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Abstract
The purpose of this study was to promote working
memory and processing speed in children and
adolescents surviving from acute lymphoblastic
leukemia with a history of chemotherapy, utilizing a
cognitive rehabilitation training. The population of this
research, which is an applied and quasi-experimental
study, included 60 adolescents survived from acute
lymphoblastic leukemia (32 female and 28 male) with a
history of chemotherapy who attended Imam Reza
Outpatient Oncology Clinic (Shiraz, Iran) during last
year (1397-1398). The participants were assigned using
target-based sampling and random assignment methods
to two groups of intervention and waiting list (control
group) (n=30 per group, 16 female & 14 male). The
subjects in the experimental group were provided with
12 forty-five-minute sessions of cognitive rehabilitation
training, using the software “CogMed”. The data was
obtained using the Wechsler Intelligence Scale for
Children (WISC-4) in three stages of pretest, post-test,
and follow-up (2 months after post-test). Data analysis
was performed using descriptive and inferential
statistics (analysis of covariance). Results showed
significant improvements in the scores of working
memory and processing speed in the intervention group
(P<0.01, working memory mean in pretest in
experimental and control group respectively: 12.4 and
11.60 & in post-test: 17.25 and 11.50; and processing
speed mean in pretest in experimental and control group
respectively: 51.45 & 51.70 and in post-test: 59.95 &
51.70). Thus, cognitive rehabilitation appears to be
useful for adolescents with acute lymphoblastic
leukemia.
Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, Cognitive
Rehabilitation, Working Memory, Processing Speed,
Cancer Survivors
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 این مطالعه بهلحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوهی.شده است
 جامعهی مورد مطالعه شامل، نیمهآزمایشی است،جمعآوری اطالعات
 پسر) بقایافته از لوسمی28  دختر و32(  کودک و نوجوان60
لنفوبالستیک حاد با سابقهی شیمیدرمانی است که در طول یکسال
.اخیر به مرکز درمانی امام رضا (ع) شهر شیراز مراجعه کردهاند
شرکتکنندگان به شیوهی نمونهگیری مبتنی بر هدف و گمارش
تصادفی در دو گروه مداخله (آزمایشی) و انتظار (کنترل) قرار داده شدند
 گروه مداخله.) پسر14  دختر و16(  نفر بوده است30 که هر گروه شامل
 دقیقهای با استفاده از نرمافزار «آموزش بهسازی توجه45  جلسه12 طی
. تحت توانبخشی شناختی قرار گرفتند،(WMT) »و حافظهی فعال
(WISC- دادهها به کمک آزمون هوش وکسلر کودکان نسخهی چهار
 پسآزمون و پیگیری (دوماه پس از، در سه مرحلهی پیشآزمون،4)
 تحلیل آماری در دو سطح توصیفی (میانگین.پسآزمون) جمعآوری شد
و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) بهوسیلهی نرمافزار
 یافتهها نشان داد که تغییرات مثبت و معناداری. انجام شدSPSS-20
در حافظهی کاری و سرعت پردازش گروه آزمایش به این شرح حاصل
 میانگین پیشآزمون حافظهی فعال در گروه،P<0/01 :شده است
 میانگین پسآزمون،11/60  و12/40 آزمایش و کنترل بهترتیب
 میانگین پیشآزمون متغییر سرعت پردازش،11/50 و17/25 بهترتیب
 و میانگین51/70  و51/45 :در گروه آزمایش و کنترل بهترتیب
 بهنظر میرسد توانبخشی، بنابراین.51/70  و59/95 پسآزمون بهترتیب
 بتواند برای کودکان و نوجوانان بقایافته از سرطان لوسمی حاد،شناختی
.لنفوبالستی مفید باشد
، توانبخشی شناختی، لوسمی لنفوبالستی حاد:واژههای کلیدی
 کودکان بقایافته، سرعت پردازش،حافظهی فعال

 ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، گروه روانشناسی،*دانشجوی دکتری روانشناسی
 ایران، بوشهر، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، استادیار گروه روانشناسی:**نویسنده مسئول
 ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر،***استادیار گروه روانشناسی
 ایران، شیراز، مرکز تحقیقات هماتولوژی،****دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Email: alipoladei@yahoo.com
Received: 30 Sep 2019

Accepted: 16 Feb 2020

98/11/27 :پذیرش

98/07/08 :دریافت

226

تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال و ...

مقدمه
امروزه بیماریهای غیرواگیر ،مسبب بیشتر موارد مرگومیر در جهان است .در این میان ،بیماری سرطان
بهعنوان شایعترین علت مرگ و مهمترین مانع افزایش امید به زندگی در تمام کشورهای دنیا در قرن
بیستویکم بهحساب میآید (سازمان بهداشت جهانی .)2018 ،براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال
 ،2018سرطان شایعترین و دومین علت مرگ قبل از سن  70سالگی در  91کشور از بین  172کشور جهان
بوده است (بری و همکاران .)2018 ،در ایران نیز سرطان ،دومین بیماری شایع غیرواگیر پس از بیماریهای
قلبی -عروقی و شایعترین عامل مرگومیر پس از بیماریهای قلبی -عروقی ،تصادفها و سوانح است (فرهود،
جرائلی و علیزاده .)2018 ،همچنین سرطان ،در بین بیماریهای مزمن دوران کودکی اهمیت زیادی یافته است،
زیرا شیوع باالیی دارد و تأثیر بسیار زیادی بر زندگی کودک و خانواده میگذارد (پترسون و کازنشتین.)2018 ،
لوسمی لنفوبالستی حاد ( ،)ALL1رایجترین سرطان بدخیم دوران کودکی و نوجوانی است؛ چنان که 18
درصد از کل بیماریهای سرطان و  74درصد از سرطانهای لوسمی را شامل میشود .در چند دههی گذشته
بهبود چشمگیر روشهای درمانی ،به نرخ بقای  90درصدی در این بیماران منجر شده است (هوالدر ،نونه و
کراپچو .)2013 ،افزایش نرخ بهبودی نیز ،به افزایش تمرکز بر کیفیت زندگی بیماران منجر شده است (جانسن
و همکاران.)2006 ،
پرتودرمانی و شیمیدرمانی ،از روشهای بسیار مؤثر درمانی بر لوسمی لنفوبالستی حاد است .بااینحال،
نگرانی روبهرشدی نسبت به پیامدهای نامطلوب این درمانها ،با عنوان «تأثیرات دیرهنگام» ،وجود دارد (لندیر،
آرمنیان و باتیا .)2015 ،مطالعات تصویربرداری عصبی انسان مانند نمونههای حیوانی ،نشان میدهد که این
نوع سرطان ،میتواند با آسیبهای مغزی ناشی از شیمیدرمانی و پرتودرمانی در ارتباط باشد (کوی ،لونگ و
کونگ2006 ،؛ سیجر و همکاران .)2009 ،عوامل متعددی در ایجاد اختالالت شناختی ،بهدنبال شیمیدرمانی
و پرتودرمانی ،در کودکان بقایافته از سرطان خون دخیل است .تزریق سیستمیک و داخل نخاعی داروی
شیمیدرمانی متوترکسات ،باعث تأثیرات نوروپاتولوژیک متعدد از جمله مرگ سلولهای پیشساز گلیال،
سرکوب تولید سلولهای عصبی ،آسیب عروقی و لوکوانسفالوپاتی میشود (مونژه و دیتریچ2012 ،؛ سیجر و
همکاران2010 ،؛ سیجر و همکاران .)2009 ،همچنین دوز باالی گلوکوکورتیکوئید 2با افزایش ریسک اختالل
شناختی در بقایافتگان سرطان خون کودکان همراه است (کسلر و همکاران .)2018 ،بهعالوه ،پژوهشها نشان
دادهاند که کوچک شدن مغز ،پدیدهای رایج در افراد بقایافته از لوسمی است .در واقع ،کاهش بافت و قشر سفید
مغز ،یکی از عوارض جانبی داروهای شیمیدرمانی است که بهطور معناداری با کاهش شدید هوش همراه است
(آنت و همکاران.)2015 ،
از جمله این تأثیرات دیرهنگام که پژوهشهای بسیاری به آنها پرداختهاند ،میتوان به مشکالت توجه،
ضعف در عملکرد حافظهی فعال ،ضعف در پانوشت سرعت پردازش و کارکردهای اجرایی اشاره کرد (پترسون
1. Acute Lymphoblastic Lukemia
2. glucocorticoids
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و همکاران2008 ،؛ کمپبل و همکاران2009 ،؛ لیر ،بالزامو ،براکن و کادان لوتیک2015 ،؛ جاکوال و همکاران،
2016؛ ترموالدا ،تاورنا ،بونیچینی ،باسو و پیلون .)2017،مشابه این تأثیرات دیرهنگام برای افرادی که دچار
آسیب یا سکتهی مغزی شدهاند نیز ،رخ میدهد (سینوپولی ،چاچار و دنیس2011 ،؛ لیپزیک و همکاران.)2014 ،
بنابراین ،کودکان بقایافته سرطانی نیز ،باید مانند افرادی که دچار جراحات مغزی شدهاند تحت پیگیریهای
طوالنیمدت برای شناسایی و درمان تأثیرات دیرهنگام قرار گیرند (بالبروک ،گرونیر ،کمپس ،جونگ و پستما،
 .)2007این مشکالت تا بزرگسالی ادامه پیدا کرده و آثار آن شبیه بیماری زوال عقل در دوران کهنسالی است
(اُرنیشتین و همکاران2013 ،؛ اهلس.)2012 ،
موریس ( ،)2007در پژوهشی که روی  23کودک و نوجوان بقایافته از سرطان خون با سابقهی شیمیدرمانی
انجام داد ،به این نتیجه دست یافت که نقایص متعددی در کارکرد توجه و سرعت پردازش اطالعات این افراد
ایجاد شده است (موریس .)2008 ،آشفورد و همکاران ( ،)2010برای بررسی حافظهی فعال در  97کودک مبتال
به لوسمی لنفوبالستی حاد ،خردهمقیاسهای مربوط به حافظهی فعال (مثل فراخنای ارقام) در آزمون هوش
وکسلر را بهکار بردند .یافتهها نشان دادند ،حافظهی فعال نسبت به شیوهیهای درمانی پرکاربرد مثل
شیمیدرمانی ،حساس است .همچنین محققان بیان کردند که با توجه به تأثیر این درمانها بر حافظهی کاری،
باید مداخالتی برای تقویت حافظهی کاری ارائه شود (آشفورد و همکاران .)2010 ،کالینز ،مکنزی ،تاسکا،
شرلینگ و اسمیت ( ،)2013در یک مطالعهی طولی نشان دادند که افراد شیمیدرمانیشده در مقایسه با گروه
کنترل که از افراد سالم تشکیل شده بود ،در طول زمان دچار مشکالت شناختی شدند .این ضعف شناختی
بهطور کلی در حوزههای کارکرد اجرایی ،حافظهی فعال ،سرعت پردازش و حافظهی دیداری و شنیداری بود
(کالینز و همکاران .)2013 ،لیر و همکاران ( )2015نیز با استفاده از ابزار تست هوش وکسلر به نتیجهی مشابهی
دست یافتند .آنها پیشنهاد میکنند که والدین این کودکان باید قبل از دریافت درمان ،نسبت به عوارض
روانشناختی آن آگاه شوند.
در حالی که حافظه ،در برابر بسیاری از مشکالت عصبشناختی ،بیماریهای پیشرفته و شرایط پزشکی
آسیبپذیر بوده و بر رفتار و کیفیت زندگی تأثیرات گستردهای دارد ،اغلب مواقع از مشکلترین مسائل برای
ارزیابی یا درمان است (پاول و وولر2004 ،؛ نلسون ،ناندی و روت2007 ،؛ جرتس ،کوربت و سولومون.)2009 ،
اصالح و بهبود این مهارتها ،تأثیرات مثبتی بر سایر نقصانها از جمله شناخت اجتماعی ،مهارتهای دیداری-
فضایی و زبان دارد (وودز ،ون بورن و پوسادا2007 ،؛ هانگ ،اسکالتا و کسلر.)2009 ،
توانبخشی شناختی ،شیوهای برای درمان نقصهای شناختی است که شامل بازگرداندن اختالل عملکرد و
یا افزایش جبران خسارت برای نواحی آسیبدیده از طریق آموزش استراتژی و یا تکرار و تمرین مهارتها است
(موریس .)2007 ،توانبخشی شناختی که به کودکان در یادگیری کمک میکند ،شامل راهبردهای شناختی و
فراشناختی است که به انتقال اطالعات از حافظهی کاری به حافظهی بلندمدت کمک میکنند (ترازی و
خادمی1392 ،؛ نریمانی ،عالیساری نصیرلو و موسیزاده .)1393 ،راهبردهای شناختی ،رفتارها و افکاری هستند
که بر فرایند ذخیرهسازی و بازیافت مؤثرتر اطالعات در حافظه تأثیر میگذارند .این راهبردها به فرد کمک
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میکنند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات از قبل آموخته شده و ذخیرهسازی آنها در حافظهی
بلندمدت آماده کنند (هاکس2005 ،؛ عاشوری ،آزادمرد و معینیکیا .)1392 ،آموزش راهبردهای شناختی به
کودکان کمک میکند در برخورد با مشکالت تحصیلی از راهبردهای مناسب برای حل مشکل استفاده کرده
و بتوانند مشکل را حل کنند (چاپمن و تانمر .)2004 ،در پژوهشی که امانی ،مظاهری ،نجاتی و شمسیان
( )1396روی  15نوجوان بقایافته از سرطان انجام دادند ،توانبخشی شناختی توانست خطاهای مربوط به توجه
و حافظهی فعال را بهطور معناداری بهبود بخشد .در پژوهشی دیگر که توسط حسینزاده ملکی ،مشهدی،
محرری و غنایی چمنآبادی ( ،)1392با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی 1بر کودکان مبتال به
نقصتوجه انجام گرفت ،با استفاده از ابزار آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم ،نشان داده شد که
توانبخشی شناختی به بهبود حافظهی کاری 2در آزمودنیها منجر شد (حسینزاده و همکاران .)1392 ،در
پژوهش دیگری ،کسلر و همکاران ( )2013با استفاده از توانبخشی شناختی ،توانستند تأثیرات معناداری در
سرعت پردازش اطالعات افراد بقایافته از سرطان با سابقهی شیمیدرمانی ایجاد کنند.
مطالعهی اختالالت شناختی بهعنوان تأثیرات دیرهنگام ناشی از سرطان و درمانهای آن (نظیر پرتودرمانی
یا شیمیدرمانی) ،در دو دههی اخیر به یک اولویت تحقیقاتی تبدیل شده است .ائتالف بقایافتگان سرطان نیز
که یک گروه حامی بازماندگان سرطان است ،اختالالت شناختی را بهعنوان چالشی شناسایی کرده که بسیاری
از بازماندگان سرطان با آن مواجهاند و خواستار تحقیقات بیشتر برای رسیدگی به این مشکل شده است (وونآ،
.)2014
در حالی که بروز اینگونه تأثیرات دیرهنگام ،پس از دریافت انواع درمانهای مدرن توسط پژوهشهای
متعدد روشن شده است ،شناخت علتهای زیربنایی و همچنین ایجاد مداخالت مؤثر که بتواند کیفیت زندگی
این افراد را ارتقا بخشد ،در ابتدای راه قرار دارد (ردیک و کانکلین .)2010 ،افزایش شمار بقایافتگان ،گروه بزرگ
و روبهرشدی از کودکان ایجاد کرده که از نظر شناختی دچار آسیب شدهاند .ازاینرو ،مداخله برای ایجاد تغییر
در این مسیر اهمیت بسزایی داشته و بالقوه بر خدمات مدارس ،پویایی خانواده ،آمادگی حرفهای و خدمات
اجتماعی تأثیرگذار است (کسلر ،الکایو و جو.)2011 ،
زمانی که از مسئوالن آموزشی درخواست میشود مداخالتی مبتنی بر شواهد برای این کودکان اجرا کنند،
معموالً با مشکل و چالشهای گسترده مواجه میشوند (کروس و استینت .)2006 ،بهصورت ایدهآل ،شناخت
تغییرات شناختی زودهنگام در طول درمان سرطان لنفوبالستی میتواند اُفت شناختی بیشتر را در مراحل بعدی
درمان پیشبینی و اثبات کند .البته این اتفاقها ممکن است هفت سال بعد از تکمیل درمان رخ دهند (زو و
همکاران )2005 ،زیرا کودکان و نوجوانان بقایافته از سرطان ،ممکن است شواهد مختلفی در مورد تنوع
مشکالت شناختی ،تحصیلی ،رفتاری و اجتماعی نشان دهند که پیش از شروع بیماری وجود نداشته است؛
بنابراین مداخالت روانشناختی برای تسهیل بازگشت فرد به فعالیتهای اجتماعی و تحصیلی ضروری میباشد
(کروس و استینت.)2006 ،
1. cognitive rehabilitation
2. working memory
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با توجه به آنچه گفته شد ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،ارائهی یک پروتکل درمانی برای بهبود عملکرد
اجرایی کودکانی است که در اثر درمانهای پزشکی بیماری سرطان دچار تأثیرات دیرهنگام شناختی و اُفت
عملکرد تحصیلی شدهاند .در پژوهش حاضر ،به بررسی تأثیر معنادار توانبخشی شناختی بر حافظهی فعال و
سرعت پردازش کودکان سرطانی بقایافته پرداخته شده است.
فرضیههای پژوهش حاضر عبارت است از:
 -1توانبخشی شناختی بر حافظهی فعال کودکان سرطانی بقایافته تأثیر مثبت معنادار دارد.
 -2توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش کودکان سرطانی بقایافته تأثیر مثبت معنادار دارد.

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح مورد استفاده در این پژوهش ،از نوع کاربردی و نیمهآزمایشی پیشآزمون– پسآزمون همراه با آزمون
پیگیری و گروه انتظار است .این پژوهش روی  60نفر از کودکان و نوجوانان ( 32دختر و  28پسر) بقایافته از
لوسمی حاد لنفوبالستیک دارای سابقهی شیمیدرمانی ،انجام شده است .جامعهی آماری شامل تمامی کودکان
و نوجوانان  6تا  16سالهی بقایافته از لوسمی حاد لنفوبالستیک شهر شیراز است که حداقل دوماه از قطع درمان
پزشکی آنها گذشته است و طی یکسال گذشته به مرکز درمانی مراجعه کردهاند .این افراد به روش نمونهگیری
مبتنی بر هدف و گمارش تصادفی ،در دو گروه مداخله ( 30نفر) و انتظار ( 30نفر) قرار داده شدند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل قرار داشتن در محدودهی سنی  6تا  16سال (بهدلیل رعایت بازهی سنی
مناسب آزمون هوش وکسلر کودکان) ،دارا بودن تشخیص ابتال به سرطان لوسمی لنفوبالستی حاد با گذشت
حداقل دوماه از اتمام فرایند درمان ،سابقهی دریافت شیمیدرمانی ،وجود ضعف با حداقل یک انحراف استاندارد
در متغیرهای حافظهی فعال و سرعت پردازش ،عدم ابتال به بیماریهای جسمی مزمن دیگر در زمان انجام
مداخله ،نداشتن مشکالت و بیماریهای روانپزشکی تأثیرگذار بر متغیرهای پژوهش و تکمیل کردن فرم
رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بوده است .مالک خروج افراد از طرح پژوهشی نیز ،شامل ابتال به انواع
دیگر سرطان (غیر از لوسمی لنفوبالستی حاد) و استفاده از روشهای درمان پزشکی ترکیبی (شیمیدرمانی در
کنار پرتودرمانی) بود.
پس از توضیح طرح پژوهش برای تمام افراد مراجعهکننده به درمانگاه که از بقایافتگان لوسمی حاد
لنفوبالستی با سابقهی شیمیدرمانی بودند ،از افرادی که مایل به شرکت بودند ،فرم رضایت گرفته شد .سپس
در یک فراخوان از این افراد ،پیشآزمون اجرا شد .برای گمارش تصادفی آزمودنیها از روش همتا کردن تصادفی
استفاده شد .آزمودنیها بر اساس سن و جنسیت همتا شدند و سپس بهصورت تصادفی ،یکی از دو عنصر
زوجشده به گروه آزمایش و دیگری به گروه کنترل (انتظار) اختصاص داده شد .در گام بعدی ،گروه مداخله طی
 12جلسه  45دقیقهای تحت توانبخشی شناختی توسط نرمافزار تقویت حافظه و تمرکز قرار گرفتند .جلسات
مداخله بهصورت انفرادی و در محیط کلینیک خدمات روانشناسی برگزار شد .برای انجام توانبخشی شناختی
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نیز از برنامهی توانبخشی شناختی بهسازی توجه و حافظهی فعال استفاده شد .در طول هر جلسه ،ابتدا آزمودنی
تمرینهای دیداری و شنیداری روبهجلو و سپس تمرینهای دیداری و شنیداری معکوس را انجام داد .برای
ارتقای سطح دشواری تمرینها بهصورت مرحلهیبهمرحلهی ،حضور درمانگر ضروری بود.
همچنین بهدلیل اجرای مداخله در طول تابستان ،با توجه به تعطیلی مدارس و اوقات فراغت آزمودنیها،
ریزش در تعداد آزمودنیها اتفاق نیافتاد .در پایان مداخله ،پس از گرفتن پسآزمون از آزمودنیها ،بین پیشآزمون
و پسآزمون ششماه فاصله در نظر گرفته شد .به این ترتیب ،اثر تمرین اجرای آزمون هوش وکسلر کنترل شد.
الزم به یادآوری میباشد که گروه کنترل در طول اجرای مداخله ،غیرفعال بوده است.
اطالعات گردآوری شده از سه مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری ،توسط نرمافزار
 SPSS-20در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و در بخش استنباطی از روش
آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.

ابزار سنجش
مقیاس هوش وکسلر کودکان چهار :)2014( (WISC-IV) 1وکسلر ( )1945نخستین آزمون هوشی
ویژهی کودکان و در واقع دانشآموزان را منتشر کرد (مارنات .)1996 ،فرم تجدیدنظرشدهای از این مقیاس که
در سال  1974منتشر شد و برای کودکان  6تا  16ساله تدوین شده بود (آناستازی ،)1367 ،در ایران توسط
شهیم ( )1373در شیراز هنجاریابی شد .در سال  ،2003مقیاس هوشی وکسلر کودکان نسخهی چهار منتشر
شد .گرچه در هر تجدیدنظر پرسشهای مطابق با روز تغییر کرده و تغییرات اندک دیگری نیز ایجاد شده است؛
اما مقیاس وکسلر کودکان نسخهی چهار فرم کامالً متفاوتی میباشد که حتی در مفاهیم نظری آن نیز تغییراتی
ایجاد شده است .پیشازاین ،مقیاسهای وکسلر سه نوع هوشبهر بهدست میداد .در حالی که از نسخهی
چهار ،پنج نوع هوشبهر (IQ) 2استنتاج میشود (آلن ،تالر ،دوناهو و میفیلد.)2010 ،
مقیاس هوش وکسلر کودکان چهار ) ،)2014( (WISC-IVشامل  10خردهمقیاس است که امکان
اندازهگیری عملکرد کلی هوش 3و چهار شاخص درک مطلب ،4استدالل ادراکی ،5حافظهی فعال و سرعت
پردازش 6را فراهم میکند .در حالی که دو خردهمقیاس «فراخنای ارقام »7و «توالی حرف و عدد »8حافظهی
فعال را میسنجد ،خردهمقیاسهای «رمزنویسی »9و «نمادیابی »10برای سنجش سرعت پردازش بهکار میروند.

)1. Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition (WISC-IV
2. intelligence quotient
3. Full Scale IQ
4. comprehension
5. matrix reasoning
6. processing speed
7. digit span
8. letter-number sequencing
9. coding
10. symbol search
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وکسلر برای بررسی ضریب اعتبار زیرمقیاسها و بهرههای هوشی ،از روش دونیمهسازی 1و در مورد
زیرمقیاسهای رمزنویسی ،نمادیابی و خطزنی ،2بهدلیل اینکه آزمون سرعت هستند ،از روش بازآزمایی استفاده
کرده است .ضریب اعتبار بهرهی هوشی کل برابر  0/97گزارش شده است .در مورد بهرههای هوشی دیگر نیز،
بیشترین ضریب اعتبار مربوط به بهرهی هوشی درک مطلب کالمی ( )0/94و کمترین مربوط به بهرهی هوشی
سرعت پردازش ( )0/88است .در مورد زیرمقیاسها ،بیشترین و کمترین ضریب اعتبار بهترتیب به واژهها ()0/92
و درک مطلب ( )0/81تعلق دارد (عابدی ،صادقی و ربیعی.)1386 ،
مقیاس هوش وکسلر کودکان چهار ،در سال  1386توسط عابدی و همکاران ،روی نمونه  872نفری از
کودکان ایرانی انطباق و هنجاریابی شد .اعتبار خردهآزمونها در بازآزمایی در محدودهی  0/65تا  0/95و ضرایب
اعتبار تنصیف از  0/71تا  0/86گزارش شده است (عابدی و آقابابایی.)1389 ،
نرمافزار آموزش بهسازی توجه و حافظهی فعال :)WMT) 3مشابه نسخهی انگلیسی نرمافزار
آموزش بهسازی توجه و حافظهی فعال (WMT) 4توسط شرکت کاگمد 5ارائه شده ،در ایران توسط مؤسسهی
تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا با عنوان «آموزش بهسازی توجه و حافظهی فعال» آمادهسازی شده است.
هاردی ،ویالرد و بونر ( ،)2011ابتدا این نرمافزار را در یک تحقیق بهصورت پایلوت روی نُه کودک بقایافته از
سرطان لوسمی لنفوبالستی حاد مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش ،مشخص شد که نرمافزار از قابلیت و
مقبولیت خوبی برخوردار بوده و توانسته است حافظهی کاری و توجه این کودکان را بهطور معناداری بهبود
بخشد (هاردی ،ویالرد و بونر .)2011 ،سپس آنها در پژوهش جامعتری ،از این نرمافزار برای  20کودک
بقایافته از سرطان لوسمی لنفوبالستی حاد استفاده کردند که در این تحقیق نیز تأثیرات مثبت معنادار این
مداخله تأیید شد (هاردی ،ویالرد ،آلن و بونر .)2013 ،این نرمافزار که با استفاده از رویکرد بدلی در تبیین
حافظهی کاری و مؤلفههای آن ساخته شده ،در قالب یک بازی رایانهای تمرینهای متنوعی ارائه میدهد.
تمرینها که شامل تکالیفی به شکل معکوس و روبهجلو در مؤلفههای شنیداری و دیداری است ،با موارد آسان
آغاز شده و با پیشرفت کودک دشوارتر میشود (میر ،گامست و گوارینو .)2006 ،در این برنامه ،گزینههای
حافظهی دیداری و شنیداری با زیرمجموعههای معکوس و روبهجلو و همچنین سه دسته متفاوت اعداد ،حروف
و اشکال وجود دارد .برای مثال ،آزمودنی گزینهی حافظهی شنیداری ،با روش روبهجلو دستهی اعداد را انتخاب
میکند .در این حالت ،نرمافزار تعدادی رقم را برای بیمار میخواند و او باید ارقام را بههمان ترتیبی که خوانده
شده ،وارد کند.

1. double halving method
2. cancellation
)3. Working Memory Training (WMT
)4. Working Memory Training (WMT
5. cog-med
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
در این بخش ،نمونهی مورد مطالعه براساس ویژگیهای جمعیتشناختی توصیف شده است.
جدول  -1توزیع فراوانی نمونه پژوهش بهتفکیک کالس و جنسیت
دختران
تعداد درصد
50
15
50
15
100
30

گروه
گروه آموزشی
گروه کنترل
کل

پسران
تعداد درصد
50
15
50
15
100
30

کل
تعداد درصد
50
30
50
30
100
60

تمام شرکتکنندگان در این طرح پژوهشی ،بین رده سنی  6تا  16سال بوده و از نظر سن و جنسیت همتاسازی
شدهاند .همچنین تمامی آزمودنیها در گذشته مبتال به سرطان لوسمی لنفوبالستی حاد با سابقهی شیمیدرمانی
بودهاند که حداقل دوماه از قطع درمان پزشکی آنها گذشته است.

ب) توصیف شاخصها
در جدول زیر به بررسی شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شده و میانگین و انحراف معیار
متغیرهای پژوهشی در گروههای آزمایش و کنترل در مراحل مختلف اجرای پژوهش آمده است.
جدول  -2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

حافظهی فعال

سرعت پردازش

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

گروه مداخله
انحراف
میانگین
استاندارد
1/847
12/40
2/245
17/25
2/150
16/90
6/770
51/45
7/515
59/95
7/201
60/20

گروه کنترل
انحراف
میانگین
استاندارد
2/644
11/60
2/606
11/50
2/644
11/60
7/320
51/70
6/959
51/70
7/074
51/40

بهمنظور استفاده از تحلیل کوواریانس برای مقایسهی میانگین گروه آزمایش و کنترل ،فرض نرمال بودن
توزیع نمرهها با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک مورد بررسی قرار گرفت.
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جدول  -3نتیجهی آزمون شاپیرو -ویلک برای بررسی نرمال بودن دادهها
متغیرها

مرحلهی اجرا

حافظهی فعال

پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری

سرعت پردازش

گروه آزمایش
آمارهی توزیع
0/142
0/212
0/107
0/099

گروه کنترل

معناداری
0/303
0/079
0/390
0/290

معناداری
0/162
0/163
0/763
0/468

آمارهی توزیع
0/131
0/160
0/100
0/117

ج) تحلیل دادهها
در این بخش ،با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،(MANCOVA) 1به بررسی فرضیههای
پژوهشی پرداخته شده است .در تحلیل کوواریانس چندمتغیره با کنترل تأثیر نمرات پیشآزمون ،جنسیت و سن،
این مسئله آزمون میشود که آیا اجرای روش توانبخشی شناختی بر حافظهی فعال و سرعت پردازش اثرگذار
بوده است یا خیر.
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت میانگینها در گروههای
آزمایش و کنترل
منبع
گروه

خطا

کل

متغیرهای وابسته
پسآزمون حافظهی فعال
پیگیری حافظهی فعال
پسآزمون سرعت پردازش
پیگیری سرعت پردازش
پسآزمون حافظهی فعال
پیگیری حافظهی فعال
پسآزمون سرعت پردازش
پیگیری سرعت پردازش
پسآزمون حافظهی فعال
پیگیری حافظهی فعال
پسآزمون سرعت پردازش
پیگیری سرعت پردازش

مجموعهی
مجذورات
255/35
232/13
478/40
564/21
66/08
54/87
216/50
195/83
14653/000
14497/000
557669/000
554609/000

درجهی
آزادی
2
2
2
2
51
51
51
51
60
60
60
60

F

معناداری

98/531
109/871
56/347
73/465
1/296
1/056
4/245
3/840

0/001
0/001
0/001
0/001

ضریب
ایتا
0/749
0/812
0/688
0/742

نتایج ارائه شده در جدول  ،4نشان میدهد که بین حافظهی فعال و سرعت پردازش اطالعات گروه آزمایش و
گروه کنترل ،تفاوت معناداری وجود دارد .در واقع ،شرکت در جلسات مداخلهی توانبخشی توانسته است موجب
ارتقای حافظهی فعال و سرعت پردازش شود .در نتیجه ،فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار میگیرند .اندازهی
اثر برای حافظهی فعال و سرعت پردازش در پسآزمون نیز بهترتیب  0/749و  0/688است.
)1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA
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جدول  -5بررسی معنادار بودن نتایج آزمون تحلیل واریانس درونگروهی
متغیر وابسته
حافظهی فعال

پردازش اطالعات

اثر
پیالیی
المبدای ویلکز
تی هاتلینگ
پیالیی
المبدای ویلکز
تی هاتلینگ

ارزش

F

0/97
0/02
40/59
0/92
0/07
13/001

365/34
365/34
365/34
117/01
117/01
117/01

معناداری

درجهی

درجهی

آزادی فرضی

آزادی خطا

2
2
2
2
2
2

18
18
18
18
18
18

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

جدول -6نتایج تحلیل واریانس درونگروهی حافظهی فعال و سرعت پردازش گروه توانبخشی
شناختی
متغیر وابسته

منبع

حافظهی فعال

زمان
خطا
زمان
خطا

پردازش اطالعات

مجموع

درجهی

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

293/63
12/7
992/50
88/167

2
38
2
38

146/31
0/334
496/250
2/32

F

معناداری

437/79

0/001

213/885

0/001

از آنجا که در جدول  ،6تحلیل واریانس درونگروهی در سه بازهی زمانی پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری
انجام شده است ،تحلیل دادهها بهنوعی روش اندازهگیری مکرر نیز محسوب میشود.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف ارائهی یک توانبخشی شناختی برای بهبود حافظهی فعال و سرعت پردازش اطالعات
در کودکان و نوجوانان بقایافته از سرطان ،انجام شده است .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد :بین
دو گروه مداخله و فهرست انتظار در کارکردهایی مثل حافظه و سرعت پردازش ،تفاوت معناداری وجود دارد؛
به این معنا که مداخلهی توانبخشی شناختی بر متغیرهای مورد مطالعه مؤثر بوده ،باعث بهبود عملکرد آنها در
کودکان و نوجوانان بقایافته از لوسمی حاد لنفوبالستیک شده و در مرحلهی پیگیری نیز ثبات داشته است .این
نتایج با پژوهشهای متعددی که در سالهای اخیر انجام شده ،همسو است .برای نمونه؛ موور ،هاکنبری،
آنهالت ،مکارتی و کرول ( )2012در پژوهشی که روی  32فرد مبتال به لوسمی درمان شده با شیمیدرمانی
انجام دادند ،موفق شدند با استفاده از مداخالت شناختی فردی ،تأثیرات مثبت معناداری در حافظهی فعال،
سرعت پردازش و توانایی حلمسئله ایجاد کنند (موور و همکاران  .)2012کسلر و همکاران ( )2011نیز توانستند
در مطالعهی خود روی  23نفر بیمار شیمیدرمانی شده ( 14نفر مبتال به لوسمی لنفوبالستی حاد و نُه نفر مبتال
به تومور مغزی) که حداقل ششماه از اتمام درمان پزشکی آنها میگذشت ،با استفاده از یک برنامهی توانبخشی
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شناختی رایانهای آنالین و در منزل ،چند حیطه از کارکردهای اجرایی آسیبدیده از قبیل :توجه ،حافظهی فعال،
سرعت پردازش و انعطاف شناختی را بهبود بخشند (کسلر ،الکایو و جو .)2011 ،در پژوهش دیگری؛ هاردی،
ویالرد و بونر ( ،)2011شش کودک مبتال به تومور مغزی و سه کودک مبتال به لوسمی را که شیمیدرمانی
شده بودند ،مورد بررسی قرار دادند .برنامهی توانبخشی شناختی آنها یک نرمافزار رایانهای بهنام «کاپیتان
الگ» است که کودک باید در طول  12هفته ( 50دقیقه در هفته) ،تحت نظارت والدین و تماسهای تلفنی
پشتیبانیکنندهی مداخلهگر ،به آن بپردازد .آنها موفق شدند در اتمام مداخله ،افزایش معناداری در نمرهی
فراخنای اعداد خردهمقیاس وکسلر ،بهبود توجه و تمرکز و همچنین حافظهی فعال ایجاد کنند .هاردی و
همکاران ( ،)2013در پژوهش دیگری که روی  20کودک شیمیدرمانی شده انجام داد ،اینبار از نرمافزار
رایانهای دیگری با عنوان «کاگمد» استفاده کرد .او نیز توانست در کارکردهای شناختی متعددی از جمله
حافظهی فعال ،تأثیر مثبت معنادار ایجاد کند (هاردی و همکاران.)2013 ،
بروز اختالل در حافظهی فعال ،احتمال مشکالت سازگاری و یادگیری را افزایش میدهد و بهبود عملکرد
آن ،بهویژه برای یادگیری و عملکرد مطلوب در موضوعات تحصیلی ،بسیار حائز اهمیت است (ساده ،برنز و
سالیوان .)2012 ،حافظهی فعال در اکتساب مهارتهایی که موجب فرایندهای خواندن ،نوشتن و ریاضیات
میشود ،نقش بسزایی دارد .سرعت پردازش و حافظهی فعال از جمله مهارتهایی هستند که برای رفتارهای
هدفمحور الزم و ضروری است .از آنجا که حافظهی فعال امکان ذخیرهسازی موقت و دستکاری اطالعات
را در ذهن فراهم میکند (راپورت و همکاران ،)2009 ،کارکرد این مؤلفه بهمنظور تسهیل و انجام صحیح
فعالیت سایر مؤلفههای کارکردهای اجرایی ضروری است و عملکرد مناسب آن تمرکز ،توجه پایدار ،تأمل در
پاسخ به محرکها و نیز بازداری تکانههای نامربوط به موقعیت را فراهم میآورد (بارکلی .)2006 ،در کودکان،
مهارتهای حافظهی کاری و سرعت پردازش ،بیش از هوش میتواند پیشبینیکنندهی موفقیت در
یادگیریهای یکسال بعد دانش آموزان باشد (آلوی .)2010 ،در نتیجه ،هرگونه نقص در رشد این کارکردها
موجب اختالل در برنامهریزی برای شروع ،اتمام تکلیف و بهیادسپاری تکالیف میشود .کودکان پیشدبستانی
با کارکردهای اجرایی قویتر ،در طول تحصیل سطح باالتری از سواد و ریاضیات را در مقایسه با کودکان با
کارکردهای اجرایی ضعیفتر کسب میکنند (ساده و همکاران.)2012 ،
همچنین این مطالعه نشان داد که تمرینهای ارائه شده در قالب یک برنامهی آموزشی رایانهای ،میتواند
برای کودکان و نوجوانان بهبودیافته از سرطان مفید باشد .تحقیقات بسیاری نشان دادهاند که توانبخشیهای
شناختی رایانهای ،برای کودکان و نوجوانان بهبودیافته از سرطان که دچار تأثیرات دیرهنگام شدهاند ،قابل اجرا
و کارآمد بودهاند .در مواردی که از نرمافزار رایانهای برای آموزش و توانبخشی استفاده شده ،در مقایسه با
مواردی که آموزش یا توانبخشی توسط یک متخصص ارائه شده ،پذیرشِ بهتر و انطباق آموزشی باالتری
گزارش شده است (کانکلین و همکاران.)2015 ،
با آنکه جلسات این مطالعه کلینیکمحور بوده؛ اما مطالعات متعدد نشان داده است که استفاده از این
نرمافزارها حتی در خانه و براساس یک برنامهی منظم ،میتواند مؤثر واقع شود (ونت هوف و نوربرگ2010 ،؛
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کسلر و همکاران2011 ،؛ هاردی و همکاران .)2013 ،بنابراین ،با توجه به زمان محدود دانشآموزان در طول
سال تحصیلی ،پیشنهاد میشود این پژوهش بهصورت خانهمحور نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
از مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به حجم کم نمونه اشاره کرد .با آنکه تعداد مراجعان
بقایافته از لوسمی لنفوبالستی حاد با سابقهی شیمیدرمانی قابلتوجه بود؛ اما اغلبشان ساکن شهرستانها و
استانهای دیگر بودند که این مسئله امکان شرکت در دورهی مداخله را برای آنها غیرممکن ساخته بود.
بنابراین ،فاکتور سکونت در شهر شیراز و یا نزدیکی مسافت ،حجم نمونه در دسترس را بسیار کاهش داد.
عالوهبراین ،حجم کم نمونه در دسترس موجب شد ،آزمودنیها از نظر مدتزمان سپری شده از تاریخ قطع
درمان ،با یکدیگر متفاوت باشند .در نتیجه ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده ،در صورت امکان ،این فاکتور
نیز مورد کنترل و بررسی قرار گیرد .از دیگر محدودیتهای پژوهش ،با توجه به جامعهی مورد مطالعه که شامل
کودکان و نوجوانان دانشآموز است ،برنامهریزی زمان مناسب برای اجرای مداخله بود.
در پایان ،براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،میتوان اظهار داشت که توانبخشی شناختی ،میتواند
تأثیرات مثبت معناداری بر مشکالت شناختی ناشی از شیمیدرمانی در افراد بقایافته از سرطان داشته باشد.
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