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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of Cognitive rehabilitation
traning (CTR) on Executive functions and attention in students with lrarning
problem. In an experimental study with pre-test, post-test and control group,
42 students with LP were selected through convenient sampling method. They
were randomly assigned to the experimental and control groups. The
experimental group underwent two months’of intervention and the scores of
the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF), and
the Stroop Color and Word Test (SCWT) were gathered in both groups before
and after the intervention and in one month follow up. The data was analyzing
by the statistical test of mixed variance analysis. The results in the post-test
and follow-up stages showed that there is a significant difference between the
two experimental and control groups, in terms executive functions, and
attention. This means that the experimental group who underwent the
intervention program had significant improvement in the post-test phase in
terms of executive functioning and attention. the changes made during the
follow-up phase remained consistent. Also, based on the results obtained,
cognitive rehabilitation intervention did not significantly affect the emotional
regulation index of students with the LP. The results of this study indicate the
effectiveness of a designed cognitive rehabilitation program on executive
function, and attention of students with LP; therefore, considering these
findings and the mechanism, the effectiveness of this intervention method can
have appropriate therapeutic effects on reducing cognitive and psychological
problems and improving the quality of life of student with LP.
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تأثیر مداخلۀ توانبخشی شناختی برکارکردهای اجرایی و توجه دانشآموزان دارای مشکل
یادگیری
کمال پرهون ،1هادی

پرهون2
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخلۀ توانبخشیِ شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی
تاریخ دریافت
1398/12/3

و توجه دانشآموزان دارای مشکل یادگیری انجام شد .در یک طرح آزمایشی پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری با روش نمونهگیری دردسترس  42نفر از دانشآموزان کم
پیشرفت مدارس ابتدایی شهر تهران انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
گمارش شدند .گروه آزمایش  12جلسه مداخلۀ توانبخشی شناختی دریافت کردند .مقیاس

تاریخ پذیرش نهایی

درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرایی و آزمون رنگ ـ واژه استروپ در مراحل پیشآزمون،

1399/3/14

پسآزمون و پیگیری یک ماهۀ برای دو گروه اجرا شد و یافتهها با استفاده از آزمون تحلیل
کنترل ،در متغیرهای بازداری ،آغازگری ،حافظۀ کاری ،برنامهریزی ،پایش تکلیف ،سازماندهی

واژگان کلیدی

مواد و توجه در مراحل پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد .بدین معنا که گروه
آزمایش که مداخلۀ توانبخشیِ شناختی را دریافت کردند ،در مرحلۀ پسآزمون در کارکردهای

توانبخشی شناختی،
کارکردهای اجرایی ،توجه ،اجرایی و توجه ،عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل نشان دادند که تغییرات ایجاد شده در
مرحلۀ پیگیری نیز پایدار بوده است .همچنین براساس نتایج به دست آمده ،مداخلۀ
مشکل یادگیری
توانبخشیِ شناختیِ تأثیر معناداری بر جابجایی و کنترل هیجانی این دانشآموزان نشان نداد.
با توجه به یافته های به دست آمده میتوان چنین گفت که استفاده از مداخله توانبخشی
شناختی ،در جهت کاهش مشکالت شناختی و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای
مشکل یادگیری میتواند موثر باشد.
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واریانسِ آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد که بین دو گروهِ آزمایش و
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سطح سنی خود و کسب موفقیت تحصیلی نیستند.
براساس شواهد موجود این دانشآموزان اگر حمایتهای
الزم و آموزش مبتنی بر یافته دریافت کنند ،پتانسیل
پیشرفت متناسب با سطح سنی خود را دارند .بررسی
شواهد پژوهشی حاکی از آن است که ،اختالل یادگیری
ویژه یک وضعیت عصب -تحولی پیچیده و چندعاملی
است ،درحالیکه مشکل یادگیری بیشتر ناشی از ضعف
آموزشی و فقر محیطی است .کاوش مبانی نظری موجود
حاکی از آن است که اختالل یادگیری ویژه یک وضعیت
پایدار و فراگیر است که حوزههای مختلف عصبشناختی،
شناختی ،زبانشناختی ،حسی-حرکتی و اجتماعی-
هیجانی را درگیر میکند ،ولی ضعف و پیشرفت تحصیلی
پایینتر از انتظار در دانشآموزان با مشکل یادگیری،
بیشتر منشأ تربیتی ،محیطی و آموزشی دارد (پرهون و
همکاران.)1398 ،

مقدمه

دانشآموزان «کمپیشرفت» یا دارای «مشکالت یادگیری»
گروهی از دانشآموزان هستند که به دالیل متعدد از
جمله مشکالت رفتاری ،روانشناختی ،اجتماعی-هیجانی،
انگیزشی ،آموزش با استفاده از زبان دوم ،آموزش ناکافی،
غیبت بیش از حد ،برنامۀدرسی ناکارآمد ،جدایی و
مشکالت اقتصادی والدین قادر به یادگیری مناسب با
1
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3
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learning disability
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learning difficulty
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بر مبنای شواهد پژوهشی موجود دانشآموزانی که نمرات
تحصیلی آنها در آزمونهای پیشرفت تحصیلی معتبر و
هنجار مرجع کمتر از رتبۀ درصدی  25قرار گیرد بهعنوان
مشکل یادگیری (کمپیشرفت) و دانشآموزانی که نمرات
آنها کمتر از رتبۀ درصدی  10باشد به عنوان اختالل
یادگیری ویژه طبقهبندی میشوند (وود ،احمد ،کتز و
موریسون .)2020 ،9ولی با توجه به چندعاملی بودن علل
اختاللهای عصبتحولی و این که ماهیت هر اختالل
پیوسته و کمی 10است تا گسسته و کیفی ،11از اینرو،
انتخاب هر نقطه برش به عنوان مالک تمایز تا حدودی
سلیقهای است (وان برگن ،وان درلیج و دجانگ،12
 .)2014در حقیقت قسمت عمدهای از مشکالت تشخیصی
این حوزه از جمله تشخیصهای مثبت و منفی کاذب
فراوان ناشی از نبود نقطۀ برش و مرز واقعی جهت تمایز
اختالل یادگیری از مشکل یادگیری است .توصیۀ
متخصصان این حوزه از جمله فلچر ،لیون ،فوکس و
بارنز )2019(13این است که نقطۀ برشها یا اینکه
کمابیش باال انتخاب شوند یا فاصلۀ اطمینان یک نقطه
برش ویژه مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا تشخیصهای
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پیشینهکاوی مبانی نظری و پژوهشی در حوزۀ مشکالت
تحصیلی و پیشرفت پایینتر از انتظار دانشآموزان حاکی
از وجود گروهی پرجمعیت از دانشآموزان است که
مشکالت آنها نه آنقدر شدید است که بتوان آنها را
جزء طبقۀ اختالل یادگیری ویژه به حساب آورد و نه
مالکهای تشخیصی کارکرد هوش مرزی 1یا ناتوانی
هوشی 2را دریافت میکنند (پرهون ،علیزاده ،حسن آبادی
و دستجردی .)1397 ،در پیشینۀ پژوهشهای انجامشده
در این حوزه اصطالحات اختاللهای یادگیری ،3ناتوانی
یادگیری 4و مشکالت یادگیری 5اغلب بهجای یکدیگر
مورد استفاده قرار میگیرند؛ اما از جهات بسیاری با
یکدیگر متفاوت هستند .واژۀ «اختالل» بیشتر یک
اصطالح پزشکی است .همانطور که در راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی -ویراست پنجم6
(انجمن روانپزشکی آمریکا )2013 ،و طبقهبندی
بینالمللی بیماریها و مشکالت بهداشتی -ویراست
یازدهم( 7سازمان جهانی بهداشت )2018 ،مورداستفاده
قرارگرفته است .واژۀ «ناتوانی» یک اصطالح قانونی است
که در قانون افراد با ناتوانی 8ذکرشده است (قانون افراد
باناتوانی .)2016 ،درواقع این اصطالح برای واجد شرایط
بودن جهت دریافت خدمات و حمایتهای ویژه الزم
است .براساس شواهد موجود دانشآموزان با ناتوانیهای
یادگیری بزرگترین گروه دریافتکنندۀ خدمات آموزش
ویژه محسوب میشوند.
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مثبت کاذب نسبت به تشخیصهای منفی کاذب کمتر
تعیینکننده و زیانبار هستند.
عملکرد ضعیف تحصیلی میتواند به ترک تحصیل
دانشآموزان منجر شود که از پیامدهای منفی آن میتوان
به محدودیت در انتخاب شغل مناسب در بزرگسالی و
مشکالت جدی اجتماعی -هیجانی و سالمت روان در افراد
اشاره کرد (باتین -پیرسون 1و همکاران .)200 ،براساس
شواهد پژوهشی ،عملکرد تحصیلی ضعیف اغلب با ضعف
در تواناییهای شناختی از جمله کارکردهای اجرایی همراه
است (بست ،میلر و ناگلری .)2011 ،2درواقع دانشآموزان
با کارکردهای اجرایی بهتر پیشرفت تحصیلی مناسبی نیز
دارند (ویلبی ،وایلی و لیتل .)2019 ،3شواهد پژوهشی
حاکی از آن است که دانشآموزانِ با مشکل یادگیری در
کارکردهای اجرایی (پرهون و همکاران ،)1398 ،شاخص
های حافظۀ کاری و سرعت پردازش هوش(پرهون و حسن
آبادی ،)1398 ،حل مسئله ،حافظۀ کاری و سرعت
پردازش (پرهون و همکاران )1398 ،دارای مشکالت
متعددی هستند .از اینرو ،ضرورت انجام مداخلههای
شناختی جبرانی برای این گروه از دانشآموزان به شدت
احساس میشود و جای آن در پیشینۀ پژوهش خالی
است.

حافظۀ کاری و کنترل مهاری دو کارکرد اساسی زیربنایی
عملکردهای شناختی محسوب میشوند (دیاموند.)2013 ،
حافظۀ کاری نقش مهم و تعیینکنندهای در فرایندهای
شناختی انسان دارد و به توانایی افراد در ذخیره و پردازش
اطالعات از درون دادههای حسی برای زمان محدود و
کوتاهی اشاره دارد (بدلی .)2000 ،9همچنین ،ارتباط
نزدیکی با هوش سیال( 10اینگل2010 ،11؛ فرای و
هیل2000 ،12؛ کین 13و اینگل2002 ،؛ موگل ،لووت،
استاوسکی و اسلیوینسکی )2008 ،14و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دارد ( بالنکن شیپ ،اونیل ،روس و بل،15
2015؛ باس ،ون ،کریسبرگن و لویت2013 ، 16؛
دامونتیل و کلینبرگ2012 ،17؛ اگلیسیاس -سارمینتو،
7
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کارکردهای اجرایی به مجموعهای از تواناییهای شناختی
سطح باال گفته میشود که افراد را جهت انجام رفتارهای
مبتنی بر هدف یاری میرسانند (زالزو و کالرسون،4
 .)2012کارکردهای اجرایی و ساختارهای حمایتکنندۀ
مغزی به ویژه قشر پیشپیشانی در سالهای نخست
کودکی به سرعت شروع به رشد میکند و در نوجوانی به
پختگی الزم میرسند (دیاموند2013 ،؛ کارلسون ،زالزو و
فاجا .)2013 ،کارکردهای اجرایی در کودکان رابطۀ
نزدیکی با پیشرفت تحصیلی (آلوی و آلوی )2010 ،5و
رفتارهای مرتبط با مدرسه دارد (آلوی ،گاترکول ،کیرکود
و الیوت2009 ،6؛ گاترکول ،المونت و آلوی .)2006 ،نقص
در کارکردهای اجرایی از جمله دالیل اصلی ضعف و
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پیشرفت پایین تر از انتظار در دانشآموزان با مشکالت
تحصیلی است (زانگ و همکاران .)2019 ،با وجود اهمیت
انکارناپذیر کارکردهای اجرایی پرسشی که ذهن
پژوهشگران و متخصصین این حوزه را درگیر کرده است
این است که چگونه میتوان سطح کارکردهای اجرایی را
ارتقاء بخشید .پیشنهاد پژوهشگران این است که آموزش و
فعالیتهای مربوط به مدرسه ،عملکرد تکالیف اندازهگیری
کارکردهای اجرایی را تحت تأثیر قرار میدهند (باکر 7و
همکاران2015 ،؛ برود ،بانگی ،شینگ .)2017 ،8افزون
براین ،مطالعات انجام شده شواهدی در جهت تحول در
کارکردهای اجرایی با استفاده از الزامات ویژه در کودکان
دبستانی به دست آوردهاند (بالیر و راور2014 ،؛ باراگی و
همکاران2008 ،؛ دیاموند2007 ،؛ راور و همکاران،2008 ،
 .)2011درواقع ،کارکردهای اجرایی تنها از طریق
فعالیتها ی مدرسه و تحصیلی ارتقاء نمییابند؛ بلکه حجم
وسیعی از مطالعات انجام شده نشان میدهد که
مداخلههای شناختی هدفمند در این زمینه میتواند بسیار
کارساز باشد ( زانگ و همکاران.)2019 ،
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لوپز و رودریگز .)2015 ،1سیستم اجرایی مرکزی حافظۀ
کاری را در رمزگذاری و بازیابی اطالعات و هماهنگی در
مدیریت توجه کمک میکند (چن 2و همکاران.)2017 ،
دلیل توجه قابل مالحظه به کارکردهای اجرایی این است
که براساس شواهد پژوهشی این تواناییهای شناختی
انعطافپذیر هستند و با انجام مداخلههای مناسب میتوان
سطح آنها را ارتقا داد (ژانگ ،وانگ ،زاهو ،یانگ ،بوسچ
کوهل و جاگی.)2019 ،3

مطالعات فراتحلیل و مرور نظاممند نیز تأثیر مثبت
مداخلههای توانبخشی شناختی ،برای کودکانِ با مشکالت
سیستم اعصاب مرکزی و اختاللهای عصب تحولی را
تأیید میکند (روبینسون و همکاران ،2014 ،آن و
هوانگ 2017 ،6و  ،2018تکاکس و کاسای.)2019 ،7

دانشآموزان با مشکل یادگیری به عنوان یک گروه
پرجمعیت در مدارس ایران نیازمند توجه و دریافت
مداخلههای جدی روانی -آموزشی هستند .بدون شک
شکست تحصیلی یک دانشآموز تنها شکست یک فرد
محسوب نمیشود ،بلکه تبعات سنگین آن برای جامعه تا
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امروزه با وجود انواع متعددی از روشهای درمانی پزشکی
و روانشناختی ،توجه پژوهشگران بهسوی بعد دیگری از
درمان اختاللهای عصب تحولی تحت عنوان توانبخشی
شناختی جلب شده است که شامل مجموعهای از
آموزشها و تمریناتی است که بهصورت ساختاریافته و
منسجم در ارتباط با نقصهای افراد مورد استفاده قرار
میگیرد و هدف آن ارتقاء طیف وسیعی از مهارتهای
شناختی از جمله کارکردهای اجرایی ،ادراک ،توجه،
تصمیمگیری ،یادگیری ،حافظه ،حل مسئله ،برنامهریزی و
استدالل است (گالتی و ریگبی .)2013 ،4نتایج پژوهشها
حاکی از آن است که این روش درمانی در افزایش کارکرد
مغز ،ارتباطات شبکههای مغزی ،ضخامت قشر مغز و
عملکرد انتقالدهندههای عصبی مؤثر است (تاکوچی 5و
همکاران .)2010 ،نتایج پژوهش عزیزی ،دریکوند و
سپهوندی ( )2018حاکی از آن بود که تأثیر مداخلۀ
توانبخشی شناختی بر توجه پایدار دانشآموزان با اختالل
یادگیری بیشتر از نوروفیدبک است .همچنین پژوهش شاه
حسینی ،انتصارفونی ،حجازی و اسدزاده ( )1398حاکی از
اثربخشی مداخلۀ توانبخشی شناختی بر هوش غیرکالمی،
توجه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با اختالل ریاضی
بود .افزون براین ،شواهد پژوهشی حاکی از اثربخشی این
روش مداخلهای در ارتقاء سطح تواناییهای شناختی در
دیگر اختاللهای عصب تحولی از جمله اختالل نقص
توجه-بیشفعالی است (اوریادی ،هادیان فر و قاسمی،
1398؛ نجارزادگان ،نجاتی ،امیری و شریفیان1394 ،؛
آصفی ،نجاتی و شریفی .)2017 ،در این راستا ،نتایج
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با توجه به اهمیت کارکردهای شناختی در پیشرفت
تحصیلی ،کفایت اجتماعی ،تنظیم هیجان و به طور کلی
سالمت روان و کیفیت زندگی دانشآموزانِ با مشکل
یادگیری و کمبود مطالعات کاربردی در این زمینه،
مداخلههای درمانی و رواندرمانی که قابلیت خودآموزی
دارند و در صورت نیاز ،توسط خود فرد به کار برده شوند،
در اولویت قرار دارند .زیرا ،شواهد پژوهشی نیز نشان
میدهند که چنین تکنیکهای درمانی به فرد حس
خودکنترلی میبخشند و توانایی فرد برای مقابله با استرس
را افزایش میدهند (نیکولز .)2018 ،بنابراین ،مهمترین
ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر ،لزوم شناسایی تکنیک
های درمانی مؤثر و در عین حال ساده ،دردسترس و
غیرتهاجمی برای دانشآموزان با مشکلِ یادگیری است.
زیرا ،در صورت مشاهدۀ نتایج مثبت از مداخلۀ یادشده،
میتوان ر وش مذکور را به عنوان راهکار درمانی و توان
بخشی ،به دانشآموزان با مشکل یادگیری و کادر درمانی
مرتبط با این کودکان ،برای درمان و توانمندسازی آنان
معرفی نمود و آثار منفی و آسیب و ضررهای فردی،
خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از این مشکالت را
تا حد ممکن کاهش داد .از طرفی دیگر تعیین کارآمدی
پروتکلهای مختلفِ توانبخشیِ شناختی ،برای
دانشآموزان با مشکلِ یادگیری ،این فرصت را در اختیار
روانشناسان ،مشاوران ،معلمان و متخصصین سالمتِ روان
آنها قرار میدهد تا انتخابهای بیشتری جهت درمان
انواع مختلف اختاللهای شناختی و روانشناختی این
گروه از دانشآموزان در اختیار داشته باشند.
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سالها باقی خواهد ماند و امری جبرانناپذیر است .درواقع
مشکالت تحصیلی در این گروه در صورت نادیده گرفتن و
عدم انجام ارزیابیهای چندگانه و به دنبال آن مداخلههای
مبتنی بر نیاز در حوزههای مختلف از جمله شناختی،
میتواند پیشدرآمد یک اختالل یادگیری باشد که به
عنوان یک اختالل مزمن و طوالنیمدت هزینههای
هنگفت روانی -اقتصادی برای فرد ،خانواده و اجتماع در
پی دارد .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر
مداخلۀ توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و
توجه دانشآموزانِ با مشکل یادگیری انجام شد.

روش

جهت تجزیه و تحلیل آماری اطالعات گردآوری شده ،از
روش تحلیل واریانس آمیختۀ بین-درون آزمودنیها با
نرمافزار  SPSS-25استفاده شد.

بعد از انتخاب شرکتکنندگان و انجام مرحلۀ پیشآزمون
شروع مداخله به صورت تصادفی برای آزمودنیها شروع
شد .بدین معنی که  42شرکتکننده به صورت تصادفی و
Random allocation software
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پژوهش حاضر در قالب یک طرح آزمایشی با پیشآزمون-
پسآزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری انجام شد.
جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان -12
 8سال کمپیشرفت در مدارس ابتدایی شهر تهران بود .از
بین دانشآموزان دارای مشکل یادگیری براساس ارزیابی
جامع تشخیصی ،گزارش معلمها و کارنامه توصیفی -کیفی
آنها 73 ،دانشآموز جهت شرکت در پژوهش غربال شدند
که از این بین با توجه به مالکهای ورود به پژوهش حاضر
شامل ،تحصیل در پایه سوم تا ششم در دورۀ دبستان،
کسب نمره قابلقبول و نیاز به تالش بیشتر با استفاده از
کارنامۀ توصیفی -کیفی دانشآموزان ،دریافت نکردن
مداخلۀ توانبخشی شناختی و همچنین مالکهای خروج
از جمله وجود اختالل و ویژگیهای روانپریشی ،وجود
تشنج ،بیماریهای نورولوژیک و یا شرایط پزشکی که
عملکرد شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد ،عدم تسلط به
زبان رسمی ،کوررنگی ،چرا که برخی از تکالیف آموزشی و
آزمونهای ارزیابی به تشخیص رنگ وابسته بودند ،غیبت
بیش از دو جلسه در درمان؛ بروز استرسهای بزرگ و
حوادث حاد و غیرمنتظره در هر مرحله از انجام پژوهش،
داشتن هرگونه معلولیت حسی -حرکتی ،آسیب مغزی یا
بیماری پزشکی دیگری که توجیه بهتری برای مشکالت
یادگیری باشد 42 ،نفر انتخاب شدند.
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با استفاده از نرمافزار تولید توالی تصادفی 1در دو گروه
آزمایش و کنترل تخصیص یافتند .با رعایت اصول اخالقی
از جمله احترام به اصل رازداری شرکتکنندگان بهطوری
که جهت محرمانه بودن ،کدگذاری شده و اطالعات
شخصی آنها حذف شد ،ارائه اطالعات کافی در مورد
چگونگی پژوهش به تمامی شرکتکنندگان ،کسب رضایت
کتبی بهمنظور شرکت در پژوهش ،در هر مرحله از
پژوهش ،در صورت عدم تمایل شرکتکنندگان یا بروز
استرسهای حاد ،اجازه خروج از فرآیند پژوهش را
داشتند ،همچنین شرکت در جلسههای مداخله هیچگونه
هزینهای برای شرکتکنندگان درپی نداشت .گروه آزمایش
 12جلسه توانبخشی شناختی را به صورت دو جلسه در
هفته و هر جلسه به مدت  60دقیقه دریافت کردند .این
در حالی بود که گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت
نکردند و تنها در جلسههای ارزیابی پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری یکماهه شرکت کردند .همچنین بعد
از پایان پژوهش ،مداخلۀ توانبخشی مورد نظر برای گروه
کنترل نیز اجرا شد .شیوۀ گردآوری اطالعات و دادهها در
این پژوهش میدانی بود .بدین نحو که در یک اتاق ساکت
و به دور از محرکات مزاحم دیداری و شنیداری در مدارس
به صورت انفرادی اقدام به اجرای مداخلۀ توانبخشی
شناختی و گردآوری دادهها از دانشآموزان با مشکل
یادگیری شد.
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میشود .زمان اجرای ( )LDES-R4تقریباً  20دقیقه طول
میکشد و اطالعات از یکی از منابع آگاه به ویژگیهای
دانشآموز از جمله والدین ،معلم کالس درس ،درمانگر و
دیگر پرسنل مدرسه که از کودک اطالعات الزم را در
اختیاردارند ،میتواند کسب شود .همسانی درونی این
مقیاس برای همۀ خردهمقیاسها  0/82به باال گزارششده
است .همچنین ،ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از
روش بازآزمایی برای تمامی  7خردهمقیاس بین  0/88تا
 0/97گزارششده است.
مقیاااس هااوش وککاالر کودکااان -ویراساات
چهارم :(WISC-IV)3ایـن آزمـون فـرم تجدیـدنظر شـدۀ

ابزار پژوهش :مقیاس ارزیابی اختالل یادگیری-
ویراست چهارم  :)LDES-R4(1جهت غربال کردن
دانشآموزان با مشکل یادگیری از اختالل یادگیری ویژه از
ویراست چهارم مقیاس ارزیابی اختالل یادگیری

(LDES-

 )R4مک کارنی و هاوس )2018( 2استفاده شد .ویراست
چهارم مقیاس ارزیابی اختالل یادگیری ،جهت ارزیابی
ساختارمند رفتارهای عملکردی کودکان و نوجوانانِ دارای
اختالل یادگیری ،بر اساس تعریف ارائهشده توسط قانونِ
آموزش افرادِ باناتوانی ( )2004طراحیشده است .این
مقیاس شامل ،هفت خردهمقیاس شنیدن ،فکر کردن،
صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،دیکته و محاسبات ریاضی
است که میتواند نیمرخ دقیق تواناییهای دانشآموزان با
اختالل یادگیری را مشخص نماید .این مقیاس دارای 88
گویه است که در طیف لیکرت چهارگزینهای از  0تا 3
( =0نامناسب برای سن ازنظر تحولی =1 ،هرگز یا بهندرت،
 =2گاهی اوقات  =3اغلب اوقات یا همیشه) نمرهگذاری
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ویراست سوم مقیاس هوش وکسلر کودکـان اسـت کـه در
سال  2003جهت سنجش هوش کودکان  6-16سال تهیه
شده است .ویراست چهارم آزمون هـوش وکسـلر کودکـان
دارای  16خـــردهمقیـــاس اســـت کـــه ازایـــن بـــین 10
خردهمقیاس (طراحی مکعبها ،شباهتها ،فراخنای ارقـام،
مفاهیم تصویری ،رمزنویسی ،واژگان ،توالی حـرف و عـدد،
اســــتدالل تصــــویری ،درک مطلــــب و نمادیــــابی)
خردهمقیـاس هـای اصـلی و پـنج خـردهمقیـاس (تکمیـل
تصاویر ،خط زنی ،اطالعـات عمـومی ،حسـاب و اسـتدالل
کالمی) خردهمقیاسهای تکمیلی محسوب میشـوند .ایـن
آزمون چهار نمـرۀ شـاخص شـامل (درک مطلـب کالمـی،
استدالل ادراکی ،حافظۀ کاری ،سرعت پردازش و هوشبهر
کل) را فراهم میکند .صادقی ،ربیعی و عابدی ( )1391در
پژوهشی ایـن مقیـاس را بـرای کودکـان ایرانـی انطبـاق و
هنجاریابی کردهاند .پایایی بازآزمـایی خـردهمقیـاسهـا در
محدوده  0/65تا  0/95و ضرایب پایایی دونیمـه کـردن از
 0/71تا  0/86گزارششده است.
مقیاس درجه بنادی رفتااری کارکردهاای اجرایای
 :)BRIEF(4ای ـن مقی ـاس توســط جیویــا 5و همکــاران

3

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth
Edition
4
Behavioral Rating Scale of Executive Functions
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The Learning Disability Evaluation Scale –Fourth
Edition
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( )2000در دو فرم والدین و معلمان بـه منظـور سـنجش
کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان  5تـا  18سـال در
محیط خانـه و مدرسـه طراحـی شـده اسـت .در پـژوهش
حاضر از فرم والدین این مقیاس اسـتفاده شـد ،کـه دارای
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کارت واژه-رنگ (کارت ) Cو کارت نقاط (کارت ) Dبه
دست میآید .تعداد خطاها در هر کارت و اختالف تعداد
خطاها بین کارتها ارزش تشخیصی دارد .قدیری،
جزایری ،عشایری و قاضی طباطبایی ( )1385در پژوهشی
پایایی بازآموزی هر سه کوشش این آزمون را به ترتیب
 0/83 ،0/6و  0/97گزارش کردهاند.

 86گویه است و براساس طیف سه گزینهای لیکـرت هـیچ
وقـت ( ،)0گــاهی اوقــات ( )1و همیشـه ( )2نمــرهگــذاری
می شود .باالترین نمره ای که فرد میتواند کسب کند 172
و کمترین نمره صفر است و هرچه نمـره آزمـودنی بیشـتر
باشد حاکی از عملکرد ضعیف در کارکردهای اجرایی است.
این مقیاس شامل هشت خردهمقیاس بـازداری ،جابجـایی،
کنترل هیجـانی ،آغـازگری ،حافظـۀ کـاری ،برنامـهریـزی،
سازمان دهی و پـایش تکلیـف اسـت .ضـریب پایـایی ایـن
مقیاس در پژوهشهای مختلف بین  0/78تا  0/96گزارش
شده است (جیویا و همکاران .)2000 ،پرهـون و همکـاران
( ،)1397همسانی درونی ایـن مقیـاس را بـا اسـتفاده از
ضریب آلفای کرونباخ بـرای خـردهمقیـاس حافظـۀ کـاری
 ،0/89کنترل هیجانی  ،0/9بـازداری  ،0/9جابجـایی ،0/9
برنامه ریزی  ،0/89سـازماندهی  0/9و پـایش تکلیـف 0/9
گزارش کردند.

برنامۀ توانبخشی شناختی :در سالهای اخیر،

آزمون رنگ ا واژۀ استروپ :آزمون استروپ اسپرین و
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استاس)1998( 1که با عنوان نسخۀ ویکتوریا نیز معروف
است ،جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی بهویژه توجه
انتخابی و تمرکز به کار میرود و آسیبپذیری آزمودنی را
در مقابل اثرات تداخل نیز بررسی میکند .این آزمون
شامل سه کارت به اندازههای  21/5 × 14 cmاست که به
ترتیب زیر به آزمودنی ارائه میشود :کارت ( )Dotکارت
( )Wordو کارت ( .)Colorهر کارت از شش سطر و
چهارستون تشکیل شده است .کارت  Dحاوی نقاط رنگی
(قرمز ،سبز ،آبی و زرد) است و در این کارت تکلیف
آزمودنی نام بردن رنگ نقاط با حداکثر سرعت ممکن
است .کارت  Wشامل واژگان :این ،آب ،به باال است که با
رنگهای قرمز ،سبز ،آبی یا زرد چاپ شده است و
آزمودنی باید نام رنگ واژگان را با حداکثر سرعت ممکن
بگوید .کارت ،Cکارت رنگ ـ واژگان است و رنگ واژگان،
قرمز ،زرد ،آبی و سبز است که واژههای مربوط به رنگ با
رنگ ناهمخوان با واژه چاپ شدهاند (برای مثال ،واژه زرد
با رنگ سبز چاپ شده است) و آزمودنی باید رنگ واژگان
را با حداکثر سرعت ممکن بخواند .ترتیب خواندن رنگها
در هر سه کارت در طول سطرها و از راست به چپ است.
زمان تکمیل هر کارت و تعداد خطاها در هر کارت برای
آزمودنی ثبت میشود و از روی آنها زمان اختالفی بین
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مداخلههای مبتنی بر شناخت با هدف قرار دادن نقصهای
موجود در پردازشهای شناختی که در ضعفهای
تحصیلی دانشآموزان دخیل هستند پا به میدان عمل
گذاشته و با اتکا به مطالعات مبتنی بر شواهد در حوزههای
علوم شناختی ،علوم اعصاب و تصویربرداریهای پیشرفته
مغزی مبنی بر ارتباط و تأثیر کارکردهای شناختی بر
یادگیری در حوزه های مختلف ،اهمیت این نوع از توان-
بخشی را مورد تأکید قرار دادهاند .برنامۀ توانبخشی
شناختی که در مطالعۀ حاضر مورد استفاده قرار گرفت،
یک برنامۀ  12جلسهای است که با تأکید بر بهبود
کارکردهای اجرایی ،حافظۀ کاری و سطوح توجه طراحی
شده است .از آنجا که کارکردهای اجرایی ،توجه و حافظۀ
کاری جز کارکردهای بنیادین مغزی هستند که درصورتی
که دچار آسیب شوند ،میتوانند بر کارکردهای دیگر مغز
نیز اثر بگذارند؛ بنابراین تقویت این کارکردهای شناختی
میتواند زیربنای تمامی برنامههای توانبخشی محسوب
شود(پرهون ،مرادی ،حسن آبادی و اکبری.)1397 ،
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جدول - 1خالصۀ محتوای جلکات آموزشی توانبخشی شناختی

جلکه

محتوای جلکه

نخکت

برقراری ارتباط و آشنایی با اهداف مداخله؛ معرفی برنامۀ توانبخشی شناختی و شرح اصول مداخله ،معرفی و تأکید چهار رکن اصلی
مداخله یعنی همکاری ،ارتباط ،محرمانه بودن و پیروی از دستورات مداخله؛ مشخص کردن جدول زمانی مداخله ،انجام پیشآزمون

دوم

مرور تکالیف؛ آموزش راهکارهای ارتقای توجه؛ حافظۀ کاری؛ توجه انتخابی؛ استدالل منطقی ،تکالیف در منزل شامل پیدا کردن اعداد؛
شمارش حروف خاص در متن واژگان

سوم

مرور تکالیف در منزل؛ آموزش مدیریت زمان؛ توجه تقسیمشده؛ حافظۀ کاری؛ برنامهریزی تکالیف در منزل شامل پیدا کردن واژهای خاص
در تصویر؛ محاسبه سریالی اعداد؛ پیدا کردن واژگان؛ سودوکو

چهارم

مرور تکالیف در منزل؛ آموزش مقابله با مشکالت اجرایی؛ حافظۀ کاری؛ توجه انتخابی؛ استدالل منطقی تکالیف در منزل شامل شمارش
حروف خاص در متن کلمات ،پیدا کردن تفاوت دو تصویر ،تعداد اعداد

پنجم

مرور تکالیف در منزل؛ توجه تقسیمشده؛ حافظۀ کاری؛ برنامهریزی تکالیف در منزل شامل محاسبه سریالی اعداد؛ نوشتن بدون نقطه؛ پیدا
کردن حرف خاص در متن؛ تعداد تصاویر ،تکالیف در منزل شامل ،جدول محاسبات ،پیداکردن حروف اعداد تصاویر ،شمارش حروف خاص
در متن کلمات؛ سودوکو
مرور تکالیف در منزل؛ آموزش برنامهریزی هدفمند؛ توجه انتخابی؛ حافظۀ کاری ؛ استدالل منطقی ،تکالیف در منزل شامل پیدا کردن حرف
اعداد تصاویر ،شمارش اشکال ،نوشتن بدون نقطه ،محاسبه اعداد

ششم

هشتم

مرور تکالیف در منزل؛ آموزش حل مساله؛ توجه انتخابی؛ حافظۀ کاری؛ استدالل منطقی ،تکالیف در منزل شامل ،پیدا کردن حرف اعداد
تصاویر ،شمارش اشکال ،نوشتن بدون نقطه ،واژگان

نهم

مرور تکالیف در منزل؛ آموزش حل مساله گام دوم؛ توجه تقسیمشده؛ حافظۀ کاری؛ برنامهریزی ،تکالیف در منزل شامل ،جابجایی بین دو
نوع تمرین ،پیدا کردن تفاوتها ،پیدا کردن حرف اعداد و تصاویر

دهم

مرور تکالیف در منزل؛ توجه انتخابی؛ حافظۀ کاری ؛ استدالل منطقی؛ تکالیف در منزل شامل ،پیدا کردن حرف و اعداد ،محاسبه سریالی
اعداد ،نوشتن بدون نقطه

یازدهم

مرور تکالیف خانگی؛ کنترل توجه؛ بازداری؛ برنامهریزی؛ تکالیف در منزل شامل ،پیدا کردن حرف و اعداد ،محاسبه سریالی اعداد ،نوشتن
بدون نقطه

دوازدهم

مرور تکالیف خانگی؛ حافظۀ کاری ؛ استدالل منطقی؛ آمادگی برای خاتمه درمان؛ تکالیف در منزل برای جلسۀ پایانی شامل ترکیبی از
تمرینات بود

یافته ها
از بین شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  50درصد دختر
و  50درصد پسر بودند .میانگین سنی گروه آزمایش
( )9/60سال با انحراف استاندار ( )1/09و میانگین گروه
کنترل ( )9/50سال با انحراف استاندار ( )1/14بود .جهت
بر رسی معناداری این تفاوت از آزمون تی مستقل استفاده
شد که نتایج نشان داد بین دو گروه کنترل و آزمایش در
متغیر جمعیت شناختی سن تفاوت معناداری وجود ندارد
( .)T= 0/28 ،df= 38 ،P=0/78ازاینرو میتوان گفت که
ازنظر سن هر دو گروه همگن هستند .همچنین از بین
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  9نفر ( 22/5درصد)،
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پایۀ سوم 10 ،نفر( 25درصد) ،پایۀ چهارم 11 ،نفر(27/5
درصد) ،پایۀ پنجم و  10نفر( 25درصد) ،پایۀ ششم بودند.
جهت بررسی تفاوت دو گروه در متغیر پایۀ تحصیلی از
آزمون خیدو استفاده شد .میزان خیدو بهدستآمده
حاصل از مقایسۀ فراوانیهای دو گروه حاکی از آن بود که
تفاوت معناداری بین گروهها در پایۀ تحصیلی وجود ندارد
( .)x2==0/20 ،df= 3 ،P=0/93شاخصهای توصیفی
شرکتکنندگان در متغیرهای کارکردهای اجرایی و توجه
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  2گزارش
شده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-16

هفتم

مرور تکالیف در منزل؛ توجه تقسیمشده؛ حافظۀ کاری؛ برنامهریزی  ،تکالیف در منزل شامل ،پیدا کردن تفاوت دو تصور ،انجام جدول
محاسبات با قوانین چندگانه ،واژگان
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جدول  -2شاخصهای توصیفی زیرمقیاسهای کارکردهای اجرایی و توجه به تفکیک گروهها

گروه
متغیر

آزمایش
پیشآزمون

کنترل

پسآزمون

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

پیگیری

بازداری

M
14/05

SD
5/91

M
11/15

SD
2/99

M
10/40

SD
2/98

M
15/60

SD
5/55

M
15/50

SD
5/17

M
14/55

SD
4/65

جابجایی

12/75

3/97

11/10

2/51

10/85

2/1

12/15

3/16

12/75

2/77

12/65

2/62

کنترل هیجانی

13/35

3/20

12/30

3/54

12/70

2/92

13/40

2/62

13/70

2/47

13/55

2/18

آغازگری

10/80

2/72

6/65

2/15

6/45

3/93

13/10

2/04

13/60

2/39

13/75

1/73

حافظۀ کاری

10/81

2/37

6/75

1/83

6/25

3/84

11/65

2/45

13/00

2/94

13/45

2/90

برنامهریزی

13/85

4/95

8/30

3/02

6/95

2/60

15/30

4/92

15/25

3/91

15/15

2/88

پایش تکلیف

11/55

2/62

10/15

2/57

9/00

2/07

11/65

1/92

12/25

1/99

12/55

2/33

سازماندهی

10/70

3/05

6/40

2/47

5/40

2/27

11/25

2/04

11/10

1/74

12/35

2/07

تداخل زمان

72/15

21/84

48/40

15/07

46/40

11/89

83/35

29/84

84/70

28/53

83/10

22/85

تداخل خطا

9/70

2/29

5/84

1/42

4/65

1/34

10/80

2/06

11/30

2/10

11/33

2/02

Mixed model ANOVA

1

2 Shapiro–Wilk test

Levene's test
Mauchly's test of sphericity

3
4
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پیش از انجام آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر از
پیشفرضهای نرمال بودن نمونۀ مورد نظر در متغیرهای
وابسته ،یکسانی واریانس خطا در دو گروه آزمایش و
کنترل ،کرویت همگنی ماتریس واریانس -کواریانس در
بین سطوح متغیرهای وابسته و همگنی کواریانسها
اطمینان حاصل شد .پیشفرض نرمال بودن را با استفاده
از آزمون شاپیرو -ویلک 2و برای همگنی واریانسها از
آزمون لون 3استفاده شده است .همچنین همگنی ماتریس
واریانس -کواریانس با استفاده از آزمون موخلی 4مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در
متغیرهای کارکردهای اجرایی و توجه از لحاظ آماری

نتایج آزمون چندمتغیری ،اثر پیالیی نشان داد که بین دو
گروه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته در بعد زمان
( )F = 20/16 ،p = 0/001و تعامل زمان و گروه (0/001
=  )F = 17/93 ،pتفاوت معنیداری وجود دارد .بدین
معنی که از مرحلۀ پیشآزمون تا پسآزمون و پسآزمون
تا پیگیری در گروه توانبخشی شناختی نسبت به گروه
کنترل تفاوتهای معنی داری وجود دارد.
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همانطور که در جدول .2قابل مشاهده است بین میانگین
زیرمؤلفههای کارکردهای اجرایی و توجه در دو گروه
توانبخشی شناختی و کنترل در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری تفاوتهای وجود دارد ،اما اینکه این
تفاوتها از حد شانس و احتمال باالتر است یا نه بر ما
مشخص نیست .جهت بررسی تغییرات ایجاد شده ،با
توجه به این که هم طرح بین آزمودنی (مقایسۀ دو گروه)
و هم طرح درون آزمودنیها با اندازهگیری مکرر (مقایسۀ
شرکتکنندگان در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری)
وجود دارد ،از روش تحلیل واریانس آمیخته 1استفاده شد.

معنادار نبود ( .)P<0/05ازین رو ،میتوان بیان کرد که
متغیرهای مورد نظر در جامعۀ پژوهش دارای توزیع نرمال
بودند .همچنین نتایج آزمون لون نیز نشان داد که شرط
برابری واریانسها خطا در دو گروه رعایت شده است
()P<0/05؛ افزون براین ،نتایج آزمون همگنی کواریانس
کرویت موخلی برقراری شرط کرویت ماتریس واریانس
کواریانس برای دادههای مطالعۀ حاضر را تأیید
کرد( .)P<0/05نتایج به دست آمده حاکی از برقراری
پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس آمیخته برای تحلیل
یافتهها بوده است.
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جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی تفاوت های دو گروه در مؤلفههای کارکردهای اجرایی و توجه

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

F

مقدار احتمال

مجذور ایتا

56/63

18/40

>0/001

0/32

7/92

0/01

0/17

0/05

0/13
0/07

زمان*گروه

48/80

24/40

گروه

336/67

336/67

6/20

زمان

10/61

5/30

3/10

0/05

زمان*گروه

36/15

18/07

10/57

>0/001

0/21

گروه

27/07

27/07

1/22

0/27

0/03

کنترل

زمان

2/91

1/45

0/64

0/52

0/01

هیجانی

زمان*گروه

9/21

4/60

2/03

0/14

0/05

گروه

17/63

17/63

0/88

0/35

0/02

زمان

90/05

45/02

24/53

>0/001

0/39

زمان*گروه

155/81

77/90

42/45

>0/001

0/52

گروه

913/008

913/008

85/12

>0/001

0/69

زمان

49/51

24/75

10/23

>0/001

0/21

زمان*گروه

234/61

117/30

48/49

>0/001

0/56

گروه

681/63

681/63

77/47

>0/001

0/67

زمان

257/91

128/95

34/007

>0/001

0/49

زمان*گروه

155/81

77/90

42/45

>0/001

0/47

گروه

122/61

61/30

25/45

>0/001

0/40

زمان

13/61

6/80

2/82

0/06

0/05

زمان*گروه

60/01

30/08

12/46

>0/001

0/24

گروه

110/20

110/20

16/25

>0/001

0/30

زمان

125/01

62/50

31/63

>0/001

0/45

زمان*گروه

210/81

105/40

53/34

>0/001

0/58

گروه

3653/06

1826/53

23/78

>0/001

0/38

زمان

3653/06

1826/53

23/78

>0/001

0/39

زمان*گروه

4612/06

2306/03

30/02

>0/001

0/44

گروه

23074/13

23074/13

16/68

>0/001

0/30

زمان

111/21

55/60

34/01

>0/001

0/47

زمان*گروه

170/55

85/27

52/16

>0/001

0/57

گروه

580/80

580/80

014175

>0/001
0/001

0/66

جابجایی

آغازگری

حافظۀ کاری

برنامهریزی

پایش تکلیف

سازماندهی

تداخل زمان

تداخل خطا

معنادار بوده است .بدین معنی که بین میانگین نمرات
مؤلفههای کارکردهای اجرایی و توجه در سه مرحلۀ
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری صرف نظر از گروه
تفاوت معناداری وجود دارد .افزون براین ،معنادار شدن اثر
تعاملی حاکی از آن است که اثر گروه با توجه به سطوح

همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است ،نتایج
آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر حاکی از آن بود
که اثر عامل زمان و تعامل زمان و گروه بر متغیرهای
بازداری ،جابجایی ،آغازگری ،حافظۀ کاری ،برنامهریزی،
پایش تکلیف ،سازماندهی ،تداخل زمان و تداخل خطا
100
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بازداری

زمان

113/26
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متغیر

منبع تغییرات
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زمان اندازهگیری متفاوت است ،بدین معنی که در
میانگین نمرات دو گروه در مرحلۀ پیشآزمون تفاوت
معناداری وجود ندارد .همچنین از معنیدار بودن تعامل
بین گروه و زمان میتوان نتیجه گرفت که در نمرههای
گروه آزمایش و کنترل در طول زمان تغییرات یکسانی
ایجاد نشده است ،بدین معنی که در گروه کنترل با توجه
به اینکه مداخلهای دریافت نکردهاند تغییرات معنیداری
در طول زمان رخ نداده است.
افزون براین نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد
که بین دو گروه در متغیرهای بازداری ،آغازگری ،حافظۀ
کاری ،برنامهریزی ،پایش تکلیف ،سازماندهی ،تداخل
زمان و تداخل خطا در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری تفاوت
معنیداری وجود دارد .با مشاهده میانگینها در مرحلۀ
پیگیری در گروه آزمایش مالحظه میشود که اثر مداخله
ماندگار بوده است که این مساله به ترتیب در شکلهای
2و  3نیز به روشنی قابل مشاهده است.

شکل  -2مقایکۀ دو گروه در کارکردهای اجرایی در مراحل مختلف
پژوهش

شکل  -3مقایکۀ دو گروه در توجه در مراحل مختلف پژوهش

بحث و نتیجهگیری

افزون براین ،براساس میزان ضریب ایتای به دست آمده در
تفاوتهای بینگروهی میتوان چنین بیان کرد که
مداخلۀ توانبخشی شناختی به ترتیب ،0/67 ،0/69 ،0/13
 0/30 ،0/38 ،0/30 ،/64 ،0/40و  0/66از تغییرات
واریانس متغیرهای بازداری ،آغازگری ،حافظۀ کاری،
برنامهریزی ،پایش تکلیف ،سازماندهی ،تداخل زمان و
تداخل خطا در مرحلۀ پسآزمون را در دانشآموزان با
مشکلِ یادگیری را تبیین میکنند .همچنین براساس
نتایج به دست آمده مداخلۀ توانبخشیِ شناختی ،تأثیر
معناداری بر شاخص تنظیم هیجانی (جابجایی و کنترل
هیجانی) دانشآموزان با مشکل یادگیری نشان نداد.
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پژوهش حاضر با هدف تأثیر تمرینات توانبخشی شناختی
بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه دانشآموزان با مشکل
یادگیری انجام شد .نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت
معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در مرحلۀ پسآزمون و
پیگیری در کارکردهای اجرایی و توجه بود .براساس یافته
های به دست آمده میتوان عنوان کرد که تمرینات
توانبخشیِ شناختی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان
دارای مشکل یادگیری مؤثر است .این یافته با پژوهشهای
انجام شده ،مبنی بر تأثیر تمرینات توانبخشیِ شناختی در
بهبود کارکردهای اجرایی در اختاللهای عصب تحولی از
جمله اختالل نقص توجه-بیشفعالی (اوریادی و همکاران،
1398؛ نجارزادگان و همکاران1394 ،؛ آصفی و همکاران،
 )2017همسو است .همچنین نتایج به دست آمده در
راستای مطالعات فراتحلیل و مرور منظم انجامشده ،مبنی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-16

با توجه به این مهم که هر چه نمرات دانشآموزان در
مقیاس درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرایی ()BRIEF
بیشتر باشد حاکی از عملکرد ضعیف تر در کارکردهای
اجرایی است؛ ازاینرو ،براساس یافتههای جدول  2میتوان
چنین عنوان کرد که میانگین کارکردهای اجرایی در گروه
آزمایش در مراحل پیشآزمون تا پیگیری کاهش
معناداری داشته است .همچنین میانگین تداخل زمان و
خطا در آزمون رنگ-واژه استروپ در گروه آزمایش در
مراحل پیشآزمون تا پیگیری کاهش معناداری نشان می-
دهد.
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همکاران ( )2015مبنی بر تأثیر تمرینات توانبخشی
شناختی بر توجه و تمرکز دانشآموزان با اختالل یادگیری
همسو است.

بر تأثیر مثبت مداخلههای توانبخشیِ شناختی برای
کودکانِ با مشکالت سیستم اعصاب مرکزی و اختاللهای
عصب تحولی است (روبینسون و همکاران ،2014 ،آن و
هوانگ 2017 ،و  ،2018تکاکس و کاسای.)2019 ،

پترسن1

افزون براین براساس نظریۀ شبکۀ توجه پوسنر و
( )1990سیستم توجه به سه شبکۀ مغزی متمایز
هوشیاری ،2جهتیابی 3و اجرایی 4تقسیم میشود .ازاینرو،
میتوان بیان کرد که توانبخشی شناختی در دانشآموزان
با مشکل یادگیری منجر به افزایش هوشیاری ،جهتیابی
بهتر و افزایش عملکرد شبکههای توجهی گردیده و به
دنبال آن توجه انتخابی و تقسیم شده آنها نیز بهبودیافته
است.
گام نخست جهت ورود اطالعات به حافظه از درون
دادهای حسی رخ میدهد که در این بین توجه نقش
کلیدی دارد که فعال بودن اطالعات در حافظه را فراهم
میکند .همچنین با هرس کردنِ دروندادهای حسی،
دروندادهای نامناسب حذف و اطالعات مهم ثبت میشود.
ازاینرو ،میتوان گفت که برنامۀ توانبخشی شناختی از
طریق آموزش نحوۀ مهار اطالعات نامربوط (مهارگری)
موجب افزایش سازماندهی شناختی و حفظ توجه
میشود .همچنین با افزایش طول مدت حفظ عالیم و
نمادهای دیداری -شنیداری باعث کاهش تداخل اطالعات
نامربوط و افزایش میزان توجه و تمرکز خواهد شد.

1

Posner & Petersen.
alerting
3
orienting
4
executive networks
2
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همچنین یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که تمرینات
توانبخشی شناختی در بهبود سطح توجه دانشآموزان با
مشکل یادگیری مؤثر است .این یافته با پژوهشهای انجام
شده مبنی بر تأثیر تمرینات توانبخشی شناختی در بهبود
توجه در اختاللهای عصب تحولی همسو است .در این
راستا پژوهش عزیزی و همکاران ( )2018حاکی از آن بود
که تأثیر مداخلۀ توانبخشی شناختی بر توجه پایدار
دانشآموزان با اختالل یادگیری بیشتر از نوروفیدبک است.
همچنین پژوهش شاهمحمدی و همکاران ( )1398حاکی
از اثربخشی مداخلۀ توانبخشی شناختی بر هوش
غیرکالمی ،توجه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با
اختالل ریاضی بود .گری و همکاران (  )2012نیز
اثربخشی مداخلۀ توانبخشیِ شناختی و حافظۀ کاری در
افراد دارای اختاللِ یادگیری و نقص توجه-بیشفعالی را
تأیید کردهاند .همچنین این یافته با پژوهش نریمانی و
همکاران (  ،)2015کسلر و همکاران ( )2011و دویس و

همچنین براساس نظریۀ ارتباط سیناپسیِ هب،
فعالیتهای تمرینی و تکراری باعث بهبود شبکههای
عصبی از جمله توجه میشود .بنابراین میتوان گفت،
نتایج به دست آمده همسو با نظریۀ هب است .اجرای
تکراری تکالیف حافظۀ کاری که بر راهبردهای یادگیری
آشکار متکی نیست ،باعث بهبود در شبکۀ کنترل اجرایی
توجه میشود (پوسنر .)2011 ،به احتمال زیاد تمرین
هایِ شناختی باعث بهبود ارتباط سیناپسی و شبکهای
مرتبط با کنترل اجرایی توجه و ادراک محرک میشود .به
طوری که تحریک مکرر باعث افزایش انتقال درونعصبی
میشود و استفاده زیاد از سیناپسها در بلند مدت باعث
تقویت آنها میشود که پیامد مثبت آن تقویت ارتباط

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-16

در تبیین این یافته براساس مدل سلسله مراتبی
کارکردهای اجرایی مک کالسکی و پرکینز (،)2012
میتوان بیان کرد که در درجۀ نخست توجه و آگاهی
(خودکنترلی) دانشآموزان با مشکل یادگیری بهبود پیدا
کرده است که پیامد آن بهبود در کارکردهای اجرایی آنها
است .این مسأله به ارتقاء خودتنظیمی در آنها منجر
خواهد شد .با توجه به این مسئله که مشکالت خودفعالی
و خودکنترلی که ناشی از نقص توجه و هوشیاری است در
دانشآموزان دارای مشکل یادگیری قابل مشاهده است،
این ضعف میتواند بر احساس ،ادراک ،شناخت ،هیجان و
عمل آنها تأثیرات قابلتوجهی داشته باشد که این
مشکالت بر کارکردهای اجرایی از جمله آغازگری ،تمرکز،
بازداری ،نگهداری ،دستکاری ،توقف عمل ،سنجش،
پایداری،جابجایی ،انعطافپذیری ،سازماندهی ،برنامهریزی،
آگاهی و تنظیم هیجان ،آگاهی از زمان ،ارتباط ،تعادل،
خودپایشی و تصحیح تأثیرات معناداری میگذارد که
نتیجۀ آن مشکالت زیادی است که این دانشآموزان در
خودتنظیمی رفتاری و هیجانی نشان میدهند.
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با توجه به این که یکی از مسائل مهم و ضروری در
پژوهشهای مداخلهای پیگیری نتایج مداخله در فواصل
زمانی طوالنی مدت است ،از اینرو ،توصیه میشود که در
پژوهشهای آتی از دورههای پیگیری طوالنیمدت استفاده
شود .همچنین با توجه به این که در پژوهش حاضر
زیرنوعهای مشکالت یادگیری مشخص نشد ،از اینرو
توصیه میشود که در پژوهشهای آتی ،پژوهشگران به
تأثیر جداگانۀ برنامۀ توانبخشی شناختی ،بر زیرنوعهای
مشکالتِ یادگیری ،در حوزه های خواندن و نوشتن و
ریاضی بپردازند .افزون براین ،با توجه به چندعاملی بودن
علل مشکالت تحصیلی و پیامدهای متعدد شناختی،
اجتماعی -هیجانی و رفتاری؛ از اینرو پیشنهاد میشود
که در پژوهشهای آتی به طراحی بستههای جامع
توانبخشی و کاربست آن برای دانشآموزان با مشکلِ
یادگیری پرداخته شود .همچنین در کنار ابزارهای
خودگزارشی از ارزیابی عصب روانشناختی و ابزارهای
مبتنی بر عمکرد نیز استفاده شود.

سیناپسی است .براساس نظریۀ هب دو ویژگی ارگانیزم
انسان شامل واکنشپذیری و انعطاف پذیری است .براساس
این نظریه ،انعطافپذیری و واکنشپذیری به جای این که
ویژگیهای رفتاری باشند ویژگیهای دستگاه اعصاب
مرکزی هستند که رفتار را توجیه میکنند؛ ازاینرو،
تمرینهای شناختی و تکرار آنها باعث افزایش ارتباط
سیناپسی و تقویت شبکۀ عصبی میشود که به دنبال آن
عملکرد فرد در حوزههای شناختی از قبیل توجه و
کارکردهای اجرایی نیز بهبود مییابد .درواقع ،تمرینهای
شناختی مکرر و هدایت شده باعث پیدایش تغییرات
ساختاری و کنش در نورونهای مسئول این کنشها ،در
مغز این دانشآموزان میشوند ،تغییراتی که با توجه بـه
انگارۀ شکلپذیری و خودترمیمی مغز انسان ،میتوانند
پایدار و بادوام باشند.

تشکر و قدردانی
مراتب سپاس ژرف خود را از همراهی و همگامی صمیمانۀ
تمامی دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش حاضر و نیز
پرسنل و کارکنان مدارس ابتدایی مناطق  9و  10شهر
تهران به عمل میآوریم.
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با توجه به یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی
بر تأثیر تمرینات توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای
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