکیم فظه دیداریآزمون حا استفاده از

در کودکان مدد ی باعث بهبود حافظه دیداری کوتاههای ادراک دیدارلید کوواریانس نشان داد که آموزش مهاردتحتایج ن ها:یافته

  گردیده است پسر با آسیب شنوایی

؛ زیرا این نمودهای ادراک دیداری استفاده از مهارد توانمی با آسیب شنوایی ت حافظه دیداری در کودکانتقوی جهت گیری:نتیجه

  گردددیداری می باعث تقویت حافظه درنتیجهو ی دیدار سازی مناطق مربوط به حافظههای ادراکی باعث فعالمهارد

 اشنوکودکان کم مدد،کوتاهدیداری، حافظه دیداری  ادراک: هاکلیدواژه

 

 

 

                                                           
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانکارشناسی ارشد روان  1

 ایران، تهران، ، گروه کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمربی  2

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ایرانکارشناس ارشد روان  3

 (drgmovallali@gmail.com) ، تهران، ایران استادیار،  گروه کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی :نویسنده مسؤل*  4

 شناسی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران  کارشناس ارشد روان5

 1395بهار  ،1شماره سوم، دوره -کودک  سالمت روانی فصلنامه

mailto:drgmovallali@gmail.com


                                                                                              یدنوریس زهرا دهیس ،یمولتل تایگ ،یطاهر محمد ،یسرشک بیاد نرگس ،یگرماب یمهد                                                         و         آموزش ریتأث 

72 

 مقدمه
و بینایی، دو حس بسیار مهتم هستتند انان ته یکتی از      شنوایی

و تحول ای در تواند نقش عمدهمی یکیآنآسیب ببیند،  هاآن

ای کالمتی در ستن   هت شتنوایی و نتاتوانی  کمفا کند  یادگیری ای

روانتی  تحتول  اجتماع و  در مدرسه، ایکنندهپایین، نقش تعیین

، حتس  بتا آستیب شتنوایی    در کودکتان  ( 1کنتد   فرد بازی می

، بنتتابراین اقیمانتتده شتتنوایی استتت ب هم نتتینعمتتده، بینتتایی و 

جایگزین از  صوردبهنیاز دارند که  با آسیب شنواییکودکان 

کودکتان   ازآنجاکه  (2  حس بینایی حداکثر استفاده را بنمایند

از حتس   یختوب بته تواننتد  نمی زمانهم طوربه با آسیب شنوایی

، 1ادراک دیتداری  شنوایی و بینایی استفاده کنند مشتکالتی در 

  دارنتتد 2هتتای دیتتداری حرکتتتیهمتتاهنگی حرکتتتی و توانتتایی

هتتای حستتی همتته انتتواع نتتاتوانیارزیتتابی ادراک دیتتداری در 

کننتده  تسهید تواندزیادی دارد، اطالعاد شنیداری می اهمیت

            عتتثهتتای شتتنیداری بادیتتداری باشتتد و محتترک هتتایادراک

 حافظته  ( 3 گتردد   حافظته  بینایی درهای سازی تحریکفعال

است ریزی برنامه و های یادگیری، تفکر، خالقیتی از بنیانیک

های اجتماعی ما ردهد  همه رفتاکه رفتار روزمره را تشکید می

 و به حافظه نیاز دارند  انسان به تعداد حواس خود حافظته دارد 

م و زبتان بتا   ئت بدون حافظه خود قتادر نیستت بتا استتفاده از عال    

ختانوادگی را اجترا    ورستوم آداب  دیگران رابطته برقترار کنتد   

کند، اهره دوستان را از یکتدیگر بازشناستد و حتتی راه خانته     

 ( 4  خود را بیابد

 و هتا یک توانایی برای شناستایی موضتوع   3حافظه دیداری

مربوط  دروندادهایقبلی، بدون وابستگی به شده حوادث دیده

 هاییبخش زیربینایی  دروندادهایزیرا  ؛به حافظه کالمی است

ای مشخص و معین هستند  این تصاویر نیاز بته  از تصاویر شبکه

کته در مراحتد زمتانی مختلت  بتا       دارندحافظهذخیره شدن در 

گیرنتد  بتدون فهتم    یرویدادهای جدید متورد مقایسته قترار مت    

ای از عته دیتداری، ایتن تصتاویر تنهتا مجمو    ادراک و شناخت 

                                                           
1. Visual Perception 

2. Visual – motor competences 

3  . Visual memory 

 هاآنادآوری هایی هستند که قادر به یانواع رویدادها و صحنه

نخواهیم بود؛ بنابراین حافظه دیتداری بترای نگهتداری و ثبتت     

رسی بته صتدا   ضع  یا عدم دست ( 5  اطالعاد، ضروری است

حافظتته،  ازجملتته یسیستتتم م تتز عصتتبی و یدهتتستتازمانروی 

 ر ارتبتتاط بتتاد ( 6  گتتذاردتتتأثیر متتی یگتتر مهتتارپتتردازش و 

، حافظتته بتتا آستتیب شتتنوایی کودکتتان شتتناختی  هتتایتوانتتایی

بتا  د افرااست   قرارگرفته موردتوجهموضوعی بوده که همواره 

 4مثتد حافظته الگوهتا   رخی از انواع حافظته  در ب آسیب شنوایی

 اننتتدمبرختتی دیگتتر  نستتبت بتته افتتراد شتتنوا برتتتری دارنتتد و در

 ( 7 هستند تر پایینشنوا از افراد  5راخنای ارقامف هایآزمون

دراک دیداری فرایندی است که طی آن اطالعاد بینایی ا

           در ایتن رونتد، بینتایی بتا      گیترد قترار متی   وتحلیتد تجزیهمورد 

  گتردد های حسی دیگر و تجتارب گذشتته یکااراته متی    داده

قضتاود دقیقتی از    دهتد تتا  ادراک دیداری به فرد امکتان متی  

(  8داشته باشتد   های فضایی اشیا رنگ و ارتباط ،اندازه، شکد

های اصتلی  و خواندن و نوشتن که مهارد بین ادراک دیداری

تحصیلی هستند ارتباط وجتود دارد و بترای اینکته فترد بتوانتد      

پتردازش کنتد و    ختوبی بته هتای بینتایی را   بخواند باید محرک

 یبترا (  9شناختی مشکلی نداشتته باشتد    واج ازلحاظهم نین 

 ختوبی بته ختود را   یروزمره زندگ یهاتیفرد بتواند فعال نکهیا

دارد و  یینتتتایبتتته پتتتردازش اطالعتتتاد ب ازیتتتانجتتتام دهتتتد، ن

در فتترد داتتار مشتتکد شتتود   دیتتداریادراک  کتتهدرصتتورتی

 مثد هتذا ختوردن،   یروزمره زندگ یهاتیاو در فعال دعملکر

 اشت ال، خوانتدن،  ،یتعامالد اجتماع ،یرانندگ دن،یلباس پوش

شتنوایی  کودکان کم ( 10شود  یداار اشکال م رهیو ه نوشتن

در تولید زبتان   تنهانهاند، که در پردازش شنیداری داار مشکد

 مهتار  هم ون توجته دیتداری و   های تحولبلکه در دیگر جنبه

هایی فرضیه بنابراین ؛دهندرا نشان می توجهیقابدرفتار، تأخیر 

درونتداد شتنوایی، اثتراد متعتددی بتر       ارستایی مبنی بر اینکه ن

 ( 11وجود دارد   گذاردشناخت، رفتار و رشد اجتماعی می

                                                           
4. Design 

5. Digit span 
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مهارد ادراک دیتداری   های متعدد در زمینةنتایج پژوهش

نماید، می تائیدادراکی را  ارسایی، تئوری نشنوادر جمعیت کم

و  دهتتیستتازمانفقتتدان حتتس شتتنوایی بتتر روی  درواقتتعیعنتتی 

         هتای مترتبب بتا آن تتأثیر ستو      عملکرد حس بینایی و مهتارد 

خود  مطالعه در( 12  بوتال، سوپاال، نیوپورد، باولیر  گذاردمی

کودکتان بتا   متدد را در افتراد شتنوا و    فراخنای حافظته کوتتاه  

بررسی کردند  کنندکه از زبان اشاره استفاده می شنواییآسیب

متدد بته   ماده برای حافظته کوتتاه   7 ± 2 و ظرفیت متفاوتی از

متدد  ه کوتتاه دریافتند که فراخنای حافظ هاآن دست آوردند 

 شوند در هتر یئه مادیداری ار صوردبهزمانی که مواد آزمون 

تتر از  ستیار پتایین  ب کودکان با آستیب شتنوایی  دو گروه شنوا و 

این شود  ه میئارا شنیداری صوردبهزمانی است که اطالعاد 

تواننتد  می که مواد زمانیمدد انین نتیجه گرفتند پژوهشگران

 در شرایطیر حافظه نگهداری و پردازش شوند، بدون تمرین د

بیشتر از زمانی  ،شونده میئشنیداری ارا صوردبهکه اطالعاد 

         افتتراد شتتنوا بتتر    دیتتداری استتت صتتوردبتتهه ئتتاستتت کتته ارا

بتر رمزگردانتی    شتنوایی  آستیب  بتا افراد  و 1گردانی صوتیرمز

دیداری فضایی متکی هستند، و تفاود این دو در تکالیفی کته  

 در پژوهشتی ستت   اد است بستیار زیتا   2مستلزم بازنمایی صوتی

صتورد گرفتت از آزمتون     (3 اتمن و تتونی   ،که توسب اردن

  فضتایی را   -دیتداری  مهتارد  درواقتع کته  « 3وضعیت در فضتا »

 یشتنوا ادراک دیتداری کودکتان کتم    مقایسته سنجد برای می

در  هتا آناستت    شتده استتفاده  شتنوا  شدید تا عمیق با کودکان

که تفاود معناداری بتین کودکتان    پژوهش خود نتیجه گرفتند

 وجود دارد  شنواییبدون آسیبشنوا با کودکان کم

ه در همه پارامترهای حافظه نتایج یک پژوهش نشان داد ک

، 5دیتداری  ، دریافت4دیداری یعنی توالی  دیداریمدد کوتاه

های ناایزی بین گتروه  تفاود (7و بیان دستی 6دیداری تکمید

                                                           
1. Phonologicalencoding 

2. Phonological  representation 

3. Position in space 

4. Visual sequential 

5. Visual reception 

6. Visual closure 

7. Manual expression 

با آستیب شتنوایی و گتروه بتا کاشتت حلتزون وجتود داشتت          

هم نتتین نتتتایج ایتتن پتتژوهش نشتتان داد کتته گتتروه کنتتترل در 

مقایسه با گروه با آسیب شنوایی و گروه بتا کاشتت حلتزون از    

 ( 13برخوردار بودند  وضعیت بهتری 

کاشت حلزون را  فرد با 10 پژوهشگراندیگر پژوهشی  در

 ازنظتر شتنیداری  ین و بعد از آموزش با تکالی  هیتر قبد، در ح

درک صتتحبت و موستتیقی و هم نتتین حافظتته شتتنیداری و      

ارقتتام  فراخنتتای  از تکلیتت  قراردادنتتد موردستتنجش دیتتداری

برای آموزش استفاده شد، بدین گونته کته افتراد بایتد      دیداری

آوردند  بعتد از  شده را به یاد میارائه دیداری از ارقام ایتوالی

معنتاداری   طتور بته ، دیتداری  ارقتام  فراخنایآموزش، عملکرد 

، تفتاود معنتاداری در بهبتود عملکترد     وجودبااینبهبود یافت  

شنیداری  محدوده ارقتام شتنیداری، تشتخیص واج، تشتخیص     

 ( به دست نیامدسروصدا، تشخیص ارقام در سروصداجمله در 

 14)  

آمتوزان  نشان داد که عملکرد دانش یدیگر نتایج پژوهش

شنوا در تکلی  حافظه دیداری نسبت بته همتایتان   ناشنوا و کم

تر است اما دو گروه ناشتنوا و  خود ضعی  شنواییبدون آسیب

هم نتین   پژوهشتگران شنوا عملکرد یکستانی داشتتند  ایتن    کم

توانتد  پیشنهاد دادند که ارائه راهکارهای جدیتد آموزشتی متی   

آمتوزان  گام مهمی در جهتت بهبتود عملکترد شتناختی دانتش     

پتژوهش نتونس، بتاروس،    نتتایج    (15  شنوا باشتد ناشنوا و کم

هتای متداخالتی   ( نیز نشتان داد کته برنامته   16 اوانس و بورمن 

تواند سبب بهبتود عملکترد حافظته در کودکتان بتا آستیب       می

 شنوایی شود 

هتای  مهتارد  ماوشتی گفتته شتد ه  آن ه در باال  توجه به با

، واضت  و  حافظته  فرایندهای شتناختی نظیتر   با ادراک دیداری

حافظته دیتداری   اهمیت نقش  به خاطرمبرهن است و هم نین 

مربتتوط بتته هتتای م و نشتتانهئتتو بازشناستتی عال یادستتااری بتتهدر 

 ماننتد   هتای ارتبتاط دستتی   ستفاده از روشدر احرکاد دست 

              هتتای مربتتوط بتتهو یتتا نشتتانه دار(زبتتان اشتتاره یتتا گفتتتار نشتتانه 

عتدم وجتود    نیتز و  با آسیب شتنوایی در کودکان خوانی گفتار
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بتر آن داشتت تتا تتأثیر آمتوزش      پتژوهش در ایتن زمینته متا را     

 متدد کوتتاه های ادراک دیداری را بر حافظه دیداری مهارد

دف هت  .قترار دهتیم   متوردپژوهش کودکان با آستیب شتنوایی   

دیتداری بتر   هتای  مهاردثیر آموزش أپژوهش حاضر بررسی ت

 د پسر با آسیب شنوایی بو کودکان دمددیداری کوتاه حافظه

 روش
ه نتتوع مطالعتت کننففدگان:الفف ط طففرو شفف وهک و شففرکت

 آزمون، با گروه کنترل بود آزمون و پسبا طرح پیش آزمایشی

پستر بتا   آمتوزان  انتش تمتامی د جامعه آمتاری پتژوهش، شتامد    

 91- 92که در ستال تحصتیلی    بود ساله 10تا  7 آسیب شنوایی

  بودنتد مشت ول بته تحصتید     استثنایی شتهر تهتران   مدارس در

تتا   7از کودکان پسر با آسیب شنوایی  نفر 36ای به حجم نمونه

سال که در مدرسه مربوط بته کودکتان بتا آستیب شتنوایی       10

نفر گروه آزمایش  18 و بینایی  تحصید و فاقد نارسایی هوشی

هتا بترای هتر    با احتساب افتت آزمتودنی   نفر گروه کنترل 18و 

در  گیتترینمونتته بتتا استتتفاده از روشکتته  بودنتتد نفتتر( 2گتتروه 

              در تصتتادفی و مستتاوی  طتتوربتتهانتختتاب شتتدند و  دستتترس 

 های آزمایش و کنترل جایگزین شدند گروه

                  هتتتای ورود در ایتتتن پتتتژوهش عبتتتارد بودنتتتد از:   متتتالک

        ، میتتزان افتتت شتتنوایی   ستتال 10تتتا   7آمتتوزان پستتر   دانتتش

بتد از شتنوایی ختود را    دستی  25آمتوزانی کته بتیش از     دانش

 عتدم هتای ختروج عبتارد بودنتد از:     متالک   (انددادهازدست

و مشکالد  وجود نارسایی هوشی، عدم وجود مشکالد بینایی

 حرکتی 

 ابزار بط

توستب   1945ایتن آزمتون در ستال     :کارادحافظه دیداری کیم 

      ،متتددکوتتتاه حافظتتهقستتمت  3کتتیم کتتاراد ستتاخته شتتد و از  

دهنتده  اجزا  تشتکید   است شدهدیتشکو بلندمدد  ،مددمیان

ر خانته تصتویر   کته در هت  استت  ای خانه 20یک صفحه مقوای 

 ازلحتاظ هتایی  شباهت هاآنبعضی از بین  رنگی وجود دارد که

زمتون(   شتود  صتفحه اصتلی آ   رنگ، جهت و شکد دیده متی 

قطعه مقوایی که روی هر یک  20د،ای سفیخانه 20یک مقوای 

 صفحه اصلی آزمون وجود دارد  هایرویتصیکی از  هاآناز 

تا به مدد یتک   خواسته شداز آزمودنی  برای اجرای این تست

و پتس از یتک دقیقته    دقیقه به صفحه اصلی آزمون نگتاه کنتد   

مصور  قطعه 20دارند و صفحه سفید را به همراه میبر صفحه را

را ب ینتد  حافظته    هتا آندهنتد تتا   در اختیار آزمودنی قترار متی  

ا کتار  گوینتد حتاال شتم   به آزمودنی متی  تصحیح:  (مددکوتاه

را کته در جتای ختود قترار     هتا  هخودتان را تصحی  کنیتد قطعت  

انتتد را برداریتتد و در ستتمت راستتت صتتفحه بگذاریتتد،  نگرفتتته

 انتد امتا جهتشتان فتر     هم که در جای خود قرارگرفته ییهاآن

هتا توستب   دهید ایتن پاستخ  طرف دیگر صفحه قرار  کند درمی

ان آزمتایش  پتس از پایت   نتده یآزما شوند آزماینده یادداشت می

 دهیتتا درستتتتعتتداد قطعتتاد کتترد؛ متتواد زیتتر را یادداشتتت  

 نیم  اندشدهگذاشتهقطعاتی که در جهت هلب تعداد  . صحی (

 ( هلب اند طعاتی که در جای خود قرار نگرفتهتعداد ق هلب( 

هتای صتحی    نمتره حافظته پ پاستخ    حافظه:طریقه محاسبه نمره 

 هلب( هایپاسخ ب +لای نیم هه پاسخ -( 20ممکن  

 بدون آسیب شنواییضریب پایایی آلفای کرونباخ برای گروه 

ی بررس منظوربه  (17  است 85/0در آزمون کیم کاراد برابر با 

هتای  نمتره  و های آندره ریروایی مالکی، همبستگی بین نمره

کیم کاراد محاسبه و بترای بترآورد اعتبتار از روش بازآزمتایی     

و ضتریب   5/0است  ضریب روایتی مالکتی برابتر     شدهاستفاده

 ازنظتر شتده  کته هتر دو ضتریب یاد    آمتده دستت به 62/0اعتبار 

 ( 18  است شدهگزارشادار معن 01/0آماری در سط  

 ایبرنامه مداخلهجط 

( 1963 های ادراک دیداری توستب ماریتان فراستتیک    مهارد

تهیه شد که شامد برنامته آموزشتی و تقتویتی بترای اصتالح و      

 تون  همترمیم ناتوانی در پنج زمینه اصتلی از ادراک دیتداری   

تشتخیص تصتویر و زمینته،     توانایی هماهنگی حرکتی و اشم،

عیت در فضتتا و درک روابتتب درک ثبتتاد شتتکد، تمیتتز وضتت 

 10ستاد آموزشتی در   (  به همتین منظتور جل  19  استفضایی 
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هفته تنظیم شد که در زیتر بته    10ای و به مدد دقیقه 45جلسه 

 پردازیم شرح کامد هر یک از جلساد می

آموز و برقراری رابطه دوستانه، بیان آشنایی با دانش جلسه اول:

آموز و ترهیب او برای اف و شیوه اجرای تمریناد به دانشاهد

 مرتب  طوربهشرکت در جلساد 

انجتام تمرینتاتی بترای تقویتت همتاهنگی اشتم و        جلسه دوم:

دست، مانند وصد کردن نقاط به یکدیگر در جهت مناستب و  

باریتک   جیتدربهبین خطوطی که  مطابق با نمونه، کشیدن خب

شود بدون برداشتن مداد از روی کاهذ یا برخورد متداد بته   می

 خطوط اطراف 

انجتتام تمرینتتاتی بتترای تقویتتت شتتکد از زمینتته،   جلستته ستتوم:

     اد در ادراک متتتن، در مقابتتتد  تمرینتتاتی کتتته شتتامد ت ییتتتر  

طع، شود، از اشکال متقتا های پی یده افزایشی را شامد میزمینه

وز بایتد بتا   آمت شود کته دانتش  شده و هندسی استفاده میمخفی

دیگر تتداخد دارد  ای را که با تصاویر مداد رنگی تصویر ویژه

ها جهتت  را رنگ بزند، در بعضی از تمرین هاآنرا پیدا کند و 

 ها مت یر است شکد

ویتت توانتایی ارتباطتاد    ارائه تمرینتاتی بترای تق   جلسه اهارم:

ها را ماننتد نمونته بتاال بته هتم      آموزان مانند؛ نقطهفضایی دانش

 وصد کنید 

ارائه تمریناتی برای افزایش توانتایی ثبتاد شتکد،     جلسه پنجم:

از رنگ، اندازه، یا  نظرصرفیعنی درک و تشخیص هر شکد 

ل هندستی بخصوصتی   کته شتامد شناستایی اشتکا     وضعیت آن

هتایی  های متفاود و نقطهها و بافتها، سایهاست که در اندازه

است و  شدهارائهمشابهی از اشکال هندسی  تفاوتشاندر فضا و 

 هتا االضتالع یمتتواز ها، و ها، بیضیها، مستطیدها، مربعاز دایره

 شود استفاده می

ارائه تمریناتی برای افتزایش توانتایی وضتعیت در     جلسه ششم:

فضا، تمریناتی که شامد تمیز اشکال وارونه و ارخشی استت   

در این مرحله فرد باید شکلی را که بتا اشتکال دیگتر مشتابهت     

وارونه یا در جهت مخال  قرار دارد  هاآنداشته ولی نسبت به 

 تمیز دهد 

مشتابه و متفتاود،   شخیص اشکال تمریناتی برای ت جلسه هفتم:

آموز باید از بین اند شکد، شتکلی را کته بتا بقیته فتر       دانش

را از بتتین اشتتکال مشتتابه   متتوردنظردارد پیتتدا کنتتد یتتا شتتکد  

مانند هر شکد را به سایه خودش وصتد کنیتد،    ؛تشخیص دهد

 های داخد مستطید را پیدا کنید خرگوش

هتا  تمریناتی برای توالی دیتداری؛ در ایتن تمترین    جلسه هشتم:

 ،اندشدهمشخصر اشکالی را که با خطوط آموز باید مسیدانش

آمیزی ها با توجه به ترتیب رنگادامه دهد  در بعضی از تمرین

 را به همان ترتیب ادامه داده و تکمید نمایید  هاآناشکال 

تمرینتاتی بترای افتزایش توانتایی تکمیتد دیتداری        جلسه نهتم: 

سمتی از یک عکتس یتا یتک    ها قآموزان، در این تمرینشدان

بایتد آن عکتس را    هاآنشود، آموز نشان داده میشئ به دانش

به کتار بتردن تصتاویر     یجابهین شناسایی و کامد کنند  هم ن

 دانشدهنوشتهناقص  صوردبهحروفی که توان از کلماد و می

آمتوزان بایتد ابتتدا نقتص     ستفاده کرد  در این تمریناد دانتش ا

تصتتویر یتتا کلمتته را تشتتخیص دهنتتد و ستتاس بتته تکمیتتد آن   

 باردازند 

    تمرینتتاد و رفتتع نتتواقص تکتتالی   انجتتام کلتتی  جلستته دهتتم:

 آموزان دانش

مداخلتته بتتر روی گتتروه  جلستته  10از  پتتس شففیوه ااففرا:دط 

      زمون حافظه دیداری کیم کاراد ها با استفاده از آآزمایشی داده

بته روش تحلیتد    SPSSافزار نرم لهیوسبهو ساس آوری جمع

  کوواریانس مورد تجزیه تحلید قرار گرفت

 هایافته
ادراک های آموزش مهارد تأثیر هدف پژوهش حاضر بررسی

کودکتان بتا آستیب     متدد دیتداری کوتتاه   دیداری بتر حافظته  

افظته  هتای ح رهمیتانگین و انحتراف استتاندارد نمت     شنوایی بود 

آزمتون و  در پیشگروه آزمایش و کنترل مدد دیداری کوتاه

 استتتتت شتتتتدهدادهارائتتتته  1آزمتتتتون در جتتتتدول  پتتتتس
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 ونآزمآزمون و شسشیکدر گروه آزمایک و کنترل مدت افظه دیداری کوتاههای حرهنم توصیفیهای شاخص. 1ادول

 کنترلآزمون گروه شس
 

 متغیر آزمایکه گرو آزمونشیک آزمون گروه آزمایکشس کنترلآزمون گروه شیک

انحراف 

 رداستاندا

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

حافظه دیداری  میانگین

 مددکوتاه

28/1 91/3 14/1 58/3 84/0 4 85 / 97/2 

 

آزمون شود که نمراد پیشمی مشاهده 1 جدول به با توجه

        کتتته استتتت 4آزمتتتون پتتتس در و 97/2 در حافظتتته دیتتتداری

  استتت آزمتتونافتتزایش نمتتراد حافظتته در پتتس  دهنتتدهنشتتان

 شد  دیتائ ومفروضه نرمالیتی نیز بررسی 

مت یتر  نشان داد که ها همگنی شیبهای نتایج آزمون فرض

 F = 0001,206/70  استمدد معنادار فظه دیداری کوتاهحا

p</ ) 

جهت بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلید کوواریانس 

ج مربتوط بته آزمتون تحلیتد کوواریتانس در      ینتتا استفاده شد، 

 است  شدهارائه 2جدول 

 
برای حافظه  کنترلآزمون گروه آزمایک و آزمون و شسشیک هایهنمر هایمیانگین. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای 2 ادول

 مدتدیداری کوتاه

ضریب 

 ااِت

 شاخص سطح معناداری

F 

میانگین 

 مجذورات

دراه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 متغیر منبع تغییرات

680 /  0001 /  206/70  295/27  1 295/27 آزمونپیش    

 

  حافظه دیداری 

تمدکوتاه  

201 /  007/0  316/8  233/3  1 233/3  گروه 

   389 /  33 830/12  خطا 

 

آزمتون  پتس  –آزمتون تفاود نمتراد پتیش   2 جدول با توجه به

دار معنتی  کنتترل  گتروه آزمتایش و  مدد حافظه دیداری کوتاه

ایش در گتروه آزمت   هتا هنمتر بنابراین میانگین  ؛)206/70(است 

    استت  کنتترل بیشتتر از گتروه    مددمت یر حافظه دیداری کوتاه

حتاکی از تتأثیر    آمتده دستبهنتایج  بنابراین  F)1،33پ 316/8 (

    دیتتداریادراک دیتتداری بتتر حافظتته هتتای آمتتوزش مهتتارد 

 است مدد کوتاه

 یگیرو نتیجه بحث

هتتای حستتی همتته انتتواع نتتاتوانی ارزیتتابی ادراک دیتتداری در

کننتده  تواند تسهیدمیاهمیت زیادی دارد، اطالعاد شنیداری 

   هتتای شتتنیداری باعتتثدیتتداری باشتتد و محتترک هتتایادراک

یکتی از    گتردد بینتایی در حافظته متی    هایکریسازی تحفعال

، ادراک شتنوا کتم شتده در کودکتان   ثرأهای متحیطه ترینمهم

هتای  تعامتد متقابتد مهتارد    دیداری است و عدم همتاهنگی و 

شتتنوایی دال بتتر در کودکتتان بتتا آستتیب  شتتنیداری و دیتتداری

بستتیاری از مباحتتث  ( 3  استتت نتتاتوانی در ادراک دیتتداری

کتته آمتتوزان در مدرستته و در دوران تحصتتید یتتادگیری دانتتش

هتای  بته توانمنتدی   نوشتتن استت  خواندن و  هاآنترین برجسته

ادراک  وابستته استت   حرکتی  -بیناییمهارد ادراک بینایی و 

آموزشتگاهی دارد  الی  حرکتی اهمیت فراوانی در تک -بینایی

نایی در تمیتز حتروف و   هایی که مستلزم کاربرد بیو در فعالیت

هتای هندستی استت و نیتز در روابتب فضتایی و       اشکال و طرح

مکانی اشیا ، تمییز دیداری، بازشناسی شی  و تشخیص شتکد  
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های بنابراین توجه به مهارد؛ کندنقش مهمی ایفا می ،از زمینه

 موزان نقش مهمی دارد آادراکی برای پیشرفت دانش

هتای  نشتان داد کته آمتوزش مهتارد    نتایج پژوهش حاضر 

متدد در  ادراک دیداری باعث بهبتود حافظته دیتداری کوتتاه    

این یافته با نتتایج    گردیده است پسر با آسیب شنواییکودکان 

، اردن ،(12  باولیربوتال، سوپاال، نیوپورد،  ،هایی نظیرپژوهش

، خیرالتتدین، علتی کاستتبی  حستن عزالتتدین  (،3  اتمتن و تتونی  

، (15  احمدیو  تنگستانی زاهد (،14  ، گالوین و فو(، اوبا13 

همستو استت  هم نتین     (16نونس، باروس، اوانتس و بتورمن    

(، 20نستب   مولوی و وزیری نتایج پژوهش همسو با این نتیجه،

شتنوا  آمتوزان کتم  که نمراد حافظته دیتداری دانتش    نشان داد

 استتت  شتتنواییبتتدون آستتیبآمتتوزان نمتتراد دانتتشکمتتتر از 

( نیز مشخص شد که 21  در پژوهش گرمابی و موللتیهم نین 

از  شتنوایی بتدون آستیب  شنوا نسبت بته کودکتان   کودکان کم

 تری برخوردارند حافظه دیداری ضعی 

بتا ایتن    کته  (7  نیتز  لوپژ کرستاو، دازا و منتدز  پژوهش در 

هتای مختلت  ارتبتاطی    شتیوه شتنوا بتا   مضمون آیا کودکان کم

شتنوا کته   کودکان کتم  انجام شد حافظه دیداری باالیی دارند؟

زبتان اشتاره   و کودکتانی کته از    به زبان اساانیولی تکلم دارنتد 

     کننتد و یتا از تلفیتق هتر دو شتیوه بهتره      اساانیولی استتفاده متی  

عمیق و  طوربهقرار گرفتند  این سه گروه  موردبررسیبرند، می

ی تأخیر نشان در تکالی  ارزیابی مربوط به حافظه دیدارشدید 

یا گفتتار   ای وهای زبان اشارهشنوا با شیوههای کمدادند  گروه

ها و کودکان شتنوا، دقتت کمتتری در    شفاهی به نسبت دوزبانه

 صحت و دقت تکالی  نشان دادند 

گونته کته   همان توان گفتمی نتایج این پژوهش،در تبیین 

شنوایی نستبت  کودکان با آسیباند پژوهشی نشان دادهشواهد 

هتتای ادراکتتی بتته کودکتتان بتتدون آستتیب شتتنوایی از مهتتارد 

شتاید  این امر  وتحلیدتجزیهدر  تری برخوردارند شناختی پایین

ک دیتداری بته فترد ایتن     های پیشترفته ادرا مهارد بتوان گفت

، انتدازه، شتکد   ریت نظطالعتاد دیتداری   ادهد کته  امکان را می

رنتتگ و ارتباطتتاد فضتتایی اشتتیا  را در ذهتتن ختتودش متتورد  

ذهن است که در عمتد ادراکتی    قرار دهد و این دیوتحلهیتجز

هتای  دهد یکی ستازمان دادن طترح  خود دو کار مهم انجام می

کتته معمتتوال   هتتاون و دیگتتری معنتتا دادن بتته ایتتن طتترحگونتتاگ

گیترد  در ایتن عمتد    متقابتد انجتام متی    صتورد بته و  زمتان هم

قتانون   عنتوان بته یابی ادراکتی دو اصتد مهتم    ادراکی و سازمان

بندی کته  یکی قانون ترکیب و دسته میت استادراکی حائز اه

یتک   صتورد بته قتانون  هتای جتدا از هتم تحتت ایتن      تحریک

دیگری قانون تجزیته بته واحتدهای     و آینددرمیمحرک کلی 

های ادراکتی  با آموزش مهارد درواقع(  22  است ترکواک

تتوان ظرفیتت حافظته    دیداری به کودکان با آسیب شنوایی می

 دیداری این کودکان را افزایش داد 

 شتده بیتان  ظته افشتناختی ح روانعصبدر مباحث هم نین 

   حافظتته، قتتدرد نیتتز م تتزقشتتر  4فعالیتتت در منطقتتة  استتت کتته

کنتتد  تقویتتت حافظتته بینتتی متتیمتتدد دیتتداری را پتتیشکوتتتاه

های ادراک دیداری احتماال  مهاردمدد توسب دیداری کوتاه

ستری و بتا بتازداری    پتس  قشر درباعث بازداری شلیک عصبی 

شتود  ایتن نتواحی یتک     پیشانی میپیش قشرشلیک عصبی در 

کننتد و ستاس ایتن    هتا تولیتد متی   سخ حسی را برای محترک پا

شتود  نکتته   داری متی ها اندین ثانیه بعد از محرک نگهت پاسخ

، نیرومنتدی پتردازش ادراکتی    افظته کلیدی کتارکردی ایتن ح  

تواند برای انتدین  مدد دیداری میهای کوتاهازنمایی  باست

ای متانع نفتوذ پوشتش    گستترده  طتور بهداری گردد و ثانیه نگه

متدد دیتداری   حافظته کوتتاه  له بته  ئبینایی گردد کته ایتن مست   

 هتتایبتترکنشفتتک کنتتد و اطالعتتاد را ح دهتتد تتتافرصتتت متتی

هتا و  ادراکی پد بزند، قطع این پد مانند حرکت جهشتی اشتم  

مدد، کار سنجش و مقایسه اشمک زدن است  این پد کوتاه

عاد مجزا زمانی و مکانی، میسر اطالعاد ادراکی را در موضو

دیتداری را بتا    هایوضوعدهد که مسازد و به فرد اجازه میمی

 ؛(23قرار دهتد   شده، پردازش و مورد مقایسه اطالعاد ذخیره

    م تز  قشتر  4 منطقته عتث فعالیتت   ختود با  نوبته بته این فرایند  که

فراینتدهای درگیتر در حافظته     رستد گردد کته بته نظتر متی    می

 مؤلفته کنتد  دو  اندازی میتقویت و راه دیداری را مددکوتاه
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فضایی و حلقه  _مدد یعنی حافظه دیداریاصلی حافظه کوتاه

یستم مرکتزی  کنند و به سمانند دو دستیار عمد می شناختیواج

حستی  کننتد؛ درونتدادهای حافظته    در انجام کارش کمک می

  گردنتتد و هم نتتین حافظتته شتتناختی متتیهتتای واجوارد حلقتته

فضایی وظیفه اندوزش اطالعاد دیداری  _مدد دیداریکوتاه

و  دهتی ستازمان ریتزی،  و کمک به سیستم مرکزی برای برنامته 

 ( 24از راهبردهای دیگر را بر عهده دارد  استفاده 

یعنی حافظته فتوری    ارتباط با سط  دوم حافظه دیداری در

بوده استت و باعتث    رگذاریتأثهای ادراک دیداری نیز مهارد

شنوا گشته است حافظه دیداری فوری در کودکان کم افزایش

های دیداری بودن این مهارد مؤثرکه این مسئله بیانگر مفید و 

  حافظتته استتتافتتزایش توانتتایی حافظتته دیتتداری   بهبتتود ودر 

م ئبودن در به یادسااری و یادآوری عال مؤثردیداری عالوه بر 

ختتوانی( در ، زبتتان اشتتاره و لتتبدارنشتتانهفتتتار گ نظیتتردستتتی  

هتای  شتنوا در بته یادستااری و یتادآوری مهتارد     کودکان کتم 

 متؤثر تحصیلی نظیر خواندن، نوشتن و دیکته نیز بستیار مفیتد و   

است، زیرا کودک با اتکا به حافظه دیتداری استت کته شتکد     

   را از حافظتته بتتازخوانی کتترده و در قالتتب  هتتاواژهشتتده حفتتک

  کندنوشتاری، خواندنی و دیکته بازخوانی می هایواژه

قطعه سازی برای هموار عالمت عنوانبهمدد وتاهکحافظه 

 شتود کته بته اطالعتاد در یتک دوره     متی وصی  گیجگاهی ت

در برنامته مبتنتی    ( 23دهتد   گسترده زمانی اجازه بازخوانی می

های ادراک دیداری سعی شد توجه و دقت بر آموزش مهارد

 کودکان را نسبت به یادگیری مطتالبی از قبیتد شتکد و زمینته،    

 جلتب  اشتیا  های فضایی و روابتب بتین   یابیثباد شکد، جهت

که توجه و یادگیری این مطالب باعث عملکرد بهتر  نماییم زیرا

شده های ارائهطور که در پژوهششود همانحافظه دیداری می

های ادراک آموزش مهارد و در این پژوهش نیز مشخص شد

 دیداری توانسته است مناطق درگیر در حافظه دیداری را فعتال 

 مدد را افزایش دهد حافظه دیداری کوتاه هدرنتیجو 

مشتکد  تتوان بته   های پژوهشی میدر خصو  محدودیت

اجترای   و شتنوایی لب به کودکان با آستیب امد مطادر تفهیم ک

 و هم نتین شتنوایی  ببا آسیپسر  آموزاندانشآن تنها بر روی 

ر حافظتته بتتتنهتتا هتتای ادراک دیتتداری رداثیر ستتنجش مهتتأتتت

   هم نتتتین از دیگتتتر  اشتتتاره نمتتتودمتتتدد دیتتتداری کوتتتتاه

عتدم استتفاده از   تتوان بته   حاضتر متی   های پتژوهش محدودیت

متدد  مدد و میاناهکوتهای انتقال اطالعاد از حافظه یکتکن

گتردد در  بنابراین پیشتنهاد متی   ؛اشاره نمودمدد به حافظه بلند

منجتر بته عملکترد بهتتر      هایی کته کاز تکنی تیهای آپژوهش

       هتتاستتازی کیفتتی و کمتتی آمتتوزشهنتتیو  متتددحافظتته بلنتتد

استتفاده  تکرار و مرور ، دهیسازماننظیر راهکارهای  گرددمی

 شود 

آموزانی که ما را در این دانش تمامی از :تشکر و قدردانی

 پژوهش یاری رساندند صمیمانه سااسگزاریم 
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Abstract 

Background and Purpose: Regarding the cognitive abilities of people with hearing impairment, 

memory has attracted attention of specialists. Especially the role of visual memory in 

remembering and recall of visual cues such as sign language and cued speech is frequently 

studied. The aim of this study was to investigate the effect of visual perception on short-term 

visual memory of male hearing-impaired students. 

Method: The method of this research was a quasi-experimental study with a pre-test/post-test 

design and control group. Among of the all of the boy’s students with hearing impairment in 

Tehran, thirty-six of students of Baghcheban School were selected through convenience 

sampling. They were then equally assigned to two groups (control and experiment). After 10 

session intervention on experimental group, data were collected by Kim karad visual memory 

test.  

Results: Analysis of covariance showed that visual skills training significantly affected on 

improve of short-term visual memory on children with hearing damage. 

Conclusion: For improving visual memory in children with hearing impairment can be used of 

visual perception skills, because this perceptual skills makes activation areas related to visual 

memory and thus improves the visual memory. 

Keywords: Visual perception, short-term visual memory, hearing-impaired children  
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