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چکیده

Abstract
The purpose of this study was to compare the
effectiveness of attention amplification and memory
amplification on verbal fluency and information
processing speed students with dyslexia. This semiexperimental research was an applicable study according
to the aim of the study. The population included all
dyslexic students referred to the Learning Disorder
Center of Khayami in Neyshabur City during MarchSeptember 2019 (n=150, girl=70, and boy=80). A
sample (n=43, girl=21, boy=22) was selected using
available sampling method, and were randomly divided
into three groups of attention amplification (n=14),
memory amplification (n=14), and control (n=14)
groups. Participants were evaluated with both standard
reading and dyslexia questionnaires of NAMA (for
dyslexia assessment), the letters and signs test (for verbal
fluency assessment), and Wechsler Scale (WISC) in prepost and post-test phase, and also 3 months following the
intervention. Data were analyzed using repeated
measures ANCOVA in SPSS20 software. In verbal
fluency, results showed significant difference in
attention- amplification group with a mean difference of
13.92; and in the memory-amplification group with a
mean difference of 8.34 compared to the control group
(P <0.05). There was a significant difference between the
speed of information processing in attentionamplification with a mean difference of 9.65; and
memory-amplification with a mean difference of 11.99
compared to the control group (P <0.05). Therefore,
according to the findings, attention and memory
amplification programs seem to be effective in
improving verbal fluency and information processing
speed in student with dyslexia.
Keywords: Attention, Working Memory, Verbal
Fluency, Information Processing Speed, Dyslexia

 مقایسه اثربخشی توانبخشی تقویت توجه و،هدف از پژوهش حاضر
تقویت حافظه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات دانشآموزان
 این مطالعه کمّی برحسب هدف کاربردی و روش گرد.نارساخوان بود
 جامعه آماری.آوری میدانی بود که به روش نیمهآزمایشی صورت گرفت
 پسر) نارساخوان80  دختر و70  نفر؛150( شامل کلیه دانشآموزان
مراجعهکننده به مرکز اختالالت یادگیری خیامی شهر نیشابور در نیمه
 پسر) به شیوه22  دختر و21  نفر؛43(  نمونه آماری. بود1398 اول سال
نمونهگیری در دسترس انتخاب و در سه گروه آزمایش و کنترل جایگزین
 شرکتکنندگان با کمک پرسشنامههای استاندارد.) نفر14 شدند (هر گروه
 آزمون نشانههای،)خواندن و نارساخوانی نما (جهت ارزیابی نارساخوانی
حروف و نشانههای مقوله سیالی کالمی (جهت ارزیابی سیالی کالمی) و
 بعد و سه ماه-( در مرحله قبلWISC) مقیاس هوش وکسلر کودکان
 متغیرهای مستقل برای دو گروه، سپس.بعد مورد آزمون قرار گرفتند
 دادهها براساس تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر.آزمایش اجرا شد
 در پایان دوره. مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتSPSS-24 در نرمافزار
 شرکتکنندگان مورد پسآزمون و آزمون،درمان و سه ماه بعدازآن
 نتایج نشان داد در سیالی کالمی گروه توانبخشی.پیگیری قرار گرفتند
 و رویکرد13/92 شناختی مبتنی بر تقویت توجه با تفاوت میانگین
توانبخشی شناختی مبتنی بر تقویت حافظه کاری با تفاوت میانگین
 در خصوص.)P>0/05(  با گروه کنترل تفاوت معنادار نشان دادند8/34
سرعت پردازش اطالعات گروه توانبخشی شناختی مبتنی بر تقویت
 و رویکرد توانبخشی شناختی مبتنی بر9/65 توجه با تفاوت میانگین
 با گروه کنترل تفاوت11/99 تقویت حافظه کاری با تفاوت میانگین
 توانبخشی شناختی،)؛ بنابراین براساس یافتههاP>0/05( معنادار داشت
مبتنی بر توجه و تقویت حافظه کاری در بهبود سیالی کالمی و سرعت
.پردازش اطالعات در دانشآموزان نارساخوان اثربخش هستند
 پردازش، سیالی کالمی، حافظه کاری، توجه:واژههای کلیدی
 نارساخوانی،اطالعات

 ایران، نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور، گروه روانشناسی،*دانشجوی دکتری روانشناسی
 ایران، نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور، دانشیار گروه روانشناسی:**نویسنده مسئول
 ایران، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قوچان،***استادیار گروه روانشناسی
 ایران، نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور،****استادیار گروه روانشناسی
Email: drhasantozandehjani@gmail.com
Received: 8 Jan 2020

Accepted: 1 May 2020

99/02/12 :پذیرش

98/10/18 :دریافت

180

مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی ...

مقدمه
مشکل در خواندن یا نارساخوانی ،شایعترین اختالل یادگیری است (اهرمی ،شوشتری ،گلشنی منزه و کمرزرین،
 .)1390در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( ،)DSM-5اختالل خواندن بهعنوان
یک زیرمجموعه در اختالل یادگیری خاص گنجانده شده که مهمترین ویژگیهای آن عبارت است از :مشکالتی
در دقت ،صحت ،درک مطلب و روانخوانی که با سن تقویمی ،فرصتهای تحصیلی و توانایی هوشی افراد
سازگار نیست .همچنین مشکل خواندن ،بهطور معناداری با پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای زندگی روزمره که
نیازمند این مهارتهای خواندن است ،تداخل ایجاد میکند (انجمن روانپزشکی آمریکا .)1397 ،این
دانشآموزان در زمینه تواناییهای شناختی و فراشناختی از جمله توجه پایدار (آلوی ،ووتان و دین،)2014 ،
حافظه کاری (کیم و پارک ،)2018 ،سرعت پردازش اطالعات (آدوباسیم )2018 ،و مهارتهای کالمی (زاک و
همکاران )2018 ،مشکالتی نشان میدهند .سیالی کالمی ،از جمله مهارتهای کالمی دانشآموزان نارساخوان
میباشد که نیازمند بررسی است .سیالی کالمی ،بهمعنای تعداد کلمات تولید شده توسط فرد در یک بازه زمانی
مشخص است (نظری و سیاحی .)1393 ،براساس نظریه نقص واجشناختی ،رشد زبان پیشنیاز خواندن بهشمار
میرود و نقص در تحول زبان ،موجب نارساخوانی میشود (بدلی .)2018 ،سیالی کالمی ،بهشدت تحتتأثیر
عملکردهای اجرایی و از جمله حافظه کاری و توجه قرار دارد .تنوع و گستره لغات و نحوه سازماندهی آنها
در مغز ،با میزان حافظه کاری و توجه در ارتباط است (مولیناری و لجیو2016 ،؛ لزاک.)2010 ،
حافظه کاری ،یکی از اجزای مهم کارکرد اجرایی است که با نگهداشتن و دستکاری اطالعات ورودی
بهعنوان یک پل بین حافظه کوتاهمدت و بلندمدت عمل میکند و در تولید کالم و سرعت پردازش اطالعات
نقش دارد (کیم و پارک .)2018 ،طبق نظریه بدلی1986( 1؛ بهنقل از بیابانگرد ،)1398 ،حافظه کاری ،دارای
چهار مؤلفه مجری مرکزی ،حلقه واجشناختی ،صفحه دیداری -فضایی و مخزن رویدادی است و هریک از این
مؤلفهها در تولید ،ذخیره و بازیابی اطالعات کالمی نقش اساسی دارند .بههمینسبب ،افرادی که حافظه کاری
ضعیفی دارند در تکالیف کالمی و پردازش اطالعات عملکرد ضعیفتری دارند (آدوباسیم2018 ،؛ ماهلر و
شوچارت.)2016 ،
از طرفی ،در تکالیفی که مستلزم توجه است در حضور عوامل حواسپرتی ،کودکان نارساخوان بدترین
عملکرد را دارند (سرشکی ،یادگاری و کنعانی .)1395 ،توجه پایین ،موجب کاهش توانایی در بازیابی اطالعات
کالمی و کاهش سرعت پردازش اطالعات میشود (مول ،گوبل ،گوچ ،الندرل و اسنوین .)2016 ،،در نتیجه،
سیالی کالمی نیز کاهش پیدا میکند (ویسهرت و آلتمن .)2018 ،توانبخشیهای شناختی ،یک روش مداخله
نظاممند برای ترمیم کارکردهای مشکالت شناختی مغز مانند حافظه و توجه هستند که با هدف درمان مشکالت
شناختی و رفتاری است که از راهبردهای آموزش ،تکرار و تمرین استفاده مینماید (میجر ،ون گیست ،ایجلیرز،
گیورتز ،اسچونهیم و هالست .)2018 ،روشهای مبتنی بر توانبخشی شناختی ،از طریق تأثیرگذاری بر نشخوار
1. Baddeley, A. D.
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فکری ،تنظیم هیجان و دسترسی به انباره اطالعات حافظه بلندمدت در تنظیم ،تفسیر و سرعت پردازش
اطالعات و مهارتهای زبانی اثر میگذارند (لئو و همکاران2016 ،؛ واتسون ،گابل و مورین .)2016 ،در مطالعات
اخیر ،نقش حافظه کاری و توجه در مشکالت کالمی و پردازش اطالعات دانشآموزان نارساخوان بهصورت
مطالعه توصیفی و مقایسهای صورت گرفته است .اغلب تحقیقات تجربی ،به بررسی اثربخشی توانبخشی
حافظه کاری و توجه بر توانایی خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پرداختهاند و بهطور خاص ،در ارتباط
با تأثیر تقویت حافظه کاری و تقویت توجه بر سیالی کالمی یا سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان
پژوهشی یافت نشد؛ بنابراین پژوهش حاضر ،با هدف مقایسه اثربخشی توانبخشی تقویت حافظه کاری و
تقویت توجه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان صورت گرفت .فرضیههای
مطالعه در زیر آمده است.
فرضیه اصلی :اثربخشی توانبخشی تقویت حافظه کاری و تقویت توجه ،بر سیالی کالمی و سرعت پردازش
اطالعات در کودکان نارساخوان متفاوت است.

فرضیههای فرعی
 -1توانبخشی تقویت حافظه کاری بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان
مؤثر است.
 -2توانبخشی تقویت توجه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان نارساخوان مؤثر است.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی (طرح پیشآزمون ،پسآزمون و
آزمون پیگیری با گروه کنترل) بود .طرح تحقیق در کمیته اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور 1تأیید
شد .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان نارساخوان پایه چهارم و پنجم ابتدایی بود که در سال
تحصیلی  1397-98به مرکز آموزش و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری خیامی شهر نیشابور مراجعه نمودند
( .)150از میان این افراد تعداد  43نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در گروه
تقویت توجه ( 14نفر) ،تقویت حافظه ( 14نفر) و کنترل ( 14نفر) جایگزین شدند.
مالکهای ورود شامل سکونت در شهر نیشابور ،دانشآموز نارساخوان پایه چهارم و پنجم ،سن  10تا 12
سال ،امضا کردن رضایتنامه کتبی توسط والدین ،عدم ابتال به بیماری روانشناختی و روانپزشکی ،تمایل به
شرکت در جلسات درمانی میشد .افرادی که بهدلیل مشکل مزمن یا حاد جسمانی یا روانی تحتدرمان
روانشناختی یا دارویی بودند؛ دارای هوشبهر پایینتر از متوسط بودند .در انجام تکالیف همکاری نکردند یا
بیش از دو جلسه غیبت کردند از مطالعه حذف شدند .جهت رعایت مالحظات اخالقی اهداف ،فرآیند کار و
 .1کد اخالق IR.IAU.NEYSHABUR.REC,1398,001
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مدتزمان الزم برای انجام برنامه درمانی به شرکتکنندگان توضیح داده شد .رضایت کتبی از آزمودنیها و
والدین آنها برای حضور در جلسات اخذ شد .اصل محرمانه بودن اطالعات ،نتایج و شرکت آگاهانه و داوطلبانه
در پژوهش بدون هیچگونه اجبار و الزامی از جمله دیگر معیارهای اخالقی بودند .ارزیابی شرکتکنندگان هر
سه گروه در مرحله قبل ،بعد و سه ماه بعد از مداخله با پرسشنامههای زیر صورت گرفت.

ابزار سنجش
پرسشنامه استاندارد خواندن و نارساخوانی (نما) :پرسشنامه استاندارد خواندن و نارساخوانی (نما)
برای سنجش نارساخوانی ،توسط کرمی نوری و مرادی ( ،)1387برای دانشآموزان دختر و پسر پایه اول تا
پنجم ابتدایی ساخته و هنجاریابی شده و از  10خردهمقیاس خواندن کلمات ،زنجیره کلمات ،قافیه ،درک کلمات،
درک متن ،نامیدن تصاویر ،حذف آواها ،خواندن کلمات بدون معنا ،نشانههای حروف و نشانههای مقوله
تشکیلشده است .از میان  10خردهمقیاس از سه خردهمقیاس درک متن ،حذف آواها و نشانههای حروف و
نشانههای مقاله استفاده شد.
جهت بررسی نارساخوانی از خردهآزمون درک متن و حذف آواها استفاده شد .آزمون درک متن شامل دو
بخش میشود (متن مشترک برای پایههای چهارم و پنجم و دو متن اختصاصی برای هر پایه) .این متون از
قبل تدوین شده است و از دانشآموز خواسته میشود آنها را بخواند .در این آزمون یک داستان برای دانش
آموز خوانده میشود که میبایست خوب گوش کند؛ سپس سؤالهایی در مورد داستان از او پرسیده میشود.
مانند شتر کجا با خرگوش برخورد کرد؟ بار شتر چه بود؟ برای هر متن  3سؤال  4گزینهای در نظر گرفته شده
است .آزمون حذف آواها که شامل  30واژه است که آزمونگر آنها را با صدای رسا و بلند تکتک میخواند و
از دانشآموز خواسته شد ،بالفاصله کلمه را با حذف آوای موردنظر با صدای بلند تکرار کند .برای مثال ،کارخانه
را با حذف آوای «نه» بگوید .روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شده است .ضریب پایایی با
محاسبه آلفای کرونباخ خردهآزمون حذف آواها و درک کلمات بهترتیب  0/95و  0/78بهدست آمده است
(حسینی ،مرادی ،کرمینوری ،حسنی و پرهون.)1395 ،
آزمون نشانههای حروف و نشانههای مقوله سیالی کالمی :جهت ارزیابی سیالی کالمی از خرده
آزمون نشانههای حروفی و نشانههای مقوله استفاده شد .خردهآزمون نشانههای حروف ،شامل  3حرف از حروف
الفبای فارسی (م ،آ و ن) است که بهصورت مجزا و با فونت درشت بر روی کارت نوشته میشوند .هریک از
حروف در حالی که به آزمودنی نشان داده میشوند ،با صدای بلند توسط آزمونگر خوانده میشوند .از آزمودنی
خواسته میشود که هر تعداد کلمه که با این حروف شروع میشوند را به یاد آورده ،با صدای بلند بگوید .زمان
الزم برای تولید کلمات برای هر حرف یک دقیقه است.
خردهآزمون نشانههای مقوله ،شامل شش مقوله (نام دختر ،نام پسر ،نامیدن اعضای بدن ،میوهها ،رن،ها
و وسایل آشپزخانه) است که بهصورت مجزا و با فونت درشت بر روی کارت نوشته شدهاند .با نشان دادن کارت
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هر مقوله و خواندن آن با صدای بلند توسط آزمونگر ،از کودک خواسته میشود تا هرچند کلمه که میتواند در
زمینه مقوله موردنظر بیان کند .آلفای کرونباخ بهدست آمده برای خردهآزمون نشانههای حروف  0/77و برای
نشانههای مقوله  0/76است (نظری و سیاحی.)1393 ،
مقیاس هوش وکسلر :(WISC) 1برای ارزیابی سرعت پردازش اطالعات ،از خردهآزمون رمزنویسی و
نمادیابی آزمون هوش وکسلر کودکان استفاده شد .در این آزمون شامل هفت ماز است ،دو ماز توسط آزمونگر
تکمیل میشود و بقیه مازها باید در بازه زمانی مشخصی توسط آزمودنی تکمیل شود .خردهآزمون نمادیابی در
این آزمون ،آزمودنی باید رمز هر عدد را مطابق الگوی داده شده روی برگ خاصی ثبت کند .پس از یک تمرین
کوتاه روی چند نمونه  90ثانیه به آزمودنی فرصت داده میشود تا هر اندازه که میتواند رمز یا نماد مربوط به
اعداد را در فرمی که در اختیارش گذاشته شده است وارد کند .این خردهآزمون ،عواملی مانند توانایی یادگیری
تکالیف ناآشنا ،چابکی بینایی حرکتی ،پشتکار و سرعت عمل را اندازهگیری میکند .وکسلر ضریب پایایی
همسانی درونی برای آزمون رمزنویسی را بهوسیله فرمول گیلفورد  0/81و ضریب پایایی خرده آزمون نمادیابی
را  0/79گزارش کرده است .سنجش پایایی این آزمون در ایران نیز در مطالعه ساعد ،روشن و مرادی (،)1387
به روش دونیمه کردن با آلفای کرونباخ  0/78محاسبه شده است (فتحیآشتیانی ،اخوانتختی و خادمی.)1395 ،
شرکتکنندگان در گروه تقویت حافظه ،طی  18جلسه یکساعته (هفتهای دو جلسه) با استفاده از بسته
بهسازی و تقویت حافظه کاری بر اساس کتاب کار حافظه فعال مراکز اختالالت یادگیری ،تحت آموزش قرار
گرفتند .فنون و محتوی جلسات بر پایه الگوی بدلی ( )1986و با استفاده از کتاب محمودپور ( ،)1395تهیه و
تدوین شد.
شرکتکنندگان در گروه تقویت توجه نیز بهطور همزمان ،طی  18جلسه یکساعته (هفتهای دو جلسه) ،با
استفاده از بسته آموزش روشها و راهبردهای تقویت دقت و توجه ویژه مراکز اختالالت یادگیری آموزش دیدند.
فنون و محتوی جلسات ،بر پایه مدل بالینی توجه سولبرگ و متیر )1989( 2با استفاده از کتاب محمودپور
( ،)1397تهیه و تدوین شد .این کتاب در اکثر مراکز درمانی اختالالت بالینی یکی از منابع اصلی درمانی است.
در این بازه زمانی گروه کنترل هیچگونه مداخله درمانی دریافت نکرد.

)1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC
2. Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A.
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جدول  -1محتوی برنامه های درمانی تقویت حافظه کاری و تقویت توجه
گروه
تقویت
حافظه
کاری

تقویت
توجه

جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
هفدهم
هجدهم

محتوی جلسات
برقراری ارتباط درمانی ،آشنا شدن آزمودنیها با موضوع پژوهش .جلسه توجیهی با والدین
انجام بازیهای فضایی -حرکتی ،بازی با اشکال ،دستهبندی تصاویر و رابطه اشکال
مرور تمرینات قبلی .تمرین سایهها ،الحاق اشکال ،تجزیه اشکال ،جهت فلش.
قطعات گمشده ،تمرینات چرخشی ،تقارن ،نمای شکل از باال و بازی با لیوان مرور تمرینات قبلی .بازی
تونل و ماشین
پاسخ معکوس ،سرعت نامیدن ،تکرار کلمههای آخر و بازی چوب بستنی
کلمات هم آغاز ،حذف حرف اول ،حذف حرف آخر و الگوسازی
مرور تمرینات و حذف حرف خواستهشده
اعداد مستقیم و معکوس ،تمرین اعداد زوج و فرد و ضربه زدن به مکعبها
کلمات مستقیم و معکوس ،ساخت کلمه با حرف اول و ساخت کلمه با حرف آخر
مرور تمرینات ،دستهبندی کلمات و مرتب کردن مکعبها
وارونه کردن کلمات ،کلمات هموزن و کلمات مخالف
تشخص کلمات مخالف ،کلمات بدون نقطه  .کلمات نامربوط
مرور تمرینات ،کلمات هممعنا و بهخاطرآوری جمالت
تکمیل کلمات ،بازی بیز و مرتب کردن تصاویر
بازی با اشکال و مرتب کردن کارتها
مرور تمرینات .دستهبندی تصاویر بازی عدد -میوه ،پرش پروانه
مرور تمرینات و سپس انجام پسآزمون
برقراری ارتباطدرمانی ،آشنا شدن افراد با موضوع پژوهش و جلسه توجیهی با والدین
رن ،تصاویر بر طبق الگو و کپی کردن نمادها در جدول مشابه
مرور تمرینات قبل ،رمزنویسی تصویری  .رمزنویسی حروف و کلمات
کامل کردن تصویر برطبق الگوی داده شده و تکمیل نقاشی
مرور تمرینات قبل ،کپی کردن و الگوهای چرخشی
رمزنویسی عدد و حرف ،گذاشتن اعداد بهجای حروف و تمرین عدد خوانی
مرور تمرینات قبل ،تمرین رمزنویسی جمع و تمرین رمزنویسی تفریق
تمرین رمزنویسی ضرب و تمرین رمزنویسی تفریق
مرور تمرینات قبل ،ماز و نمادیابی
نمادیابی با  2نماد هدف و مشخص کردن حروف بینقطه و یک نقطه از بین کلمات
مرور تمرینات قبل و مشخص کردن کلمات با فقطه باال و پایین در لیست
پیدا کردن و مشخص کردن شکلهایی که  3بار و  2بار تکرار شده
خط کشیدن زیر نمادی که سمت راست و چپ نماد هدف قرار دارد
مرور تمرینات و پیدا کردن نمادها با توجه به جهات
پیدا کردن معنا کلمات از متن و پیدا کردن کلمات طبق الگو
مطالعه متن و ارائه آن بدون نقطه و پیدا کردن اعداد با توجه به توضیح داده شده
مرور تمرینات ،تمرینات رمزنویسی و الگوهای چرخشی
مرور تمرینات و سپس انجام پسآزمون

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال یازدهم

185

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در نرمافزار آماری  SPSS-24از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد .در آمار توصیفی از فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با استفاده از آزمون کای اسکوئر
برای مقایسه دادههای کیفی شامل جنسیت ،پایه تحصیلی ،تحلیل واریانس برای مقایسه متغیرهای ک ّمی
جمعیت شناختی مانند سن و تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر جهت مقایسه دو گروه در بازههای زمانی
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری موردارزیابی قرار گرفت .البته در اندازهگیری بیش از یکبار ،اثر یادگیری یا
مسائلی مانند خستگی ممکن است اثر بگذارد .روشهای مختلفی برای کاهش این مسئله در طرحهای
اندازهگیری مکرر وجود دارد .این روشها عبارت است از :تصادفیسازی و افزایش فاصله اندازهگیریها (در این
مطالعه بین پیشآزمون و پسآزمون ،نُه هفته و بین پسآزمون با پیگیری ،سه ماه فاصله وجود داشت).

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
نتایج مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی دو گروه آزمایش و گروه کنترل در جدول  ،2آمده است.
جدول  -2مقایسه فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی بین سه گروه
متغیر
جنسیت
پایه تحصیلی
سن

پسر
دختر
چهارم
پنجم
10
11

آزمایش 1

آزمایش 2

کنترل

تعداد (درصد)
(7)47/7
(8)53/3
(8)53/3
(7)47/7
(8)53/3
(7)47/7

تعداد (درصد)
(7)50
(7)50
(6)42/8
(8)57/2
(6)42/8
(8)57/2

تعداد (درصد)
(6)42/8
(8)57/2
(6)42/8
(8)57/2
(6)42/8
(8)57/2

مقایسه با کای
اسکوئر
ᵡ2=0/14
P=0/84
ᵡ2=0/32
P=0/57
F=0/43
P=0/83

همچنان که در جدول  2قابلمشاهده است ،دامنه سنی شرکتکنندگان بین  10-11سال بود و دانشآموزان
در پایه پنجم و چهارم ابتدایی تحصیلی میکردند .تعداد  21نفر از شرکتکنندگان دختر و  23نفر پسر بودند.
دو گروه از نظر جنسیت ،پایه تحصیلی و سن تفاوت معناداری نداشتند و همگن بودند.

ب) توصیف شاخصهای پژوهش
میانگین و انحراف معیار متغیرهای سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون
و آزمون پیگیری نشان داد در گروههای مداخله نمرات افزایش بیشتری در مراحل پسآزمون و پیگیری داشته
است (جدول  .)3جهت بررسی معناداری تفاوت بین نمرات سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در
گروههای آزمایش و کنترل از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد (جدول  .)4برای انجام
تحلیل واریانس ابتدا مفروضه نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،کرویت با آزمون موچلی و
مفروضه برابری واریانسها با آزمون لوین بررسی شد .با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون برای تمامی
متغیرها بیش از  0/05بود ،پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها ،کرویت دادهها و برابری واریانسها برقرار شد
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و نسبت به انجام آنالیز واریانس اقدام شد.
جدول  -3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری متغیر سیالی کالمی و
سرعت پردازش اطالعات
متغیر

گروه

پیشآزمون
M

کنترل
آزمایش 1
آزمایش 2

سیالی کالمی

نتایج مقایسه با آنالیز واریانس
سرعت پردازش اطالعات

کنترل
آزمایش 1
آزمایش 2

نتایج مقایسه با آنالیز واریانس

51/93
49/57
53/21
P=0/76
82/46
79/57
83/21
P=0/13

پیگیری

پسآزمون

SD

M

SD

M

SD

10/55
14/53
14/38

51/96
65/07
60/78
*P=0/01
82/33
95/07
94/42
*P=0/001

12/05
16/62
13/09

52/60
64/07
65/2
*P=0/001
83/06
92/71
94/64
*P=0/006

12/80
19/02
13/80

5/76
8/29
6/81

5/69
12/50
8/99

7/45
12/71
8/76
*P>0/05

براساس یافتههای جدول  ،3سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات گروهها در مرحله پیشآزمون تفاوت
معناداری نداشت .در مرحله پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار دیده شد (.)p<0/05

ج)آزمون فرضیهها
جدول  -4تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای مقایسه پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون
پیگیری متغیرهای سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در گروههای آزمایش و کنترل
مقیاس
سیالی
کالمی

منبع اثر
درونگروهی

بینگروه
سرعت
پردازش

درونگروهی

بینگروه

مرحله
مرحله
گروه
خطا
گروه
خطا
مرحله
مرحله
گروه
خطا
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
2087/35
1228/57

درجه
آزادی
2
4

میانگین
مجذورات
1043/679
307/14

3806/68
693/21
1530/88
2135/21
1112/88

80
2
40
2
4

47/58
346/60
38/27
1067/60
278/22

1356/94
677/18
847/37

80
2
40

16/962
338/59
21/18

F

معناداری

21/934
6/455

*0/001
*0/001

مجذور
اتا
0/35
0/24

9/056

*0/001

0/31

62/942
16/406

*0/001
*0/001

0/61
0/45

15/98

*0/001

0/44
*P>0/05

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال یازدهم

187

جدول  -5خالصه نتایج مقایسه روند تغییرات نمرات سیالی کالمی در مراحل مختلف درمان با
آزمون تعقیبی
متغیر

گروه

سیالی کالمی

کنترل
تقویت
حافظه

سرعت
پردازش
اطالعات

کنترل
تقویت
حافظه

تفاوت میانگین
تقویت حافظه
تقویت توجه
تقویت توجه
تقویت توجه
تقویت حافظه
تقویت توجه

3/58
3/83
0/28
6/49
8/13
1/64

معناداری
*0/04
0/03
0/87
*0/03
*0/01
0/59
**P>0/05

در مراحل زمانی و در تعامل زمان و گروهها بین میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری نمرات
متغیرهای سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P<0/05براساس ضرایب اتا مشخص شد که برنامههای آموزش داده شده بر سرعت پردازش اطالعات
بیش از سیالی کالمی اثر داشته است (جدول  .)4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی ،نشان داد گروه تقویت توجه و
گروه تقویت حافظه در مقایسه با گروه کنترل در سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات با یکدیگری تفاوت
معناداری دارند .اختالف دو گروه از نظر اثربخشی معنادار نبود (جدول .)5

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه ،مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر تقویت حافظه کاری با توانبخشی شناختی
مبتنی بر تقویت توجه بر سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات در کودکان مبتال به نارساخوانی است.
شرکتکنندگان کودکان مبتال به نارساخوانی پایههای چهارم و پنجم ابتدایی بودند و نتایج تجزیه تحلیل دادهها
نشان داد که هر دو برنامه تقویت توجه و تقویت حافظه در مقایسه با گروه کنترل بر افزایش سیالی کالمی و
سرعت پردازش اطالعات اثر معناداری نشان دادهاند .این نتایج با یافتههای شرین و بردویتز ( ،)2011آوتزون
( ،)2012اکزو ،زو و جیان ،)2016( ،امانی ،مظاهری و نجاتی ( ،)1396نهروانیان ،عسگری ،درتاج ،نادری و
بختیارپور ( ،)1397باعزت و نوریزاده ( ،)1397شاهمحمدی ،انتصار فومنی ،حجازی و اسدزاده ( )1398و
یارمحمدیان ،قمرانی ،سیفی و ارفع ( )1394همسو است.
این یافته براساس نظریه بازداری که یکی از نظریههای اصلی در کارکردهای اجرایی است (دایموند،)2013 ،
قابلتبیین است .طبق این نظریه ،توجه و حافظه کاری دو کارکرد شناختی و اجرایی پایه میباشند .هرگونه
تقویت توجه و حافظه ،منجر به افزایش توانایی بازداری از توجه به مسائل نامربوط شده و در نهایت ،عملکرد
را در آن زمینه بهبود می بخشد .سرعت در پردازش اطالعات تا حد زیادی به توانایی فرد در تنظیم توجه و
استفاده صحیح از حافظه کاری بستگی دارد .در واقع ،براساس این تئوری اگر فرد بتواند در پاسخ به تکانهها
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بازداری الزم را داشته باشد ،میتواند توجه و تمرکز خود را بر تکلیف موردنظر حفظ کند و از این طریق عملکرد
بهتری در پردازش اطالعات نشان میدهد .عملکرد مناسب در بازداری که در اثر تقویت توجه و تمرکز حاصل
میشود ،میتواند بر عوامل مرتبط با عملکرد کارکردهای اجرایی که سیالی کالمی و سرعت پردازش اطالعات
از جمله آنها است اثر مثبت داشته باشد.
از طرفی ،آموزشهای مبتنی بر توانبخشی شناختی ،موجب افزایش انعطافپذیری نورونهای مغزی در
محل کارکردهای اجرایی میشود .بدینمعنا که تمرینات بهویژه در سنین پایین ،موجب ایجاد ارتباطات سیناپسی
جدید بین شبکههای نورونی مرتبط با تکلیف میشود که در نهایت ،منجر به بهبود توانایی فرد آن حوزه میشود
(سرنی کالس و اسپرنگر -چارولز .)2015 ،تقویت مهارتهای مرتبط با توجه و حافظه ،موجب میشود کودک
بتواند در شرایط مختلف در زمان کوتاهتری کلمات بیشتری را سازماندهی ،بازیابی و ابراز کند .در واقع ،آموزش
تقویت حافظه از طریق افزایش توانایی در دسترسی به کلمات ذخیره شده و سازماندهی مطالب به افزایش
سرعت در پردازش مطالب نیز کمک میکند (ووت ،دونل و جرولد .)2019 ،در پژوهش حاضر ،تالش شد با
انجام مکرر تکالیف منظم که از آسان به دشوار درجهبندیشدهاند ،حافظه کاری و توجه شرکتکنندگان تقویت
شو د .تمرینات مربوط به تقویت توجه مانند کپی کردن نمادها در جدول مشابه ،رمزنویسی حروف و کلمات،
رمزنویسی تصویری ،کپی کردن الگوهای چرخشی ،تمرینهای رمزنویسی ضرب ،جمع ،تفریق و ...و تمرینهای
تقویت حافظه کاری مانند انجام بازیهای فضایی -حرکتی ،تمرین سایهها ،تمرینات چرخشی ،پاسخ معکوس،
سرعت نامیدن و ،...منجر به تقویت توجه ،دقت دیداری و حافظه و ادراک بهطور مکرر بررسی و مرور شد.
انجام این تمرینات ،موجب افزایش انعطافپذیری ذهنی شرکتکنندگان شد .بدینمعنا که توانستند تمرینهای
مختلف را همزمان انجام دهند .این تمرینها بهتدریج ،باعث افزایش سرعت شرکتکنندگان در بازیابی و ذخیره
اطالعات شد و با افزایش دقت و تمرکز توانستند با حداقل حواسپرتی در عملکردهای مختلف مانند سیالی
کالمی و پردازش اطالعات سرعت بیشتر و عملکرد بهتری نشان دهند .همچنان که (لئو و همکاران)2016 ،
نیز ،به این نتیجه رسیدهاند حافظه کاری و توجه ،از طریق تأثیرگذاری نحوه تفکر و دسترسی به انباره اطالعات
حافظه بلندمدت در تنظیم ،تفسیر و سرعت پردازش اطالعات و مهارتهای زبانی تأثیرگذار است .در نظریه
بدلی ( )2018نیز ،عنوانشده است که تحول در ظرفیت حافظه کاری و مؤلفههای آن عالوه بر رسش مناطق
مغزی درگیر در حافظه کاری تحتتأثیر آموزش و تجربه نیز قرار میگیرد .حافظه کاری ،یک منبع پردازشی با
ظرفیت محدود است که میتواند بهطور منعطف تقاضاهای اندوزشی و پردازشی را انجام دهد؛ بنابراین با
تمرینات ویژه و آموزشهای خاص و هدفمند ،حافظه کاری و مؤلفههای مختلف آن رشدیافتهتر و کارآمدتر
میشوند و فرد در پردازش و دستکاری اطالعات ماهرتر میشود.
در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر اثربخشی برنامه توانبخشی تقویت حافظه و تقویت توجه بر سیالی کالمی
و سرعت پردازش اطالعات در کودکان مبتال به نارساخوانی را تأیید کرد .براساس این یافته پیشنهاد میشود
در مطالعات بعدی ،از برنامههای درمانی یکپارچه شده با درمانهای روانشناختی نظیر ذهنآگاهی نیز استفاده
شود .زیرا اغلب کودکان شرکتکننده درجاتی از مشکالت سالمت روان را تجربه میکردند .عالوهبرآن ،توصیه
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میشود ،قبل از اجرای هرگونه مداخله مهارتهای اولیه و ساده توسط معلمان در جهت کاهش مشکل
نارساخوانی صورت بگیرد .در جهت رسیدن به این هدف ،میبایست آموزشهای مداوم دورهای طراحی و به
روز شوند و آگاهی معلمان بهعنوان خطمقدم پیشگیری در این زمینه افزایش یابد .این مطالعه با محدودیتهایی
روبهرو بود که از جمله آنها عدم امکان انتخاب تصادفی آزمودنیها ،عدم کنترل عوامل روانشناختی و جمعیت
شناختی اثرگذار بر اختالل نارساخوانی ،محدودیتهای زمانی اجرای فنون و بهکارگیری آموزشها ،نداشتن
ارزیابهای مستقل و عدم آگاهی دوجانبه پژوهشگر ،از جمله محدودیتهای این پژوهش بوده است.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی شرکتکنندگان و آموزشوپرورش شهر نیشابور تشکر و قدردانی میکنیم.
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