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چکیده
هدف :اختالل یادگیری ،یکی از دالیل عمده عملکرد ضعیف تحصیلی تلقی میشود و کارکرد اجرایی عاملی اثرگذار بر
اختالل یادگیری است .هدف این پژوهش بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکرد اجرایی دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری است.
روش :در این پژوهش تمام آزمایشی که با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام شد 44 ،دانشآموز دختر
دارای اختالل یادگیری به صورت نمونهگیری هدفمند با جایگزینی تصادفی به طور مساوی در دو گروه کنترل و آزمایش
جایگزین شدند .گروه آزمایش در  6جلسهی  09دقیقهای آموزشهای مربوط به توانمندسازی شناختی دریافت کردند اما
گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل آزمون استروپ (جهت
سنجش بازداری) ،آزمون جمع و تفریق (جهت سنجش تغییر) ،و آزمـون کارتها (جهت سنجش بهروز رسانی) بود.
دادهها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش توانمندسازی شناختی منجر به تقویت و بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان ،در
گروه آزمایش ،در مقایسه با گروه کنترل میشود.
نتیجهگیری :از مداخله توانمندسازی شناختی میتوان برای بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری استفاده نمود.
کلیدواژهها :توانمندسازی شناختی ،کارکردهای اجرایی ،اختالل یادگیری.

 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2استادیارگروه روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3استادیارگروه روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
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.1مقدمه
اخیراً دانشآموزانی که چالشهایی در یادگیری فعالیتهای آموزشگاهی دارند ،مورد توجه زیادی
واقع شدهاند .والدین ،مربیان و پژوهشگران از همان ابتدای دوره پیشدبستانی شاهد سردرگمی
بعضی از دانشآموزان در یادگیری مهارتهای خواندن ،نوشتن و ریاضی ،که بهعنوان تکلیف به آنها
ارائه میشود ،هستند .به همین دلیل حوزه اختالل یادگیری از موقعیتی ویژه برخوردار است .این
حوزه از گذشته ریشههایی در برخی حوزههای آموزش استثنایی و بهخصوص در کمتوانی ذهنی
داشته است و به تازگی وارد برنامه آموزشی ویژه شده است (عاشوری و جلیل آبکنار.)1302 ،
اختالل یادگیری با مشکالت خاص در کسب و استفاده از مهارتهای گوش دادن ،صحبت کردن،
خواندن ،نوشتن و تواناییهای ریاضی همراه است (گراسمن .)2919 ،1معموالً دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری ،از سطح هوشی متوسط یا باالتر برخوردارند اما در شرایط تقریباً یکسان آموزشی
نسبت به سایر دانشآموزان عملکرد تحصیلی ضعیفتری دارند و برخالف قرار داشتن در محیط
آموزشی مناسب و نیز نداشتن ضایعات بیولوژیک بارز و فقدان مشکالت اجتماعی و روانی حاد ،با
سطح هوش متوسط قادر به یادگیری در زمینههای خاصی (خواندن ،نوشتن و محاسبه) نیستند
(کاراند 2و همکاران .)2990 ،بهره هوشی طبیعی ،سرعت کم در یادگیری ،کارکرد تحصیلی پایینتر
از حد انتظار ،پیشرفت کند ،تکرار پایههای تحصیلی ،عدمبرخورداری از انعطاف در استفاده از
راهبردهای آموزشی ،تفاوت بین سطح یادگیری در دروس مختلف و کوتاهی دامنه توجه ،از جمله
نشانههای اختالل یادگیری در دانشآموزان است (مانیس 3و همکاران .)2999 ،اختالل یادگیری در
کودکان سنین مدرسه و در زبانها و فرهنگهای مختلف ،در تمام حوزههای عملکردی مانند
خواندن ،نوشتن و ریاضیات ،بین  5تا  15درصد شایع است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2913 ،در
ایران و در بین دانشآموزان پایه دوم تا پنجم استان اردبیل میزان شیوع اختالل یادگیری 13 ،درصد
گزارش شده است (نریمانی و رجبی .)1334 ،همچنین میهندوست ( ،)2911با بررسی  699نفر از
دانشآموزان پایههای سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی شهر ایالم ،نرخ شیوع اختالل یادگیری را 11/4
درصد گزارش کرده است .مطالعات مختلف نشان داده است که سه عامل خصوصیات کودکان،
جنبههای خانوادگی و محیط اجتماعی از عوامل اصلی اثرگذار در شکلگیری اختالالت کودکان
هستند (ماریژن و کاسدن .)1001 ،4از جمله عوامل درون فردی (خصوصیات کودکان) موثر ،عوامل
انگیزشی و شناختی هستند (لینن برینک و پینتریچ.)2992 ،5
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در طول دهه اخیر به حوزه کارکردهای اجرایی در کودکان توجه فزایندهای شده است (زالزو 1و
همکاران .)2992 ،کارکردهای اجرایی ،مجموعهای از فرآیندهای شناختی هستند -کنترل توجه،
کنترل بازداری ،حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی و همچنین استدالل ،حل مسأله و
برنامهریزی -که برای کنترل شناختی رفتار ،مانند انتخاب و نظارت موفق رفتارهایی که دستیابی به
اهداف انتخاب شده را تسهیل میکنند ،ضروری هستند (دیاموند .)2913 ،2مهمترین این کارکردها
به شکل برنامهریزی ،سازماندهی ،حافظه فعال ،بازداری پاسخ ،مدیریت زمان ،آغازگری تکلیف و
مقاومت مبتنی بر هدف معرفی شدهاند (داوسون و گوایر .)2994 ،3هرگونه مشکل در رشد این
کارکردها میتواند باعث اختالل نقص توجه ،بهیاد سپاری تکلیف ،بیشفعالی یا اختالل در
برنامهریزی برای شروع و اتمام تکلیف ،اختالل حافظه و اختالل یادگیری شود (اندرسون و کاستیلو،4
 .)2992شواهد قانعکنندهای نشان داده است که کارکردهای اجرایی نقش مهمی در عملکرد
تحصیلی دانشآموزان بازی میکند .در واقع موفقیت تحصیلی دانشآموز تا حد زیادی به توانایی او
در برنامهریزی ،سازماندهی و اولویتبندی اطالعات ،تنظیم توجه خود ،دستکاری اطالعات در حافظه
کاری و نظارت بر پیشرفت خود ،وابسته است (واتسون 5و همکاران .)2916 ،این کارکردها نقش
مهمی در یادگیری ایفا میکنند (کلکمن 6و همکاران .)2913 ،قسمت بسیار وسیعی از قطعه
پیشانی ،همه نواحی قشر پیشپیشانی و بهخصوص ناحیه پیشپیشانی میانی و ناحیه بادامه ،در
کارکردهای اجرایی نقش دارند (الورز .)2996 ،1بازداری ،بهروز رسانی و تغییر کارکردهای اجرایی
مرتبط با لوب پیشانی هستند (مایک و فریدمن .)2999 ،3بازداری ،یکی از اصلیترین فرآیندهای
کنترل اجرایی بازداری پاسخ است که در رفتار سازشی پیچیده و فرآیندهای شناختی ما نقش
بسزایی دارد (دمپستر .)1002 ،0بازداری پاسخ یک سازه چند بعدی است و از سه فرآیند بهم
پیوسته شامل -1 :بازداری پاسخی که غالبا به یک رویداد داده میشود -2 ،متوقف کردن پاسخ یا
الگوی پاسخ جاری و درنگ یا ایست کردن (تأخیر) در تصمیمگیری برای پاسخ دادن یا ادامه پاسخ،
 -3حفظ دوره درنگ (ایست) و تولید پاسخهای خود فرمان که ازکنار گذاشتن رویدادها و پاسخهای
رقیب در این دوره اتفاق میافتند (کنترل تداخل) تشکیل یافته است (بارکلی .)1001 ،19یکی دیگر
از جنبههای مهم کارکردهای اجرایی بهروز رسانی اطالعات است که ،دائماً محتوای حافظه کاری را
1. Zelazo
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بهروزرسانی میکند .در واقع با دریافت اطالعات مرتبط با تکلیف جاری ،اقالم جدید و مرتبط با
تکلیف جاری ،با اقالم موجود در حافظه کاری که دیگر با تکلیف در دست اجرا ارتباطی ندارند
جایگزین کرده و بهطور پیوسته محتوای حافظه کاری را بهروز نگه میدارد .تغییر جهت توجه نیز
یکی دیگر از جنبههای کارکردهای اجرایی است که توانایی تغییر سریع از یک حالت ذهنی ،عمل و
فعالیت به حالتی دیگر و توانایی انطباق سریع با شرایط موجود است که آمایه انتقال نام دارد .در
فرآیند آمایه انتقال دو بعد اصلی وجود دارد )1 .ایجاد و شکلدهی یک حالت ذهنی همراه با یک
پاسخ یا محرک ،که باید با توجه در حافظه نگهداری شود )2 .تغییر از یک حالت روانی به یک حالت
روانی دیگر (مایک و فریدمن.)2999 ،
مکلین و هیتچ )2991( 1در پژوهش خود ارتباط ضعف کارکردهای اجرایی با اختالل ریاضیات
را در دانشآموزان با و بدون اختالل ریاضیات مورد بررسی قرار دادند .نتایج تفاوت معناداری را در
کارکردهای اجرایی (سازماندهی ،برنامهریزی و بازداری پاسخ) گروه با اختالل نسبت به گروه بدون
اختالل نشان داد و بیشترین تفاوت مربوط به عامل سازماندهی بود .پژوهشهای بروسنان 2و
همکاران ( )2992روی کودکان و نوجوانان با اختالل خواندن تحولی و پژوهشهای وندراسلویز 3و
همکاران ( )2994روی کودکان با اختالل ریاضیات و خواندن ،و پژوهش بیرامی و همکاران ()1302
در کودکان دارای اختالل ریاضی نتایج مشابهی را گزارش کردهاند .همچنین پژوهشهای هوپر 4و
همکاران ( ) 2995روی کودکان دبستانی با اختالل بیان نوشتاری به ضعف کارکردهای اجرایی در
حوزه بازداری پاسخ ،توجه پایدار ،سازماندهی و برنامهریزی در این کودکان اشاره دارد.
توانمندسازی شناختی ،یک روش درمانی است که هدف اصلی آن بهبود و ترمیم نقایص و
عملکردهای شناختی فرد از قبیل حافظه ،درک اجتماعی ،عملکرد اجرایی ،تمرکز و توجه است.
توانمندسازی شناختی با شناخت درمانی تفاوت اساسی دارد زیرا هدف شناخت درمانی تعدیل و
بازسازی افکار و باورهای غلط و نادرست است (هرز و مردر 2992 ،5به نقل از دولتشاهی و
همکاران .)1333 ،توانمندسازی شناختی نوعی تجربهی یادگیری است که نسبت به بازآموزی
شناختی حوزه گستردهتری را در بر میگیرد .بازآموزی شناختی به منظور بهبود نقایص کارکردهای
شناختی بهکار برده می شود اما در توانمندسازی شناختی ،انطباق کارکردی در فعالیتهای روزمره
نیز مورد هدف است (پریگا .)1000 ،6در روش توانمندسازی ،مواد و محتوای آموزش به دیدگاههای
شخصی وابسته نیست .در واقع در رویکردهای اصلی درمان محتوای عاطفی جایی ندارد و از نظر
1. Mclean & Hictch
2. Brosnan
3. Vander sluis
4. Hooper
5. Herz & Merder
6. Pryga
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عاطفی تا حدودی خنثی است .درمان به شیوه توانمندسازی شناختی از این دیدگاه که صرفاً و
عمدتاً روی تواناییهای شناختی تمرکز دارد ،یک درمان ویژه و منحصر به فرد است (ویکز و گیگ،1
2991؛ به نقل از قمریگیوی و همکاران.)1303 ،
در پژوهشی نشان داده شد که نرمافزار پیشبرد شناختی روی افزایش مهارت حافظهکاری و
بازداری پاسخ کودکان نقص توجه /بیشفعال و کودکان دچار نارساخوانی اثری مثبت دارد (قمری
گیوی و همکاران .)1301 ،نریمانی و سلیمانی ( )1302در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که از
مداخله توانبخشی شناختی میتوان برای بهبود کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و نگهداری توجه)
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل ریاضی استفاده کرد .بدین معنی که حافظهکاری،
نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایشی بعد از آموزش توانبخشی افزایش یافته است.
همچنین آموزش کارکردهای اجرایی موجب افزایش عملکرد نیمرخ وکسلر کودکان در خرده
آزمونهای اطالعات ،حساب و رمزنویسی میشود و در خردهآزمون حافظه عددی بیتاثیر است
(کاظمی و سیف .)1330 ،پیرانی ( ،)1305نیز در پژوهش خود نشان داد که آموزش مهارتهای
شناختی -هیجانی باعث کاهش مشکالت شناختی و هیجانی دانشآموزان نارساخوان میشود.
همچنین آموزش بازیدرمانی با رویکرد شناختی -رفتاری بر بهبود عملکرد ریاضیات و خواندن
دانش آموزان تأثیر مثبت داشته و منجر به کاهش مشکالت ریاضیات و خواندن در دانشآموزان
میشود (رضاییشریف و همکاران.)1305 ،
همانگونه که بیان شد پژوهشهای مختلفی در زمینه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر
اختالالت یادگیری (خواندن ،نوشتن ،ریاضی و دیکته) انجام شده است .با توجه به اینکه اثربخشی
توانمندسازی شناختی بر کلیه جنبههای کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری مورد
بررسی قرار نگرفته است و تنها نریمانی و سلیمانی ( )1302در پژوهشی تأثیر توانمندسازی شناختی
را بر حافظه کاری و توجه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی مورد بررسی قرار دادهاند ،در
این حوزه نیاز به تحقیقات بیشتر و متنوعتری است .بر این اساس این پژوهش بر آن است تا میزان
اثربخشی توانمندسازی شناختی در بازسازی کارکردهای اجرایی (تغییر ،بهروزرسانی و بازداری
پاسخ) دانشآموزان دارای اختالل یادگیری را تعیین کند .لذا سه هدف کلی و اصلی پژوهش حاضر
عبارت از ،تعیین اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکرد اجرایی تغییر در دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری ،تعیین اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکرد اجرایی بهروز رسانی در
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری و تعیین اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکرد اجرایی
بازداری پاسخ در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری است.

1. Vikz & Gige
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 .2روششناسی
از آنجاییکه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمندسازیشناختی در بهبود
کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری است ،پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی است
که با طرح پیشآزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد .در این پژوهش توانمندسازیشناختی به
عنوان متغیر مستقل محسوب می شود و کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ ،به روز رسانی و تغییر)
متغیر وابسته است.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانش آموزان ابتدایی دارای اختالل یادگیری شهر کرمان که در سال
تحصیلی  04- 05مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل داد .از میان آنها  44نفر به صورت نمونهگیری
هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.الزم به ذکر است که حجم نمونه در تحقیقات
آزمایشی برای هر زیر گروه حداقل  15نفر کافی است .اما در پژوهش حاضر به دلیل احتمال افت
آزمودنی ها به دالیل مختلف و افزایش اعتبار بیرونی پژوهش برای هر گروه  22دانشآموز دارای
اختالل یادگیری خواندن در نظر گرفته شد.بدین صورت که ابتدا با توجه به نظر معلمان و مشاهدات
بالینی ،دانشآموز دارای اختالل یادگیری خواندن به طور اولیه انتخاب و سپس آزمون نما (دو خرده
مقیاس درک متن و حذف آواها) روی آنان اجرا شد ،در نهایت دانشآموزانی که در این آزمون هم
عملکرد ضعیفی داشتند برای گروه نمونه انتخاب شدند .سپس به شیوهی تصادفی  22نفر ،در گروه
آزمایش و  22نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.
 .2-2ابزار پژوهش
آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) :آزمون خواندن و نارساخوانی برای سنجش نارساخوانی ،توسط
کرمینوری و مرادی ( ،)1334برای دانش آموزان دختر و پسر پایه اول تا پنجم ابتدایی یک زبانه
(پارسی) و دو زبانه (آذری و کردی) هنجاریابی شده و از  19آزمون فرعی تشکیل شده است .از دو
خرده آزمون این آزمون جهت تعیین وجود یا عدم وجود نارساخوانی استفاده گردید .ابتدا از آزمون
درک متن که از دو آزمون فرعی تشکیل شده است (متن مشترک برای پایههای دوم و سوم و دو
متن اختصاصی برای هر پایه) استفاده شد .برای هر متن  3سوال  4گزینهای در نظر گرفته شده
است و هر متن از  329و  349کلمه تشکیل یافته است .آلفای کرونباخ متن پایه سوم (فرم الف و
ب) به ترتیب  9/61و  9/62محاسبه شده است .سپس از آزمون حذف آواها که شامل  39واژه است،
استفاده شد .آزمودنی هر واژه را پس از حذف صدای موردنظر بیان میکند (کلمه مداد با حذف
صدای آ) .آلفای کرونباخ این خرده آزمون  9/13بدست آمده است .ضریب آلفای کل آزمون 9/32
بدست آمده است (حیدری و همکاران.)1301 ،
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آزمون استروپ :این آزمون برای ارزیابی توجه اختصاصی و انعطافپذیری شناختی در سال 1035
توسط استروپ ابداع شد .از آن دوره به بعد انواع مختلفی از این آزمون توسط افراد دیگر ،از جمله
گلدن در سال  1013و گراف در سال  1005ساخته شده است .اثر استروپ بهطور گستردهای در
روانشناسی استفاده میشود .در بین مهمترین کاربردهای آن ،ایجاد آزمونهای روانشناختی معتبر بر
اساس اثر استروپ برای اندازهگیری ظرفیت توجه انتخابی و مهارتهای یک شخص و همچنین
توانایی سرعت پردازش است (المرز .)2919 ،1در هر یک از این آزمونها تعداد کارتهای به کار برده
برده شده با هم تفاوت دارد .نوع کارتی آزمون استروپ ،بسیار شبیه به آزمون طرح شده به وسیله
استروپ است ،در این پژوهش از نوع کارتی آن استفاده شده است .این آزمون از چهار نوع کارت
تشکیل شده است .در نوبت نخست ،کارتها مربعهای رنگی را نشان میدهند(آبی ،قرمز ،زرد ،سبز و
قهوهای) ،و از آزمودنی خواسته میشود تا رنگ مربعها را بگوید .در کارت دوم ،محرک نام رنگهای
پنجگانه است (آبی ،قرمز ،زرد ،سبز و قهوهای) ،در این قسمت از آزمودنی خواسته میشود که تنها
واژههایی را که به رنگ خاکستری نوشته شدهاند ،بیان کند .کارت سوم ،واژههایی را که به نام
رنگهای پنجگانه اشاره دارند و با رنگهای متعارض (مثالً واژه آبی به رنگ قرمز) نوشته شدهاند،
نشان میدهد .آزمودنی بدون توجه به واژه ای که نوشته شده است ،رنگ آن را بیان میکند .در
کارت چهارم ،واژهها بدون توجه به رنگی که نوشته شده است ،خوانده میشود .در هر چهار کارت
زمان واکنش آزمودنی و تعداد خطاها ثبت میشود.
پایایی این آزمون برای کارتهای اول و دوم  9/33و برای کارتهای سوم و چهارم  9/39محاسبه
شده است (دنی 2و همکاران2995 ،؛ به نقل از بشرپور .)1335 ،این آزمون برای سنجش پردازش
خودکار و کنترل شده کاربرد دارد .کارتهای اول و دوم برای اندازهگیری پردازش خودکار و
کارتهای سوم و چهارم برای اندازهگیری پردازش کنترلشده است(راونکلید2994 ،3؛ به نقل از
بشرپور .)1335 ،این آزمون به نارساییهای توجه و بازداری مختل حساسیت زیادی دارد.به منظور
بررسی پایایی این ابزار سنجش کارکرد اجرایی بازداری پاسخ ،از روش بازآزمایی استفاده شد و ابزار
مذکور به فاصله دو هفته بر رور یک نمونه  59نفری اجرا گردید .در نهایت ضریب همبستگی 9/54
نشاندهنده پایایی مناسب این ابزار بود.
آزمون جمع -تفریق :این فعالیت شامل سه لیست از  39عدد دو رقمی میباشد .عددها در هر
لیست بهصورت تصادفی و بدون جایگزینی قرار داده شدهاند .در لیست اول از شرکتکنندهها
خواسته میشود که عدد سه را به هر عدد اضافه کنند .در زمان دو دقیقه از آنها خواسته میشود تا
آنجا که امکان دارد این کار را انجام دهند .در همان مدت زمان از شرکتکنندگان خواسته میشود
1. Lamers
2. Denay
3. Ravenkelid
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که عدد سه را از اعداد لیست دوم کم (تفریق) کنند .در لیست سوم از شرکتکنندگان خواسته
می شود که به صورت یک در میان عدد سه را با اعداد جمع و تفریق کنند .نمره شرکتکنندگان با
توجه به تعداد پاسخهای صحیح و زمان صرف شده ،تعیین میشود( .جرسیلد1021 ،1؛ به نقل از
هلن 2و همکاران .)2996 ،به منظور بررسی پایایی این ابزار سنجش کارکرد اجرایی تغییر ،از روش
بازآزمایی استفاده شد و ابزار مذکور به فاصله دو هفته روی یک نمونه  59نفری اجرا گردید .در
نهایت ضریب همبستگی  9/31نشاندهنده پایایی مناسب این ابزار بود.
آزمون کارتها :در این آزمون  49کارت وجود دارد که دو به دو یکسان هستند ،به عبارتی بیست
جفت کارت یکسان و یک شکل بهصورتی که شکل آنها مشخص نباشد و آزمودنیها پشت کارتها را
ببینند ،به طور تصادفی چیده میشود .آزمودنی یک کارت را بر میدارد و باید از بین کارتهای
موجود جفت کارتی را که برداشته است پیدا کند و سپس کارتی دیگری را بردارد .آزمودنی آنقدر
این کار را انجام میدهد تا چهل کارت را با هم جفت کند .نهایتاً براساس تعداد خطاها و زمان
استفاده شده نمره آزمودنی معین میگردد (هلن و همکاران.)2996 ،به منظور بررسی پایایی این
ابزار سنجش کارکرد اجرایی به روز رسانی ،از روش بازآزمایی استفاده شد و ابزار مذکور به فاصله دو
هفته بر رور یک نمونه  59نفری اجرا گردید .در نهایت ضریب همبستگی  9/53نشاندهنده پایایی
مناسب این ابزار بود.
پکیج آموزشی توانمندسازی شناختی :این پکیج بر اساس پکیج توانمندسازی شناختی و حرکتی
(نظری ،محمدجاننیا و کریمیدورابی )1304 ،طراحی شده است .پکیج طراحی شده شامل تمرینات
بخش توانمندسازی شناختی است که منجر به توانمندسازی شناختی کودکان دارای اختالل
یادگیری میشود .الزم به ذکر است در این پژوهش تنها تکالیفی که با نظر متخصصان ،مربوط به
جنبههای شناختی بهویژه کارکردهای اجرایی بود انتخاب و به گروه آزمایش آموزش داده شد.
 .3روش اجرا
ابتدا گروه نمونه با استفاده از نظر معلمان و مشاهدات بالینی انتخاب شدند .سپس جهت اطمینان
بیشتر از آزمون نما برای تعیین افراد مبتال به اختالل یادگیری خواندن استفاده شد .همه
دانش آموزان از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی شرایطی مشابه داشتند ،تا اثر آن به عنوان یک متغیر
تعدیل کننده کنترل شود .شرایط محیطی یکی از عواملی است که میتواند بر اختالل یادگیری یا
کارکرد اجرایی تأثیرگذار باشد .محیط غنیتر ،بهبودی بیشتر .در نتیجه وضعیت اقتصادی اجتماعی
این دانشآموزان کنترل شد و افراد بر اساس وضعیت اقتصادی اجتماعی بهطور تصادفی و جفت شده
1. Gersild
2. Helen
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در دو گروه کنترل ( 22نفر) و آزمایشی ( 22نفر) جایگزین شدند .آزمونهای کارکردهای اجرایی
(تغییر ،به روزرسانی و بازداری) به عنوان پیشآزمون روی دو گروه اجرا و نتایج حاصل ثبت گردید.
سپس مداخله صورت گرفت که مراحل آن به شرح زیر است:
بهطورکلی  33تمرین آموزشیِ توانمندسازی شناختی ،برای  6جلسه آماده گردید .در سه جلسه
اول 6 ،تمرین و در سه جلسه دوم  5تمرین آموزشیِ توانمندسازی شناختی ،بهطور گروهی به
دانشآموزان ارائه شد .در جلسه اول ،ضمن سالم و خوشآمد گویی و برقراری ارتباط با دانشآموزان،
 6تمرین اول آموزشیِ توانمندسازی شناختی به آنان ارائه شد .ضمن توضیح و راهنماییهای الزم به
همه دانشآموزان و سرکشی تکتک آنان ،آموزش را مرحله به مرحله تا اتمام جلسه اول پیش بردیم.
در جلسه دوم سراغ  6تمرین آموزشی بعدی رفته ایم .در این جلسه نیز مانند جلسه اول توضیحات و
راهنماییهای الزم به تکتک دانشآموزان ارائه گردید .به همین ترتیب تا جلسه ششم یعنی جلسه
آخر ادامه داده و در هر جلسه توضیحات و راهنماییهای الزم به دانشآموزان ارائه گردید .الزم به
ذکر است که بهصورت سلسله مراتبی ،در هر جلسه تمرینات آموزشیِ توانمندسازی شناختی
پیچیدهتر میشد.
در نهایت پسآزمون را که همان آزمونهای کارکردهای اجرایی بود ،برای سنجش اثر آموزش به
اجرا در آورده و دادههای حاصل ثبت شدند .پس از آن دادههای گردآوری شده با نرمافزار ،Spss 20
و با استفاده از آمار استنباطی و روش تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
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 .4یافتهها
در جدول  ،1ویژگیهای توصیفی انواع کارکردهای اجرایی گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون بیان شده است.
جدول  :1ویژگیهای توصیفی انواع کارکردهای اجرایی گروه آزمایش و گروه کنترل درپیشآزمون و پسآزمون
گروه آزمایش
متغیرها

N
میانگین
SD
کجی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

گروه کنترل
پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

تغییر

بهروز رسانی

بازداری

تغییر

بهروز رسانی

بازداری

تغییر

بهروز رسانی

بازداری

تغییر

بهروز رسانی

بازداری

22
33.60
11.59
9.16
9.10
19
16

22
3.94
3.46
-9.53
-9.34
2
12

22
4.34
1.04
-9.13
9.25
9
3

22
41.14
16.56
9.30
-9.25
19
11

22
19.91
2.19
-1.45
9.50
14
12

22
2.10
2.19
1.24
1.52
1
0

22
11.13
13.49
9.33
1.05
-4
56

22
5.63
3.39
9.16
-9.00
9
12

22
4.16
3.32
9.51
1.35
-3
14

22
11.13
14.13
9.21
-9.46
-5
59

22
5.19
4.53
9.32
-1.52
9
12

22
19.01
4.53
-9.25
9.16
3
21
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در جدول  ،2نتایج تأثیر عضویت گروه بر نمرات کارکرد اجرایی تغییر در مرحله پسآزمون
مالحظه میشود .این یافتهها نشان میدهد که تفاوت مشاهده شده بین نمرات کارکرد اجرایی تغییر
برحسب عضویت گروهی (دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پسآزمون معنادار است و  29درصد
از این تفاوت منحصراً بهوسیله توانمندسازی شناختی قابل تبیین است ،p≤9.991 ،2p=9.29
 .F)1.43(= 19.63مقایسه اثرات اصلی به کمک آزمون تعقیبی  LSDنشان داد ،تفاوت مشاهده شده
بین میانگین دو گروه معنادار است و میزان کارکرد اجرایی تغییر در گروه توانمندسازی شناختی
(SD=16.56؛  )M=41.14بهصورت معناداری بیشتر از گروه گواه (SD=14.13؛  )M=11.13در
مرحله پسآزمون است (.)P>9/991
در جدول  ،2نتایج تأثیر عضویت گروه بر نمرات کارکرد اجرایی بهروزرسانی در مرحله پسآزمون
مالحظه میشود .این یافتهها نشان میدهد که تفاوت مشاهده شده بین نمرات کارکرد اجرایی
بهروزرسانی برحسب عضویت گروهی (دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پسآزمون معنادار است
و  13درصد از این تفاوت منحصراً بهوسیله توانمندسازی شناختی قابل تبیین است (،2p=9.13
 .)F)1.43(= 0.95 ،p≤9.991مقایسه اثرات اصلی به کمک آزمون تعقیبی  LSDنشان داد ،تفاوت
مشاهده شده بین میانگین دو گروه معنادار است و میزان کارکرد اجرایی بهروزرسانی در گروه
توانمندسازی شناختی (SD=2.19؛  )M=19.1به صورت معناداری بیشتر از گروه گواه (SD=4.35؛
 )M=5.19درمرحله پسآزمون است (.)P>9.991
در جدول  ،2نتایج تأثیر عضویت گروه بر نمرات کارکرد اجرایی بازداری در مرحله پسآزمون
مالحظه میشود .این یافتهها نشان میدهد که تفاوت مشاهده شده بین نمرات کارکرد اجرایی
بازداری برحسب عضویت گروهی (دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پسآزمون معنادار است و
 50درصد از این تفاوت منحصراً بهوسیله توانمندسازی شناختی قابل تبیین است (،2p=9.50
 .)F)1.43(= 50.62 ،p≤9.999مقایسه اثرات اصلی به کمک آزمون تعقیبی  LSDنشان داد ،تفاوت
مشاهدهشده بین میانگین دو گروه معنادار است و میزان کارکرد اجرایی بازداری در گروه
توانمندسازی شناختی (SD=2.19؛  )M=2.10به صورت معناداری کمتر از گروه گواه (SD=4.53؛
 )M=19.01درمرحله پسآزمون است (.)P>9.991
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جدول  :2مقایسه اثرات درون گروهی کارکردهای اجرایی تغییر ،بهروز رسانی و بازداری پاسخ در پس آزمون
بر حسب گروه با کنترل پیش آزمون
مجموع

کارکرد
اجرایی

تغییر

به روز
رسانی

بازداری
پاسخ

مجذورات
گروه
خطا
کل
کل اصالحشده
گروه
خطا
کل
کل اصالحشده
گروه
خطا
کل
کل اصالحشده

1595.530
5316.621
54113.313
15030.636
192.141
465.226
3595.102
109.259
141.055
519.156
3342.162
1269.121

DF
1
41
44
43
1
41
44
43
1
41
44
43

میانگین
مجذورات
1595.530
141.360

192.14
11.34

141.055
12.443

F

Sig

اندازه اثر

19.63

9.992

9.296

0.95

50.62

9.994

9.999

9.131

9.503

 .5بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی در بهبود کارکردهای اجرایی
(تغییر ،بهروز رسانی و بازداری پاسخ) دانشآموزان دارای اختالل یادگیری بود .نتایج تحلیل
کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در تواناییهای تغییر ،بهروز رسانی و بازداری
پاسخ تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنی که تواناییهای تغییر ،بهروز رسانی و بازداری پاسخ در
گروه آزمایش بعد از آموزش توانمندسازی شناختی افزایش یافته است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش کلینبرگ 1و همکاران ( ،)2911قمری گیوی و همکاران ( ،)1301قمری گیوی و همکاران
( ،)1303نریمانی و سلیمانی ( )1302و پیرانی ( )1305و رضاییشریف و همکاران ( )1305همسو
است.
مفهوم دقیق اختالل یادگیری ویژه ،شامل اختاللهای یادگیری و شناختی است که در فرد درونی
هستند و هر یک بهطور معناداری بر دامنهی نسبتاً ویژهای از درسها و عملکردها تأثیر میگذارند.
این اختالل امکان دارد بهطور ترکیبی با سایر شرایط همراه باشد ،اما در درجه اول بهدلیل سایر
شرایط از قبیل عقبماندگی ذهنی ،اختالل رفتاری ،محرومیت از موقعیت یادگیری و نارساییهای
حسی نیست (اسمیت ،اورات و سالتر .)2996 ،2اختالل یادگیری بهعنوان مهمترین علت عملکرد
ضعیف تحصیلی محسوب میشود (احدی و همکاران .)1301 ،امروزه در اغلب پژوهشهای عصب
روان شناختی نشان داده شده است که کودکان دارای اختالل یادگیری ،در آزمونهای مرتبط با
1. Kleinberg
2. Smith, Everatt & Salter
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کارکردهای اجرایی در قطعه پیشپیشانی مغز دچار نارساییهایی هستند (سیدمن.)2996 ،1
کارکردهای اجرایی مجموعهای از فرآیندهای شناختی است که در مدیریت رفتار هدفمند به کار
گرفته میشود (لوکاسکیو 2و همکاران .)2919 ،کارکردهای اجرایی در طول عمر یک فرد به تدریج
رشد و تغییر میکند و میتواند در هر زمان در گستره زندگی شخص بهبود یابد ،همچنین ،این
فرآیندهای شناختی میتواند توسط انواع حوادث ،فرد را بهطور منفی تحت تاثیر قرار دهد (دیاموند،
 .)2913با مشاهده نشانههای اولیه در نوزادان  1تا  12ماهه ،بهنظر میرسد کنترل بازداری و حافظه
کاری اولین کارکردهای اجرایی هستند (دیالکا و لونتر .)2993 ،3کنترل بازداری و کنش حافظه
کاری به عنوان کارکردهای اجرایی اساسی است که آن را برای کارکردهای اجرایی پیچیدهتر مانند
حل مسأله امکانپذیر میسازد (سن 4و همکاران .)2994 ،براساس الگوی بازداری بارکلی این طور
فرض می شود که عملکرد صحیح کارکردهای اجرایی به عملکرد صحیح بازداری در کورتکس
پیشانی و پیشپیشانی بستگی دارد .بهعبارت دیگر وقتی بازداری دچار مشکل باشد ،دیگر
کارکردهای اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند کرد و مشکالت این کودکان در بازداری ،با ضعف
عملکرد لوب پیشانی و پیشپیشانی آنها مرتبط است (محمودعلیلو و همکاران .)1304 ،از جمله
تواناییهای مورد نیاز کودکان در زمینه یادگیری دروس مدرسه کارکردهای اجرایی است (کرک 5و
همکاران )2996 ،و در پژوهشهای متعددی از جمله مکلین و هیتچ ( ،)2991سیکورا و ادوارد
( ،)2992وندراسلویز و همکاران ( )2994و کلونیس و موییکس ( ،)2995نشان داده شده است که
تقویت و رشد کارکردهای اجرایی منجر به افزایش توانایی تحصیلی و بهبود اختالل یادگیری
میشود.
از آنجایی که کارکرد اجرایی یک توانایی عالی شناختی و فراشناختی است (علیزاده،)1335 ،
آموزش و توانمند سازی شناختی میتواند به بهبود کارکرد اجرایی بیانجامد .در واقع تمرینات و
آموزشهای شناختی فرآیندی را ایجاد میکند که منجر به بهبود این نارساییها در قطعه
پیشپیشانی می شود و درنتیجه کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری بهتر عمل
خواهد کرد .در مجموع میتوان گفت که ،کارکردهای اجرایی (تغییر ،بهروزرسانی و بازداری پاسخ)
در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ضعیف است و آموزش و تقویت کارکردهای اجرایی منجر به
بهبود اختالل یادگیری دانشآموزان میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از آموزش
توانمندسازی شناختی میتوان برای افزایش تواناییهای بازداری پاسخ ،تغییر و بهروز رسانی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری سود جست .بدین ترتیب متخصصان اختالل یادگیری میتوانند
1. Seidman
2. Locascio
3. De Luca & Leventer
4. Seen
5. Kirk
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از این روش در کنار سایر مداخالت درمانی استفاده کنند .در واقع معلمان و متخصصان حوزه
اختالل یادگیری میتوانند با استفاده از آموزش توانمندسازی شناختی ،به دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری خود کمک کنند تا در زندگی تحصیلی خود نقش فعالتر و مفیدتری داشته باشند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به دشواری در دسترسی به افراد بیشتر در گروه نمونه،
محدودیت زمانی و همچنین محدود بودن گروه نمونه به دانشآموزان دختر دارای اختالل یادگیری
اشاره کرد ،که میتواند تعمیم نتایج حاضر را به دانشآموزان پسر دارای اختالل یادگیری دچار تردید
نماید .این پژوهش تنها شامل سه حوزه از کارکردهای اجرایی بود ،لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات
آتی سایر کارکردهای اجرایی نیز مورد بررسی قرار گیرد .پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای اجرایی
در کودکان دارای اختالل یادگیری پرداخته است که توصیه میشود این کارکردها در مورد گروههای
دیگر کودکان دارای اختالل بررسی شود.
قدردانی :از آموزش و پرورش شهرستان کرمان و بویژه از مدارس ابتدایی ،مدیران و آموزگاران
مدارس که در اجرای پژوهش و آموزش توانمندسازی شناختی مساعدت و همکاری داشتند،
سپاسگزاری به عمل میآید.
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