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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،برر سی اثربخ شی توانبخ شی شناختی رایانهای بر حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی
کودکان دارای اختالل یادگیری بود.
روش :این پژوهش به شیوهی نیمهآزمای شی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و با پیگیری  54روزه
اجرا شد .از میان دانشآموز مبتال به اختالل یادگیری مراجعهکننده به مراکز ویژه اختالالت یادگیری  25دانشآموز
دارای اختالل یادگیری به صورت ت صادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ( 12نفر برای هر
گروه) .برای جمعآوری دادهها از تکلیف چند محرک پیشییین (ان -بک) و آزمون مرتب کردن کارت ویسییکانسییین
استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط ( )2×3با استفاده از نرمافزار  SPSS-24تحلیل شدند.
یاف ته ها :یاف ته ها نشیییان داد که بین گروه آز مایش و کنترل در حاف ظه کاری (،df =1/33 ، 22/35 ،p<5/54
 ،)F=12/21تعداد طبقات ( )F=8/52 ،df=2 ،55 ،p<5/54و خطای درجاماندگی (،df =1/44 ، 35/22 ،p<5/54
 )F=11/50تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به این ن تایج می توان گفت که توانبخشیییی شییی ناختی را یانهای بر بهبود حافظه کاری و
انعطافپذیری شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری اثربخش است.
کلید واژهها :توانبخشی شناختی رایانهای ،حافظه کاری ،انعطافپذیری شناختی ،اختالل یادگیری.
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 .1مقدمه
اختالل یادگیری در کودکان یک اختالل ع صبی ر شدی ا ست که بر اثر تعامل عوامل ارثی و محیطی
مؤثر بر توا نایی مغز در ادراک یا پردازش مؤثر اطال عات کالمی و غیرکالمی تأثیر می گذارد و این
مسئله میتواند منجر به مشکالتی در چندین حوزه شامل تحول زبان ،یادگیری تحصیلی ،هماهنگی
حرکتی ،خودتنظیمی هیجانی و توجه شود .مشخصه این اختالل مشکالت پایدار در زمینه یادگیری
مهارتهای تحصیلی مربوط به خواندن ،بیان نوشتاری و ریاضیات علیرغم داشتن هوشبهر متوسط یا
باالتر از متوسییط اسییت که در اوایل کودکی شییرو میشییود و با تواناییهای هوشییی کلی کودک
همخوانی ندارد .برای کودکان دچار اختالل یادگیری اغلب همگامی با همسیییاالن در برخی درو
دشیییوار اسیییت .درحالی که ممکن اسیییت در برخی درو دیگر عملکرد عالی از خود بروز دهند.
مهارتهای تحصیییلی که ممکن اسییت در اختالل یادگیری مختل شییوند عبارتاند از :خواندن روان
تکواژهها و جمالت ،بیان نوشتاری و هجی کردن و محاسبه و حل مسائل ریاضی (سادوک ،1سادوک
و روئیز2514 ،2؛ هوروویتز و استیکر 2515 ،3به نقل از کرک ،گاالگر و روت کلمن2514 ،5؛ نسائیان،
اسدی گندمانی و مرادی.)1321 ،
وقتی مشیییکالت یادگیری ،پردازش یا تفکر را ت حت تأثیر قرار مید هد ،فرد با مشیییکالتی در
کارکردهای شیییناختی مواجه میشیییود که بهطور ویژه این مشیییکالت برای معلمان و دانشآموزان
ناکامکننده ا ست .پژوهشهای مختلف به نقش مهم کارکردهای اجرایی در اختالالت یادگیری ا شاره
دارند .نتایج مطالعات در این حوزه بیانگر این نکته اسیییت که کودکان با اختالل یادگیری ،عملکرد
ضییعیفتری در کارکردهای اجرایی ازجمله حافظه کاری و انعطافپذیری شییناختی نسییبت به سییایر
کودکان دارند (گوپتا و شیییرما2510 ،4؛ امانی ،مظاهری ،نجاتی و شیییمسییییان1321 ،؛ گواجاردو و
کارترایت2511 ،1؛ مورا ،سیمو و پریرا2515 ،0؛ متی سون و مایز2512 ،8؛ فایرلیق و نوام2515 ،2؛
جانسون ،هامفری ،مالرد ،وودز و سوانسون2515 ،15؛ نسائیان و همکاران.)1321 ،
حافظه کاری یک فضیییای کار ذهنی را برای حمایت از فعالیتهای شیییناختی روزمره که نیاز به
پردازش و ذخیره سازی دارند فراهم میکند و با وظایف شناختی مثل محا سبه ذهنی و حل م سئله
نیز مشییارکت میکند .مشییخ شییده اسییت که ما برای بسییاری از جنبههای زندگی روزمره ازجمله
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خواندن ،حسیییاب ذهنی و برنامهریزی یک سیییری فکر یا اعمال از حافظه کاری اسیییتفاده میکنیم.
کارکرد ا صلی حافظه کاری ت سهیل و تقویت ظرفیت رمزگذاری ،ذخیره سازی و بازیابی عملکردهای
ضروری برای یادگیری و پردازش سطح باالتر اطالعات است .کودکان مبتال به اختالل یادگیری اغلب
در یادگیری شک ست میخورند زیرا بار حافظه کاری تکلیف اغلب از ظرفیت حافظه کاری آنها فراتر
میرود (زندکریمی و یزدی1324 ،؛ گوپتا و شرما.)2510 ،
انعطافپذیری شناختی (که توانایی جابجایی ذهنی نیز خوانده میشود) شیوهای از پردازش ذهنی
اسیییت که فرد به تنظیم م جدد م نابع ذهنی در ن تایجی مت ناوب میپردازد و نتی جه درگیری چند
سی ستم شناختی ا ست که از نظر واژگان معنایی و اجرایی برای تفکر ب سیار مهم ا ست (به نقل از
شریفی ،مو سوی و ح سنی .)1320 ،انعطافپذیری شناختی توانایی فرد برای ن شان دادن پا سخهای
منا سب در مواجهه با شرایط جدید ا ست که در انجام فعالیتهای زندگی روزمره مانند تکالیف م شق
شب ب سیار مهم ا ست (فدایی ،توکلی ،طهما سبی ،نریمانی ،شیری 1و شیری .)2510 ،همچنین،
انعطافپذیری شییناختی به یادگیری در دامنههای پیچیده و بدسییاختار اشییاره دارد که بیانگر اکثر
موقعیتها در زندگی واقعی ا ست و این منطقه عمدهای ا ست که کودکان با اختالل یادگیری در آن
مشیییکالتی را تجربه میکنند (زند کریمی و یزدی1324 ،؛ ویتین .)2515 ،2گواجاردو و کارترایت
( )2511در مطالعهای به این نتیجه رسیییدند که انعطافپذیری شییناختی با مفاهیم دریافت زبانی و
فهم خواندن رابطه معناداری دارد.
در نتیجه عدم شنا سایی م شکالت شناختی در مراحل اولیه و ا صالح م شکالت یادگیری حا صل
ممکن اسیت کودک نتواند با این معلولیت نامرئی مقابله کند و حتی میتواند منجر به ترک تحصییل
شود .شواهد ن شان میدهد که با یادگیری راهبرد منا سب برای کاهش بار حافظه کاری تکلیف و از
طریق آموزشهای درمانی میتوان عملکرد یادگیری این کودکان را بهبود بخشییید (گوپتا و شییرما،
.)2510
یکی از درمان هایی که در سیییال های اخیر برای بهبود کارکردهای شیییناختی به کاررفته ،درمان
توانبخشی شناختی است .توانبخشی شناختی یک برنامه هدف محور چندمنظوره نوسازی یا جبران
مهارتها و تواناییهای شناختی است که پس از آسیب مغزی تغییریافته یا از بین رفته است .بهطور
خاص ،درمان توانبخشیییی شیییناختی بر بهبود عملکردهای شیییناختی (حافظه ،توجه و تمرکز) و
مهارتهای زندگی روزانه متمرکز شده ا ست .ا صل عمده درمان توانبخ شی شناختی ،انعطافپذیری
مغز اسیییت که به ظرفیتی خاص از مغز در تغییر سیییازمان و عملکرد شیییبکه عصیییبی آن ،تولید
سیناپسهای جدید یا از بین بردن سیناپسهای قدیمیتر ا شاره دارد .توانبخ شی شناختی به فرد
برای بهبود مکانیزمهای جبرانی ،با بهرهگیری از توانایی مغز برای انجام وظایف پیچیده با اسییتفاده از
1. Fadaei, Tavakoli, Tahmasebi, Narimani, Shiri,
2. Wittlin
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فرایندهای شییناختی جایگزین کمک مینماید و بر کاهش ناتوانی متمرکز اسییت (سیییل و جنتایل،1
2518؛ کلب و گیب.)2515 ،2
اورکی ،زار و عطار قصییبه ( )1321در پژوهش یی با هدف بررسییی تأثیر توانبخشیی شییناختی بر
حافظه کاری و پیشییرفت تحصیییلی کودکان با اختالل ریاضییی نشییان دادند نمرات حافظه کاری و
پی شرفت تح صیلی کودکان گروه آزمایش به شکل معنیداری افزایشیافته ا ست .آب باریکی ،یزدان
بخش و مؤمنی ( )1321در پژوهشییی دیگر با عنوان «اثربخشییی توانبخشییی رایانهای بر نارسییایی
شییناختی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری» نشییان دادند برنامه توانبخشییی شییناختی کاپیتان الگ
موجب کاهش نارسییایی شییناختی این کودکان شییده اسییت .در پژوهشییی دیگر الوی ،بایبیل و الئو،3
( )2513اثربخ شی آموزش رایانهای حافظه کاری را روی دانشآموزان مقطع ابتدایی موردبرر سی قرار
دادند ،نتایج پژوهش آنها نشیییان داد که دانش آموزان شیییرکتکننده در برنامه مداخلهای رایانهای
حافظه کاری ،در نمرات آزمون حافظه کالمی و دیداری -فضیییایی عملکرد بهتری را از خود نشیییان
دادند .همچنین ماتهرا ،راجندر ،شییارما و سییین  )2552( 5در پژوهش خود نشییان دادند بازآموزی
شناختی میتواند به کاهش نقای شناختی در کودکان با ناتوانی یادگیری و بهبود عملکرد تح صیلی
آنها کمک کند.
کودکان مبتال به ناتوانی های یادگیری بزرگترین گروه دانش آموزانی هسیییت ند که به وسیییی له
برنامههای ویژه آموز شیمان ،خدمت دریافت میکنند .تخمین حا ضر ن شان میدهد که  13/5در صد
کودکان سن مدر سه که آموزش ویژه دریافت میکنند ،بهعنوان ناتوان یادگیری طبقهبندی می شوند
(دپارتمان آموزشوپرورش آمریکا 2511 ،به نقل از کرک و همکاران .)2514 ،طی پژوه شی در ایران
معینالغربائی ،اسییالمی و فدایی ( )1325شیییو  4/50 ،1/22و  1/13درصییدی اختالالت خواندن،
نو شتن و ریا ضی برای پایه دوم و  5/01 ،3/32و  1/52در صدی برای پایههای سوم تا پنجم را ن شان
دادند.
ازآن جایی که کود کان دارای اختالل یادگیری در کارکرد های اجرایی ازجم له حاف ظه کاری و
انعطافپذیری شناختی دارای م شکل ه ستند و اختالل در این کارکردها مانعی برای انجام فعالیتهای
روزانه اسیییت (بارمان ،چاترجی و بیهاید)2511 ،4؛ و با توجه به اینکه کودکان مبتالبه ناتوانیهای
یادگیری بزرگترین گروه دانشآموزانی هسییتند که بهوسیییله برنامههای ویژه آموزشیییمان ،خدمت
در یا فت میکن ند (د پارت مان آموزش وپرورش آمری کا 2511 ،به ن قل از کرک و هم کاران)2514 ،؛
اهمیت و ضرورت پژوهش چ شمگیر و درخور توجه ا ست .در نتیجه این پژوهش با هدف برر سی تأثیر
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توانبخشیییی شیییناختی رایانهای بر حافظه کاری و انعطافپذیری شیییناختی کودکان دارای اختالل
یادگیری صورت گرفت.
 .2روششناسی
طرح پژوهش حاضر از نو نیمه آزمایشی و بهصورت پیشآزمون ییی پسآزمون با گروه کنترل و دوره
پیگیری  54روزه ( 1/4ماه) پس از انجام مداخله است.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری مراجعهکننده به مرکزهای
ویژه اختالالت یادگیری در شهر تهران در سال تحصیلی  1328-1320بود که پس از هماهنگی الزم
و کسب اجازه از مدیران مربوطه ،از  28دانشآموز پایه دوم تا پنجم ابتدایی حاضر در این مرکزها که
تشییخی اختالل یادگیری دریافت کرده بودند و والدینشییان موافق شییرکت کودکشییان در پژوهش
بود ند و بهصیییورت داوطلبانه مراجعه نمودند ،ثبت نام بهعمل آمد .مالک انتخاب  28نفر از دانش
آموزان مبتال به اختالل یادگیری در نظرگرفتن مالکهای ورود آزمودنیها بود که در نهایت ،پس از
ریزش اولیه 25 ،نفر بهصیییورت تصیییادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ( 12نفر گروه
آزمایش و  12نفر گروه کنترل).
مالکها ی ورود عبارت بودند از :ر ضایت والدین ،هوش طبیعی ،عدم وجود اختالل خواندن شدید
و ندا شتن اختالل همراه و م شکالت ح سی -حرکتی و مالکهای خروج عبارت بودند از :عدمر ضایت
والدین ،کسیییب نمره هوش یک انحراف معیار پایینتر از میانگین ،وجود اختالل خواندن شیییدید و
داشتن اختالل همراه و مشکالت حسی -حرکتی.
 .2-2ابزارهای پژوهش
آزمون هوش ریون :1در این آزمون که فرم اول آن در سیییال  1238و فرم دوم آن در سیییال 1250
تهیه شده ا ست ،آزمودنی باید از میان  1تا  8ت صویر جداگانه ت صویری را انتخاب کند که ماتریس را
تکمیل میکند  .آزمون ریون دارای دو فرم متفاوت اسیییت .ریون کودکان که برای ارزیابی هوشیییی
کودکان  4تا  2ساله بهکار میرود و دارای ت صاویر رنگی ا ست و ریون بزرگ ساالن که برای افراد 2
ساله و باالتر با ت صاویر سیاهو سفید طراحی شده ا ست (به نقل از رفیع خواه و مهاجرانی .)2515 ،در
این پژوهش از آزمون ریون بهمنظور تعیین یکسییان بودن گروههای آزمایش و کنترل از نظر هوشییی
اسییتفاده میشییود .قابلیت اعتماد آزمون ریون با روش باز آزمایی در دامنه  5/85تا  5/25در فواصییل
زمانی و گروههای مختلف گزارششیده اسیت .همبسیتگی آزمون با آزمونهای وکسیلر و اسیتنفورد-
بینه ،شاخ صی از روایی ا ست که در دامنه  5/45تا  5/81گزارش شده ا ست (به نقل از رفیع خواه و
مهاجرانی.)1323 ،
1. Raven’s Intelejence Test
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تکلیف چند محرک پیشییین نان -بک) :این آزمون برای ارزیابی حافظه کاری مورداسیییتفاده قرار
میگیرد و یکی از پرکاربردترین ابزارهای نابسیییته به فرهن اسیییت .در این آزمون تعدادی محرک
بینایی به صورت متوالی بر روی صفحه نمایشگر رایانه ظاهر می شود و آزمودنی باید در صورت تشابه
هر محرک با محرک قبل کلید شماره «یک» و در صورت عدم ت شابه کلید شماره «دو» صفحهکلید
را فشیییار دهد .در این تکلیف فرد باید اطالعات تنها یک محرک را در حافظه نگهداری کند (منظور
محرک یک مرحله قبل اسیییت) .عالوه بر این ،در همان حال که یک محرک جدید جایگزین محرک
پیش از خود می شود؛ بهروز شدن بهقاعده حافظه کاری ضروری ا ست .طراحی این تکلیف بهگونهای
اسییت که در تمام مراحل ،افراد مجبور هسییتند به همه محرکها پاسییخ دهند؛ بنابراین ،این تکلیف
نیازم ند یک کنترل مداوم و به روز کردن اطالعات در حافظه کاری اسیییت .در این آزمون از یک
مجموعه صدتایی از ت صاویر خطی ا ستفاده شده ا ست .این آزمون از اعتبار قوی برخوردار ا ست و در
حال حا ضر در مطالعات بالینی و تجربی موردا ستفاده گ ستردهای قرار میگیرد و اعتبار آن با چندین
آزمون دیگر که حافظه کاری را می سنجد ن شان داده شده ا ست (کین 1و همکاران 2550 ،به نقل از
خرا سانی ،آگیالر وفایی ،نجاتی و ح سنآبادی .)1321 ،در ایران نیز از این آزمون بهعنوان یک آزمون
معتبر در مطالعات استفاده می شود و اعتبار آن نشان داده شده است (نجاتی .)1322 ،ضرایب اعتبار
در دامنهای بین  5/45تا  ،5/85اعتبار باالی این آزمون را نشیییان میدهد (به نقل از خراسیییانی و
همکاران.)1321 ،
2
آزمون مرتب کردن کارت وی سکان سین  :در این آزمون  5کارت نمونه در باالی صفحه قرار دارد که
از نظر شکل روی آنها (مثلث ،ستاره ،صلیب و دایره) ،تعداد شکلها (از یک تا چهار عدد) و رن
شیکلها (سیبز ،آبی ،قرمز و زرد) با یکدیگر متفاوت هسیتند .یک دسیته کارت 15تایی هم در پایین
صیفحه نمایشیگر قرار دارد که فقط کارت رویی آن مشیخ اسیت .هرکدام از کارتهای این دسیته
کارت نیز برا سا همان سه قانون مذکور دارای خ صو صیات منح صربهفرد خود ا ست ( 5رن × 5
شییکل ×  5تعداد شییکلها =  15عدد کارت) .در واقع هریک از کارتها نمایانگر یک حالت اسییت که
تکرار نمی شود .در این آزمون ،شرکتکننده باید براسا اصلی که حد میزند ،کارت رویی دسته
کارت را در دسییته یکی از کارتهای نمونه قرار دهد (با زدن شییماره نوشییتهشییده زیر کارت نمونه بر
روی صفحهکلید) و برا سا بازخورد «در ست» یا «غلط» روی صفحه ،قانون طبقهبندی را ک شف
مینماید .پس از قرار دادن درسیییت کارتها در طبقه قانون تغییر میکند و فرد باید قانون جدید را
مبتنی بر بازخورد کشییف نماید .نمره فرد در این آزمون تعداد طبقههای دهتایی اسییت که بهصییورت
موفقیتآمیز د ستهبندی کرده ا ست .اگر فرد علیرغم تغییر ا صل از سوی آزمای شگر به طبقهبندی
براسا اصل پیشین ادامه دهد ،مرتکب خطای درجاماندگی میشود .خطای درجاماندگی بهطورکلی
1. Kane
)2. Wisconsin card sorting test (WCST
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تکرار یک پاسخ پیشآموخته در برابر قانون جدید است .این آزمون یکی از شاخ های اصلی فعالیت
قطعه پیشیییانی اسیییت (نایهو و بارسیییال 2552 ،1به نقل از نجاتی .)1325 ،میزان روایی آزمون
ویسکانسین حدود  5/81گزارششده است (لزاک 1224 ،2به نقل از رفیع خواه و مهاجرانی.)1323 ،
برنامه توانبخش یی شییناختی توجه و حافظه (آرام) :3برنامه توانبخشییی شییناختی توجه و حافظه
(آرام) ،نوعی بر نا مه نرمافزاری ج هت ارت قاء توا نایی های نگ هداری ،انت قال ،بهلح ظهرسیییانی و م هار
اطالعات اسییت که توسییط نجاتی )2513( 5طراحی شییده و در فعالیتهای تحقیقی اثربخشییی آن بر
روی حافظهکاری نشان داده شده است .این مداخله در  15جلسه انفرادی (هر هفته دو جلسه) و هر
جلسییه  54دقیقه در طی  4هفته انجام گرفت .این برنامه شییامل گروهی از تکالیف سییلسییله مراتبی
سیییازماندهی شیییده اسیییت که ابعاد مختلف حافظهکاری (نگهداری ،انتقال ،بهلحظهرسیییانی و مهار
اطالعات) را مورد تقویت قرار میدهد .اصیییول اولیه این برنامه شیییامل موارد زیر اسیییت (بهنقل از
نجارزادگان ،نجاتی ،امیری و شریفیان:)1325 ،
 .1تکالیف به صورت سل سله مراتبی سازمانبندی شدهاند و مبتنی بر پا سخ کاربر در ورای جل سات
سختتر میشوند.
 .2انجام صحیح تکلیف پاداش فوری در بر خواهد داشت و بهتدریج پاداشها با وقفه طوالنیتری ارائه
میشوند.
 .3تکالیف مبتنی بر کارکردهای مختلف حافظهکاری اعم از بهروزر سانی ،انتقال و مهار طراحی شده
است.
 .5تکالیف فرحبخش بوده و با محرک های هیجانی ارائه میشیییوند تا انگیزه آزمودنی را برای اجرا
تقویت کند.
 .4تکالیف میتواند تا رسیدن آزمودنی به سطح مطلوب تکرار شود.
 .1تصمیم پیشرفت برنامه مبتنی بر کارایی آزمودنی است و حضور درمانگر برای ارتقاء سطح تکلیف
نیاز است.
در طراحی این بسییته مدل توجه سییولبرگ و متیر و مدل حافظه فعال کاری بدلی مبنا قرارگرفته
ا ست و مبتنی بر این مدلها تمرینات پیشرونده هو شمند طراحی شده ا ست .تکالیف برنامه آرام که
بر مبنای ا صول توانبخ شی شناختی و ماهیت کارکردهای توجه و حافظه فعال طراحی شده ا ست
عبارتاند از :تکلیف خانههای رنگی ،تکلیف صورتها ،تکلیف پنجرههای مشابه ،تکلیف تصاویر مقطع،
تکلیف رن های آخر ،تکلیف ردیابی حیوانات ،تکلیف تصییاویر تکراری و تکلیف جفت کردن تأخیری
رن ها .کلیه تکالیف دارای ده سیطح دشیواری هسیتند که براسیا تعداد محرکها ،سیرعت ارائه و
1. Nyhus & Barcelaa
2. Lezak
)3. Attentive Rehabilitation of Attention and Memory (ARAM
4. Nejati
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پیچیدگی آنها و قوانین برنامه تنظیم شدهاند .درمانگر میتواند برا سا عملکرد بیمار در هر سطح،
سییطح دشییوارتر را به کاربر ارائه دهد .در طراحی تمرینهای توانبخشییی شییناختی اصییول مهم
توانبخشییی شییناختی اعم از تنو  ،اضییافهبار ،بازخورد ،درجهبندی و سییایر اصییول یادگیری در نظر
گرفتهشده است (نجاتی.)1321 ،
تکالیف تمرینی تکرار شده در جلسه اول هر یک از پنج هفته:
تکلیف خانههای رنگی :1در هر جلسییه شییرکتکننده باید دو تکلیف خانه که شییامل خانههای ،2×2
 3×3و  5×5بود ،انجام دهند .این خانهها به لحاظ رن در چهار ق سمت دیوارهها ،در سقف و پنجره
متفاوت بودند .در این تکلیف یک نمونه نیز ارائه می شود که آزمودنیها با توجه به نمونه باید عین آن
را در خانههای ارائهشده تشخی دهد .صحت و زمان تشخی دو پارامتر درمانی در این تکلیف است.
تکلیف پنجرههای م شابه :2در این تکلیف پ شت هر پنجره ت صویری قرار دا شت که با کلیک روی آن
تصویر نمایان میگشت .آزمودنی برای کشف تصاویر میبایست پشت سر هم روی پنجرههای مربوطه
به آن تصویر کلیک کند .در مراحل باالتر تکلیف از نظر تعداد پنجرهها دشوارتر میشد.
تکلیف تصییاویر مقطع :3در این برنامه یک تصییویر به قطعات مختلف تقسیییم شییده بود و هر قطعه
به صورت مجزا نمایش داده می شد .پس از نمایش تمام قطعات ،آزمودنی میبای ست ت صویر را از بین
گزینههای پیشییینهادی انتخاب کند .در مراحل باالتر تکلیف از نظر تعداد قطعات تصیییویر دشیییوارتر
میشد.
تکلیف رن های آخر :5در این برنامه تعدادی مربع رنگی به صورت متوالی به آزمودنی ارائه می شد .در
یک نقطه نامشخ چهار گزینه ظاهر میشد و آزمودنی میبایست بهترتیب آخرین رن های ارائهشده
را از بین گزینهها انتخاب کند .در مراحل باالتر تکلیف از نظر تعداد مربعرنگی دشوارتر میشد.
تکالیف تمرینی تکرار شده در جلسه دوم هر یک از پنج هفته:
تکلیف صورتها :4در این تکلیف صورتهایی با ویژگیهای رن مو ،رن صورت و تظاهرات هیجانی
چهره (مثل خوشیییحال ،ناراحت یا معمولی) از باالی صیییفحه سیییرازیر میشیییدند که هربار آزمودنی
میبایست براسا یکی از ویژگیها آنها را دستهبندی میکرد که در مقاطع مختلف زمانی با شنیدن
صدای بوق دستور کار تغییر میکرد .در مراحل باالتر شرایط دستهبندی از نظر سرعت کار ،مدتزمان
موردنیاز برای تمرکز و محرکهای موردنظر دشوارتر میشد.
تکلیف تصیییاویر تکراری :1در این برنامه تعدادی تصیییویر بهصیییورت پیدرپی به آزمودنی نمایش داده
میشد و آزمودنی باید پاسخ دهد که آیا تصاویر تکراری هستند یا خیر؟
1. Colored Home Task
2. Similar Windows Task
3. Segmented Image Task
4. Last Colored Task
5. Faces Task
6. Repetitive Images Task
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تکلیف جفت کردن تأخیری رن ها :1در این برنامه یک شکل هند سی رنگی به آزمودنی نمایش داده
می شد و پس از چند ثانیه آزمودنی باید شکل را از بین اشکال مشابه شنا سایی کند .در مراحل باالتر
تکلیف از نظر زمان پاسخگویی دشوارتر میشد.
تکلیف رد یابی حیوا نات :2در این بر نا مه جدولی که در یکی از خا نه های آن یک حیوان قرار دارد
پیشیییروی آزمودنی قرار گرفت .سیییجس جهت حرکت حیوان با پیکان هایی به آزمودنی نمایش داده
میشییید .هر پیکان بیانگر حرکت به اندازه یک خانه اسیییت .پس از پایان نمایش پیکان ها آزمودنی
میبایسیییت محل جدید حیوان را از روی جدولهای پیشرو با مکاننما انتخاب کند .در مراحل باالتر
تکلیف از نظر تعداد خانههای جدول و نمایش پیکانهای بیشتر دشوارتر میشد.
 .3-2روش اجرای پژوهش

 25دانشآموز منتخب بهطور ت صادفی به دو گروه آزمایش و گواه تق سیم شده و تکلیف چند محرک
پی شین (ان -بک) و آزمون مرتب کردن کارت وی سکان سین برای هر دو گروه انجام شد .پس از انجام
پیشآزمون ،گروه آزمایش تحت مداخله موردنظر برنامه توانبخشییی شییناختی توجه و حافظه (آرام)
قرار گرفت و گروه گواه در حالت انتظار باقی ماند .این مداخله در  15جلسیییه انفرادی (هر هفته دو
جلسییه) و هر جلسییه  54دقیقه در طی  4هفته انجام گرفت .در اولین جلسییه ،برنامهها به کودک
معرفیشده و دستورالعمل آنها توضیح داده شد .پس از آشنایی کودک با برنامه ،تنظیمات مربوط به
هر تکلیف توسیییط آزمونگر انجامشیییده و کودک هر تکلیف را چندبار تمرین مینمود .در جلسیییات
نخستین ،سرعت ارائه محرکها و سطح دشواری آنها پایین در نظر گرفتهشده بود .پس از هر جلسه
بازخوردی از عملکرد فرد مانند نمرات کل و تعداد پاسخهای صحیح و غلط به اطال کودک میرسید.
در آغاز جلسییات بعدی ،پس از مرور عملکرد فرد در جلسییات پیشییین ،تنظیمات برنامه متناسییب با
عملکرد آزمودنی در جلسات قبل ،انجام میگرفت .همچنین جهت از بینبردن اثر تکرار ،در هر جلسه
بهترتیب ارائه تمرینات به شییکل تصییادفی انتخاب میشیید .در مورد هر جلسییه میتوان گفت که هر
جلسهی توانبخشی ،توجه و حافظه کاری را با یک سری تمرینات طراحی شده در قالب برنامه نجاتی
مورد تقویت قرار داد ،الزم بهذکر اسییت محتوای تکالیف تمرین هر هفته مشییابه یکدیگر بوده با این
تفاوت که د ستورالعمل اجرایی هر جل سه برا سا شرایط آزمودنی از لحاظ سرعت ،صحت و میزان
دشیواری تکلیف متفاوت بود .شیرط الزم برای دشیوار کردن سیطح تمرین کسیب نمرهی  05در آن
تمرین بود .در پایان مداخله و همچنین  54روز ( 1/4ماه) بعدازآن مجدداً هر دو گروه آزمایش و گواه
تو سط تکلیف چند محرک پی شین (ان -بک) و آزمون مرتب کردن کارت وی سکان سین مورد آزمون
قرار گرفتند .داده های آماری با اسیییتفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط ( )2×3توسیییط نرمافزار
 SPSSنسخه  25مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و سطح معناداری  5/54در نظر گرفته شد.
1. Delay Color Matching Task
2. Animal Tracing Task
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 .3یافتههای پژوهش
برای بررسی تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی در سه بازه
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،آزمون تحلیل واریانس مختلط ( )2×3بهکار گرفته شییید .پیش از
اجرای این آزمون پیشفرضهای آزمون یعنی آزمون کولموگروف اسیییمیرونف برای بررسیییی نرمال
بودن ،لوین 1برای بررسییی همگنی واریانسها و آزمون کرویت موچلی 2برای بررسییی برابری همگنی
کوواریانس موردسنجش واقع شد .نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونف نشان داد که توزیع دادهها در
دو گروه نرمال اسیییت زیرا سیییطح معنیداری برای متغیرهای گروه آزمایش و کنترل تحقیق همگی
بزرگتر از  5/54ا ست .در آزمون لوین نیز سطح معنیداری تمام متغیرها بی شتر از  5/54ا ست لذا
واریانس متغیرهای گروههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری همگن هستند.
در نهایت سیییطح معنیداری حاصیییل از آزمون کرویت موچلی در متغیر تعداد طبقات 5/58
بهدسییتآمد که از  5/54بزرگتر اسییت ( )P>5/54و مفروضییه همگنی کوواریانسها را زیر سییؤال
نبردهاند؛ اما سطوح معنیداری حا صل از آزمون کرویت موچلی در متغیرهای حافظه کاری و خطای
درجاماندگی بهترتیب  5/51و  5/53بهدسییتآمد که از  5/54کوچکتر اسییت ()P<5/54؛ بنابراین
میتوان گفت که مفروضییه همگنی کوواریانسها در این متغیر رعایت نشییده اسییت و بهدلیل رعایت
نشیییدن فرض کرویت ،در خروجی تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نتایج آزمون گرین هاو –
گیزر 3ارائه گردید.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی در گروههای
موردپژوهش
متغیر

حافظه کاری

تعداد طبقات

خطای در جاماندگی

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروه

میانگین ±انحراف
معیار

میانگین±
انحراف معیار

میانگین ±انحراف
معیار

آزمایش

3/51 ± 32/45

3/55 ± 34/83

5/11 ± 30/52

کنترل

2/15 ± 33/45

3/51 ± 33/04

3/23 ± 33/10

آزمایش

1/42 ± 2/83

1/35 ± 5/55

1/23 ± 5/33

کنترل

1/31 ± 2/22

1/28 ± 3/55

1/25 ± 3/58

آزمایش

3/50 ± 12/55

2/83 ± 10/33

2/52 ± 11/58

کنترل

2/23 ± 12/45

3/21 ± 12/52

3/12 ± 12/24

1. Levene,s test
2. Mauchly,s test of Sphericity
3. Greenhouse- Geisser
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همانطور که در جدول  1مشییاهده میشییود ،میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری
متغیرها در گروه آزمایش بهترتیب بدین صورت بود که حافظهکاری ()30/52 ،34/83 ،32/45؛ تعداد
طبقات ( 5/55 ،2/83و  )5/33و خطای درجاماندگی ( 10/33 ،12/55و  )11/58و در گروه کنترل
م یانگین حاف ظه کاری ()33/10 ،33/04 ،33/45؛ ت عداد طب قات ( 3/55 ،2/22و  )3/58و خ طای
درجاماندگی ( 12/52 ،12/45و  )12/24است.
جدول  :2خالصه آزمون تحلیل واریانس برای بررسی اثر توانبخشی رایانهای بر حافظه کاری کودکان دارای
اختالل یادگیری
متغیر
حافظه
کاری

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر گروه

12/12

1/33

42/24

اثر خطا

02/00

22/35

2/01

F
12/21

سطح

اندازه

معناداری

اثر

5/555

5/51

جدول  :3مقایسه دوبهدوی مراحل آزمون برای بررسی حافظه کاری در پایان آموزش
مراحل

پیشآزمون ی پسآزمون

پیشآزمون -پیگیری

پسآزمون -پیگیری

متغیر

تفاوت میانگینها

Sig

تفاوت میانگینها

Sig

تفاوت میانگینها

Sig

حافظه
کاری

-1/02

5/55

-2/45

5/55

-5/04

5/12

همانگونه که در جدول ( )2م شاهده می شود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس بیانگر آن ا ست که
اثر آموزش توانبخشییی رایانهای بر حافظه کاری کودکان دارای اختالل یادگیری (،Partialη2=5/51
 22/35( =12/21 ،P5/54و  )F)1/33معنادار اسیییت .این نتایج بیانگر تأثیر آموزش توانبخشیییی
رایانهای بر حافظه کاری کودکان دارای اختالل یادگیری است.
مقایسییه دوبهدوی آزمودنیها در سییه زمان متفاوت (جدول  )3نشییان میدهد ،در حافظه کاری
پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری دارد ( )P5/51اما بین پسآزمون با پیگیری
ت فاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P5/54در نتی جه میتوان گ فت که میزان حافظه کاری بهطور
معنیداری افزایش پیداکرده است و این افزایش بهمرورزمان ثابت مانده است.
فرضیییه دوم :توانبخشییی رایانهای بر انعطافپذیری شییناختی کودکان دارای اختالل یادگیری تأثیر
دارد.
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جدول  :4خالصه آزمون تحلیل واریانس برای بررسی اثر توانبخشی رایانهای بر انعطافپذیری شناختی
کودکان دارای اختالل یادگیری
متغیر
خطای در
جاماندگی
تعداد
طبقات

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر گروه

21/48

1/44

13/85

اثر خطا

52/88

35/22

1/24

اثر گروه

1/52

2

3/51

اثر خطا

14/11

55

5/34

F
11/50
8/52

سطح

اندازه

معناداری

اثر

5/551

5/551

5/551

5/551

جدول  :5مقایسه دوبهدوی مراحل آزمون برای بررسی انعطافپذیری شناختی در پایان آموزش
مراحل←

پیشآزمون  -پسآزمون

پیشآزمون -پیگیری

پسآزمون -پیگیری

متغیر

تفاوت میانگینها

Sig

تفاوت میانگینها

Sig

تفاوت میانگینها

Sig

خطای درجاماندگی
تعداد طبقات

5/80
-5/12

5/52
5/52

1/48
-5/83

5/55
5/55

5/05
-5/25

5/551
5/42

همانگونه که در جدول ( )5م شاهده می شود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس بیانگر آن ا ست که
اثر آموزش توان بخشیییی را یا نه ای بر خ طای در جا ما ندگی (=11/50 ،P5/54 ،Partialη2=5/33
( 35/22و  )F)1/44و ت عداد طب قات کود کان دارای اختالل یادگیری (،P5/54 ،Partialη2=5/20
 55( =8/52و  )F)2معنیدار اسیییت .این نتایج بیانگر تأثیر آموزش توانبخشیییی رایانهای بر خطای
درجاماندگی و تعداد طبقات کودکان دارای اختالل یادگیری است.
مقای سه زوجی آزمودنیها در سه زمان متفاوت (جدول  )4ن شان میدهد ،در خطای درجاماندگی
پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری ( 5/54و  )P5/51و پسآزمون با پیگیری ت فاوت معنیداری
وجود دارد ( .)P5/51در نتی جه میتوان گ فت که میزان خ طای در جا ما ندگی بهطور معنیداری
کاهش پیداکرده است و این کاهش در طول مدت پیگیری ماندگار مانده است.
همچنین مقایسیه دوبهدوی آزمودنیها در سیه زمان متفاوت (جدول  )4نشیان میدهد ،در تعداد
طب قات پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری ت فاوت معنیدار دارد ( )P5/51ا ما بین پسآزمون با
پیگیری تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P5/54در نتیجه میتوان گفت که میزان تعداد طبقات به
طور معناداری افزایش پیداکرده است و این افزایش بهمرورزمان ثابت مانده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حا ضر با هدف برر سی تأثیر توانبخ شی شناختی رایانهای بر حافظه کاری و انعطافپذیری
شیییناختی کودکان دارای اختالل یادگیری انجام گرفت .تحلیل با آزمون تحلیل واریانس مختلط
( )2×3پس از  15جلسیییه آموزش به کمک نرمافزار توانبخشیییی شیییناختی نشیییان داد که تفاوت
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معنیداری بین میانگین نمرههای حافظه کاری و انعطافپذیری شییناختی گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون وجود دارد و آموزش با عث بهبود حاف ظه کاری و انع طاف پذیری شییی ناختی افراد گروه
آزمایششده است و اثر آموزش در مرحله پیگیری ( 1/4ماه بعد آموزش) همچنان ماندگار بود.
یافته اول این پژوهش در مورد تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر عملکرد حافظه کاری همسو
با نتایج اخوان تفتی ،آذری خیابان و هاشیییمی ( ،)1324اورکی و همکاران ( ،)1321آب باریکی و
همکاران ( ،)1321آکییورک ،افه ،کیلیک و بامین )2518( 1و الوی و همکاران ( )2513است.
حافظهی کاری یکی از مهمترین کارکردهای شناختی ا ست که نقش زیادی در تفکر و یادگیری
دارد که عالوهبر وظیفه پردازش و ذخیره سازی دادهها ،برای کارکردهای عالی شناخت ضروری ا ست
(کاندا و ا سکا )2558 ،2و م سئول ت سهیل و افزایش ظرفیت کدگذاری و بازیابی اطالعاتی ا ست که
برای یادگیری مهم ه ستند (دهن .)2558 ،3حافظه کاری یک مؤلفه ضروری برای خواندن بهنجار
( سوان سون ،هووارد و سیز)2551 ،5؛ مهارتهای آگاهی واج شناختی (چو ،وان و چین )2511 ،4
مهارتهای ریاضی چین و نونز )2511( 1و بارتلت ،انصاری ،واسن و بلومرت )2515( 0است.
یافته دوم این پژوهش در مورد تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر انعطافپذیری شناختی بهنوعی
همسو با نتایج رفیع خواه و مهاجرانی ( )1323و گواجاردو و کارترایت ( )2511است .انعطافپذیری
شناختی ،توانایی فرد برای نشان دادن پاسخهای مناسب در مواجهه با شرایط جدید است که در انجام
فعالیتهای زندگی روزمره مانند تکالیف مشق شب بسیار مهم است (فدایی و همکاران.)2510 ،
انعطافپذیری شناختی موجب هدایت فرد بهسوی تفکر مثبت میشود و تشکیل افکار مثبت ،احسا ،
رفتار و نگرش مثبت را پیشبینی میکند؛ بنابراین؛ با رشد انعطافپذیری شناختی ،دانشآموزان نگرش
مثبتتری نسبت به مطالعه و در خواهند داشت و انعطافپذیری شناختی میتواند عملکرد در
ریاضیات ،خواندن و درک مفاهیم را پیشبینی کند (کایفر ،وویکوچ و بری2513 ،8؛ عطادخت ،نریمانی،
حضرتی ساقصلو و مجدی.)1320 ،
کودکانی که انعطافپذیری شناختی باالتری دارند بهطور منظم چارچوب فکری خود را در جهت
مثبت بازسازی میکنند و از توجیهات جایگزین استفاده میکنند (واتسون )2511 ،2اما دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری در کنترل فکر ،انطباق با شرایط جدید ،جابهجایی سریع و ترتیبگذاری روی

1. Akyurek, Efe, Kilic & Bumin
2. Kaneda & Osaka
3. Dehn
4. Swanson, Howard & Saez
5. Chou, Wang & Ching
6. Nunes
7. Bartelet, Ansary, Vaessen, & Blomert
8. Kieffer, Vukovic & Berry
9. Watson
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تکالیف با دشواری روبهرو هستند که نشاندهنده نق آنها در فرآیندهای بازداری ،بازگشت سریع و
بهطورکلی انعطافپذیری شناختی است (بارکلی.)2551 ،1
در مجمو علیرغم اینکه کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی) مبنای
زیستی و عصب -روانشناختی دارد و عموماً به قشر پیشپیشانی مغز مرتبط است (گلداستین و
ناگلیری ،)2515 ،2در طول عمر بهتدریج رشد و تغییر میکنند؛ آموزش و توانبخشی میتواند در
بهبود آنها مؤثر واقع شود .هدف از توانبخشی شناختی ،کاهش ناتوانی ناشی از اختالالت شناختی
است (سیل و جنتایل )2518 ،و براسا اصل شکلپذیری مغز عمل میکند و با تحریک مکرر مناطقی
از مغز که کمتر فعال هستند ،باعث تغییراتی در ساختار نورون و ترمیم نورونهای این مناطق و در
نتیجه تغییرات سیناپسی پایداری در این مناطق میشود (کلب و گیب2515 ،؛ عیوضی ،یزدانبخش
و مرادی.)1328 ،
اقدامات توانبخشی شناختی بهمنظور تقویت عملکرد و استقالل در افراد دارای نقای شناختی با
هدف کاهش اختالالت ،بازگرداندن عملکردهای شناختی ازدسترفته و کاهش تأثیر ناتوانکننده چنین
نقای شناختی است و فرایندی را برای شناسایی مناطقی از اختالل ،تسهیل مکانیسمهای جبرانی
برای بهبود سریع برخی عملکردها و به چالش کشیدن مغز برای ترمیم آنها دنبال میکند .تحریک
یک عملکرد شناختی همچنین میتواند به یک انعطافپذیری عملکردی منجر شود .در کل میتوان
گفت اصل درمان توانبخشی شناختی ،انعطافپذیری مغز است.
برنامهای که در این پژوهش برای رشد حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی در این دانشآموزان
بهکارگرفته شد ،برنامه توانبخشی شناختی توجه و حافظه (آرام) بود که شامل فعالیتهایی جالب و
موردعالقه کودکان بود که از طریق بازی ارائه میشوند و باعث میشود کودکان دارای اختالل یادگیری
فعاالنه و با عالقه مشارکت کنند .این برنامه با ارائه تمرینهایی جهت بهبود فرایندهای پایهای ذهنی
درگیر در یادگیری سطح باال و تحریک مکرر و مناسب مناطق کمتر فعال درگیر در مغز ،منجر به
تغییر در ساختار نورونها و باعث ترمیم نورونهای مسئول این کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و
انعطافپذیری شناختی) کودکان دارای اختالل یادگیری شد و از آنجاییکه باالترین سرعت رشد
کارکردهای اجرایی ازجمله حافظهکاری و انعطافپذیری شناختی در دامنیه سنی  0الی  12سال است
(گلداستین و ناگلیری)2515 ،؛ بنابیراین تأثیر معنیادار توانبخشی شناختی بر حافظیه کاری و
انعطافپذیری شناختی قابلباور و منطقی است و توانبخشی شناختی میتواند این منطقه را که مرتبط
با حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی است را تحریک کند و تحریک مکرر یک ناحیه دچار نق
باعث تقویت نورونها و در نهایت بازگرداندن عملکرد ازدسترفته میشود (لوگان ،آلن و براون،3
 .)2512در واقع تمرینات توانبخشی شناختی فرایندی را ایجاد میکند که منجر به بهبود این
1. Barkley
2. Goldstein & Naglieri
3. Loughan, Allen & Braun

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هشتم ،شمارة پانزدهم ،پاییز و زمستان 14 9911

نارساییها در قطعه پیشپیشانی میشود و توانبخشی شناختی رایانهای تأثیر قابلمالحظهای بر بهبود
حافظه کاری و انعطافپذیر ی شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری دارد و این نرمافزار میتواند
باعث بهبود عملکرد حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری گردد.
این پژوهش نیز همانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی است که ایجاب مینماید در تعمیم
نتایج به آنها توجه شود .این پژوهش در چند مرکز ویژه اختالالت یادگیری در شهر تهران صورت
گرفته اسیییت لذا در تعمیم این نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت کرد .محدودیتهای دیگر عبارت
بودند از :شیوه نمونهگیری به صورت در د ستر  ،نمونه محدود ،محدودیت زمانی طول دوره آموزش
برنامه (تعداد جلسیییات) ،عدم تفکیک جنسییییت ،عدم همگنی نمونه از لحاظ موقعیت اقتصیییادی،
اجتماعی و فرهنگی .پیشنهاد میگردد این پژوهش با یک نمونه بزرگتر و کامالً تصادفی تکرار گردد،
در پژوهشهای دیگر متغیرهای سیین ،جنس و تحصیییالت که ممکن اسییت بر نتایج تأثیر بگذارند،
کنترل گردد ،پیگیری در  3یا  1ماه بعد انجام شود تا نتیجه تداوم اثربخشی مداخله مطمئنتر باشد.
با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضییر نشییان داد توانبخشییی شییناختی رایانهای بر حافظه کاری و
انعطافپذیری شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری تأثیر دارد ،پیشنهاد میشود این مداخله برای
این متغیرها در مرکزهای ویژه اختالالت یادگیری ،مدار اسیییتث نایی و مدار عادی برای این
کودکان اجرا شود .عالوهبر این توصیه می شود مسئولین این مراکز در جریان اهمیت و اثربخشی این
مداخله بر روی متغیرهای حافظه کاری و انعطافپذیری شیییناختی قرار گیرند؛ بنابراین اسیییتفاده از
یافتههای پژوهش حا ضر میتواند در تدوین و اجرای مداخلههای پی شگیرانه و درمانی مؤثر در زمینه
کودکان مبتال به اختالل یادگیری کمک قابلتوجهی نماید.
ت شکر و قدردانی :در پایان جا دارد از کلیه م سئولین محترم مرکزهای ویژه اختالل یادگیری شهر
تهران و دانشآموزان و والدینشییان که در اجرای این پژوهش با ما همراهی کردند ،صییمیمانه تشییکر
نماییم.
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