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تاریخ دریافت52/70/52 :

چكیده
زمینه و هدف :با توجه به اهمیت حسابنارسایی در دانشآموزان و لزوم ارائه مداخالتی برای بهبود این اختالل به منظور پیشگیری از
مشكالت بعدی ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان عصبروانشناختی بر کنشهای اجرایی و عملكرد درسی دانشآمووزان
مبتال به حساب نارسایی بود.
روش :مطالعه حاضر از نوع آزمایشی بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان مبتال به حسوابنارسوایی سوال ششو ابتودایی شوهر
بوشهر در سال تحصیلی  4951-52بودند که از بین آنها  17نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایش
و گواه ( 57نفر برای هر گروه) جایدهی شدهاند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تشخیصی عصوبروانشوناختی کوانرز ( )5771و
ماتریسهای پیشرونده ریون ( )4591استفاده شد .آزمودنیهای گروه آزمایش در  42جلسه یک ساعته تحت درمان عصبروانشناختی
(تكالیف اصالح حافظه) قرار گرفتند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که درمان عصبروانشناختی بر بهبود عملكرد درسی دانشآموزان مبتال به حسابنارسوایی توأثیر دارد
( ،)p˂7/72همچنین این درمان بر بهبود حافظه کالمی ( ،)p˂7/774حافظه بینایی ( ،)p˂7/774و بهبوود توجوه ( )p˂7/774تأثیرگوذار
بود.
نتیجهگیری :بور اسوای یافتوههوا مویتووان بور اهمیوت کواربرد موداخالت درموان عصوبروانشوناختی بورای دانوشآمووزان مبوتال بوه
حسابنارسایی تأکید کرد و میتوان از آن به عنوان یک روش مداخلهای مؤثر بهره گرفت.
کلیدواژهها :درمان عصبروانشناختی ،کنشهای اجرایی ،عملكرد درسی ،حسابنارسایی

* .4نویسنده مسئول :استادیار گروه روانشناسی ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیج فاری ،بوشهر ،ایران )(Ydehghani@pgu.ac.ir
 .5کارشنای ارشد روانشناسی ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیج فاری ،بوشهر ،ایران
 .9استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر ،ایران
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مقدمه

آماری اختاللهای روانی بیان میدارد کوه ایون کودکوان در 1

مهارت های اساسی قوی در ریاضیات ضروری اسوت ،زیورا

گروه از مهارتهای زبانی ،ادراکی ،ریاضی ،و توجه مرتبط بوا

نه تنها راه رسیدن بوه موفقیوت شوغلی و زنودگی حرفوه ای را

ریاضی مشكل دارند ( 5و  .)47در همین راستا مطالعات متعودد

فراه میکند بلكه جهت استدالل هوای عوددی در زنودگی

بر جنبههای متفاوت مشكالت این کودکان پرداختهاند از جمله

روزمره الزم است ( 4و  .)5این مهارت هوا بوا موفقیوت هوای

پووژوهش مووازاکو ( )44بوور نقووش حافظووه در حسووابنارسووایی

یادگیری از جملوه توانوایی بورای حول مشوكالت پیچیوده و

کودکان ،مطالعات گوری ( )45بور پوردازش بینوایی /فضوایی و

فارغ التحصیلی در دانشگاه مرتبط است ( 9و )1؛ بوااینحوال

پژوهش مایر و همكاران ( )49بر نقش توجه در حسابنارسایی

یادگیری ریاضی چندان آسان نیست و میزان عدم موفقیوت

تمرکوووز کردنووود .مجموعوووة ایووون مشوووكالت در کودکوووان

در آن معموالً یكی از باالترین آمارها به خصوص در دوران

حسابنارسا ،کنش اجرایی نامیده میشود .کنشهوای اجرایوی

ابتدایی است ( )2بنابراین بسیاری از دانش آموزان با ناتوانی

مجموعهای از فرایندهای عالی شناختی هستند که به سواختار و

یادگیری ریاضی ،بوا مشوكالت اساسوی در زمینوه یوادگیری

کوونش قشوور پیشووانی وابسووته بوووده و شووامل نگهداشووت و

ریاضیات روبرو مویشووند  .مشوكالت مربووب بوه یوادگیری

تغییرپووذیری ی وک مجموعووه ،مهووار تووداخل ،مهووار پاسووخ،

ریاضی در برخی کودکان از سنین پایین شروع میشوند ،اما

سازماندهی ،و حافظه است (.)41

اغلب در دوره دبستان بروز پیدا میکند و تا دوره راهنمایی

بنووابراین بووا توجووه بووه وسووعت مشووكالت در کودکووان

و دبیرستان نیز ادامه می یابد ( .)6ناتوانی در ریاضویات اساسواً

حسابنارسا ،طراحی و تهیة موداخالت آموزشوی ،و توجوه بوه

عبارت است از اینکه توانوایی شوخد در ریاضوی بوا در نظور

ویژگیها و نیمرخهای عصبروانشناختی این کودکان بسویار

گورفتن سوون تقوویمی ،هوووش انوودازهگیوریشووده و تحصوویالت

اهمیت دارد .پژوهشها نشان داده است کوه بوین ویژگویهوای

مناسب با سن وی ،به میوزان قابول مالحظوهای پوایینتور از حود

عصبروان شناختی و حسابنارسایی رابطوه وجوود دارد (،)42

مورد انتظار است ( .)0حسابنارسوایی ،4اصوطالحی اسوت کوه

بووه نظوور هووال و فیرلووو ( )42در ایجوواد ایوون مشووكالت ،عواموول

برای دامنة وسیعی از ناتوانیهای که به علت نابهنجاریهایی در

عصووبروانشووناختی دخالووت دارنوود؛ پژوهشووگران پیشوونهاد

یک یا چند فرایند روانشناختی مربووب بوه فهو یوا اسوتفاده از

کووردهانوود کووه بوورای بهبووود تحصوویلی در ایوون کودکووان ،بایوود

ریاضی ایجادشده بكار میرود .نشانه ها و تظاهرات این ناتوانی

مداخالت خاصی متناسب با مشكل عصبروانشناختی اعموال

در سراسر زندگی فرد ممكن است رخ بدهود کوه بور پیشورفت

نمووود ( .)46در همووین راسووتا یكووی از جدیوودترین مووداخالت،

تحصیلی یوا فعالیوت هوای زنودگی روزموره کوه بوه مهوارت در

مداخله عصبروانشناختی است .مداخله عصبروانشوناختی،

ریاضی نیاز دارد ،تأثیر مویگوذارد و اگور یوک آسویب حسوی

ساختار و عملكردهای مغزی که بوا فراینودهای روانشوناختی و

وجود داشوته باشود ،مشوكالت در حسوابنارسوایی معمووالً بوه

رفتاری مرتبط هستند را موردمطالعوه قورار مویدهود .مطالعوات

مشكالت آسیب حسوی افوزوده مویشوود (رورکوی و کواوی،5

عصبروان شناختی شامل آزمون هوایی بورای بررسوی عملكورد

4550؛ به نقل از  5 ،1و .)47

مغز در یک محیط بالینی برای تشخید اخوتاللهوا اسوت .ایون

بهطورکلی در تشخید اینكه کودکان حسابنارسا در چه

مطالعات یک رشته تجربی در روانشناسی است که هودف آن

زمینههایی مشكل دارند ،ویراست پونج راهنموای تشخیصوی و

درک چگونگی تأثیرپوذیری رفتوار و شوناخت از مغوز اسوت و
تشخید و درمان اثرات رفتاری و شناختی اختاللهای عصوبی
را موردبررسی قرار میدهد .درحالیکه نظریوههوای کالسویک

1. Dyscalculia
2. Rourke & Conway
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ذهن بر سیست عصبی متمرکز شدهاند ،عصبروانشوناختی بوه

روش

دنبال این هست که چگونه مغز و ذهن با ه در ارتبوابانود .بوه

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر از

این ترتیب بخش قابلتوجهی از برنامههای عصبروانشوناختی

نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه

به مغوز و سیسوت هوای عصوبی رفتواری مربووب مویشوود .علو

اسوت .جامعوه آمواری شوامل تموامی دانوشآمووزان مبوتال بوه

عصبروانشناختی به مطالعوة ضوایعةمغزی در انسوان و حیووان

حسابنارسایی پایه سوم تا پنج ابتدایی شهر بوشهر در سال

موویپووردازد و درحقیقووت تووالش ایوون نظریووه در جهووت ضووبط

تحصیلی  4951-52بودند که از بوین آنهوا  17دانوشآمووز از

فعالیتهای الكتریكی سلولهای فرد یا جانوران است (.)40

طریق نمونهگیری در دستری انتخاب و به صوورت تصوادفی

ازآنجاییکه بهبود مهارتهای حسابنارسایی یک فعالیوت

در دو گروه آزمایش و گواه (در هر گروه  57نفر) جایدهی

پیچیدهای است که شامل تسلط بر مهارتهای شناختی متفاوتی

شدند .مالکهای ورود آزمودنیها به پژوهش عبارت بودند

است ( )41بنابراین توسعة ایون مهوارت در زمینوههوای مختلوف

از :سن  5تا  44سال ،جنسیت پسر ،دارا بودن هوشبهر بین 12

روانشناسی مانند روانشناسی شوناختی و عصوبروانشوناختی

تا  472در مقیای تجدیدنظر شده هوشوی وکسولر کودکوان،

موردبررسی قرار گرفته است (ورگاند5775 ،4؛ به نقول از )45؛

نداشتن اختالل همبود.

اما با توجه به اینكه کمتر مطالعهای به بررسی اثربخشوی روش

ب) ابزار

هووای درمووانی عصووبروانشووناختی بوور کونشهووای اجرایووی

 .4مصووواحبه بوووالینی :از دانوووشآمووووزانی کوووه بووورای مشوووكل

دانشآموزان مبتال به حسابنارسایی پرداخته است ،همچنوین

حسابنارسایی به مرکز اختاللهای یادگیری آموزش وپرورش

شیوع باالی حسوابنارسوایی در دانوشآمووزان ،و اسوتفاده از

ارجاع داده شده بودند ،مصاحبه بوالینی بور اسوای موالک هوای

نتوایج ایون پوژوهش در زمینوه آسویبشناسوی مبتالیوان بوه

پنجمین ویراست راهنمای آماری تشخیصی اختاللهای روانوی

حسابنارسایی ،این مطالعه ضرورت مییابد .از آن جوایی کوه

انجام شد .در طی مصواحبه بوالینی کودکوان از لحوا هوشوی،

مزیت عموده ایون روش نسوبت بوه رواندرموانیهوای دیگور،

نقوواید حسووی شوونوایی و بینووایی و اخووتالالت روانپزشووكی

درنظرگرفتن جنبههای انگیزشی و شناختی ،به جهت توأثیر و

موردبررسی قرار گرفتند.

تداوم بیشتر اثربخشی درمان اسوت و همچنوین از آنجوا کوه در

 .5آزمون عصبروانشناختی کانرز :این آزمون توسط کانرز

ایران تاکنون پژوهشی در این حیطه انجام نشوده اسوت ،هودف

( )5771بهمنظور ارزیابی مهارتهوای عصوبروانشوناختی از

پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی درمان عصبروانشوناختی و

جمله توجه ،حافظه ،فعالیتهوای حسوی/حرکتوی ،و پوردازش

یافتن راهبردهایی برای افوزایش کونشهوای اجرایوی یوادگیری

بینایی/فضایی در چهار طیف (مشاهدهنشوده توا شودید) بورای

ریاضی است تا عالوهبرآنكوه بور آگواهی دانوشآموختگوان از

کودکوان  2توا  45سواله سواخته شوده اسوت .در پوژوهشهوای

ماهیت و علل حسابنارسایی کودکان افزوده شود ،بوا آگواهی

ایرانوی ضورایب اعتبوار درونوی بوا دامنوهای از  7/02توا  7/57و

بر پیامدهای حسابنارسایی ،راهكارها و پیشونهاد هوایی جهوت

ضریب اعتبار بازآزمایی با هشوت هفتوه فاصوله  7/67توا 7/57

کوواهش حسووابنارسووایی دانووشآموووزان و افووزایش عملكوورد

گزارش شده است .اعتبار سازههای نسخههای کانرز با استفاده

تحصیلی از سوی پژوهشگران عالقهمند ارائه شود.

از روشهای تحلیل عوامل به دست آمده و اعتبار افتراقی آنها
با بررسی آماری توانایی پرسشنامه در تمایز کودکان مبوتال بوه
اختالل فزونکنشی /نارسایی توجه از بهنجار و دیگر گروههای

1. Vergnaud
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بوالینی تأییدشوده اسوت ( .)57در پوژوهش حاضور نیوز آلفوای

با نمونة  079نفری انجام شد ( .)59در مطالعه اموانی ،برهمنود و

کرونباخ این پرسشنامه  7/05گزارش شده است.

نریمانی ( )51ضریب آلفای کرونباخ این آزمون  7/52به دست

 .9آزمووون هوشووی ریووون :ایوون آزمووون توسووط پوون روز و ریووون

آمد.

( )4519سواخته شوده و دارای  67سؤال تصوویری اسووت کوه از 6

ج) برنامة مداخلهای

سوری  45توایی تشكیل شده اسوت کوه از آسوان بوه دشووار تنظوی

 .4برنامة عصبروانشناختی :روش درمانی عصبروانشناختی

شدهاند .وقت اجورای ایون آزموون معووادل  12دقیقووه اسوت (.)54

که برای بهبود حافظة کالمی ،حافظة بینایی ،و توجوه اسوت در

روایی مقیای حاضر توسط ریون بر روی  2777آزموودنی بوین

طول  42جلسه انفرادی  12دقیقهای برگزار شد .هر تكلیوف 42

 7/15تووا  7/50گووزارش شووده اسووت ( .)54ضووریب اعتبووار ایوون

دقیقه طول میکشد و به صوورت گوامبوهگوام از مراحول سواده

آزمون در گوروههوای مختلوف بوین  7/07توا  7/57و در سونین

شروع و به مراحل دشوار خت میشود .تا زمانیکه دانشآمووز

پایینتر تا حدودی کمتر است ( .)45در پوژوهش حاضور روایوی

در مراحل اولیه تكالیف را با تسلط و زمان کمتر انجام ندهد به

این تست به روش تحلیل عاملی تأییدی مورد تأییود قورار گرفوت و

مرحله بعدی نمیرسد .سپس روشهای اصوالح حافظوه شوامل

اعتبار آن نیز به روش آلفای کرونباخ  7/06به دست آمد.

تكلیف بهبود حافظوة کالموی ،تكلیوف بهبوود حافظوة بینوایی و

 .1آزمووون استانداردشووده حسوواب :ایوون آزمووون براسووای موودل

روشهای بهبود توجه استفاده شد.

پردازش عددی مککلوسكی ،کارنوازا و باسویلی ( )55توسوط

 .5تكلیف بهبود تكالیف حافظة کالمی :تكلیف بهبوود حافظوة

شلو ،مانور ،امیروگرای و تسور ( )4559ساخته شده است و بوه

کالمی توسط هول و

رودنریس)4511 ( 5

طور وسیعی برای تشخید حسابنارسایی اسوتفاده مویشوود و

این تكلیف دارای پنج فهرست یادآوری واژههوا ( 2واژهای6 ،

شامل سه بخش است :بخش اول فه عددی است که دارای 1

واژهای 0 ،واژهای 1 ،واژهای و  5واژهای) است که واژهها بلند

خردهآزمون برای شمردن ،فه کمتر یا بیشتر ،تطوابق ،خوانودن

خوانده میشود و آزمودنی گوش میدهد ،تمرین با فهرست 2

اعداد ،نوشتن اعداد به صورت حروفی و عددی ،مقایسه اعداد،

واژهای آغواز مویشووود بعوود از یووادآوری فهرسووت بووه صووورت

استفاده از عالئ ریاضی ،و مرتب کوردن اعوداد اسوت .بخوش

ردیفی و موفق ،فهرست بعودی بورای جلووگیری از توداخل در

دوم در مورد تولید عوددی اسوت و دارای خوردهآزموونهوایی

جلسه بعدی ارائه میشود (به نقل از  .)51در پژوهش حاضر بوه

برای جمع ،تفریق ،ضرب ،و تقسی سواده و توکرقموی اسوت.

منظووور بررسووی روایووی تكلیووف بهبووود حافظ وةکالمی از روش

بخوووش سووووم در موووورد محاسوووبه عوووددی اسوووت و شوووامل

همبستگی با نمره کل استفاده شد که مقدار آن  7/ 07گوزارش

خردهآزمونهایی برای محاسبات چندرقمی برای جمع ،تفریق،

شد .اعتبار این مقیوای نیوز بوه روش آلفوای کرونبواخ  7/04بوه

ضرب ،و تقسی است .روایی این ابوزار توسوط بورک)4511( 4

دست آمد.

بوین  7/17توا  7/54و مقودار اعتبوار آن  7/05توا  7/16گووزارش

 .9تكلیف بهبوود حافظوة بینوایی :ایون تكلیوف توسوط

شده است (به نقل از  .)55در پژوهش حاضر روایی این ابوزار بوه

( )4512ساخته شد و یک جدول  1×9است که در محولهوای

روش تحلیل عواملی تأییودی موورد تائیود قورار گرفوت .مقودار

مختلف آن شكلهای سواده هندسوی (مثلو

و دایوره) کشویده

شاخد  KMOبرابر  0/68و همچنین مقدار شاخص عددی

شده است .سطح دشواری با افزایش تعداد شكلهایی کوه بایود

 χ2یر آزمون کرویت بارتلت برابر  711/29بوی که یر سدح

یادآوری شود اضافه میشود .در سطح اول  1شكل ،در سوطح

سواخته شوده اسوت.

روزمور9

 0/0007معنایار بوی .تحلیل عاملی اکتشافی نیز در مطالعوه ای
2. Hulme & Roodenrys
3. Rosmer

1. Berk
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دوم  2شووكل ،و در سووطح سوووم  6شووكل در جاهووای مختلووف

د) روش اجرا :در ابتدا با کسب معرفینامه از اداره آمووزش

جدول قرار گرفته که آزمودنی بایود محول و نووع شوكل را در

و پرورش ،کودکان مشكوک به حسابنارسایی کوه بوه مرکوز

کمترین زمان ممكن بهدقت در یک جدول خوالی رسو کنود.

اختاللهای یادگیری ارجاع شده بودند ،مصواحبه بوالینی بورای

در مطالعوووات مختلوووف اعتبوووار ایووون تكلیوووف  7/56بوووه بووواال

اطمینووان از فقوودان نقوواید ادراکووی ،مشووكالت هیجووانی ،و

گزارششده است ( .)51اعتبار این تكلیف در پوژوهش حاضور

محرومیت محیطوی و آموزشوگاهی انجوام گرفوت و سوپس بوه

 7/15به دست آمد .در پژوهش حاضور نیوز بوه منظوور بررسوی

منظور ارزیوابی درجوة حافظوه ،فعالیوتهوای حسوی/حرکتوی و

روایی تكلیف بهبود حافظة بینایی از روش همبسوتگی بوا نموره

پردازش بینایی /فضایی از آزموون عصوبروانشوناختی کوانرز

کل استفاده شد که مقدار آن  7/25به دست آمود .اعتبوار ایون

استفاده شد .در مرحله بعد آزموون هوشوی ریوون اجورا شود توا

مقیای نیز به روش آلفای کرونباخ  7/69به دست آمد.

کودکوووان کو و تووووان ذهنوووی نباشوووند؛ و در نهایوووت آزموووون

 .1تكلیف بهبود توجه :برای بهبود توجه نیز از روشهوای تكلیوف

استانداردشده حساب اجرا شد ،کودکوانی کوه در ایون آزموون

 Trail- Makingکه شامل زنجیرهای از اعوداد اسوت کوه بوه طوور

پایینتر از نمرات برش بودند بهعنووان مبتالبوه حسوابنارسوایی

تصادفی در یک کاغذ پخش شدهانود اسوتفاده شود ،آزموودنی بایود

تشخید داده شدند .طبق مالکهای یک مطالعوه ( )52کوه از

اعداد را به ترتیب از یک تا پایوان در کمتورین زموان ممكون بوه هو

آزمون فوق استفاده کرده بودند ،نمرات برش بوه دسوت آموده

وصل کنود .در پوژوهش حاضور نیوز بوه منظوور بررسوی روایوی

عبارت بودند از :پایة دوم نمره  0/2پایة سوم نمره  ،59/10پایوة

تكلیف بهبود حافظة کالموی از روش همبسوتگی بوا نموره کول

چهارم  97/02و پایة پنج نموره 91/60؛ و در پوژوهش حاضور

استفاده شد که در پژوهش حاضر این مقدار  7/15گزارش شد

نیز نمره برش  14/29برای دانشآموزان پایه شش به دست آمد.

( )p˂7/74که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهوای انتخوابشوده

 57نفر از دانشآموزان حسابنارسا در گروه گوواه و  57نفور در

است .اعتبار این مقیای به روش آلفای کرونباخ  7/61به دست

گروه آزمایشی جایدهی شدند .پوس از انجوام مراحول اولیوه ،در

آمد.

طی  42جلسه انفرادی به صورت  5بار در هفته به مدت  12دقیقه

 .2تكلیف رمزنویسی :فرد باید سمبلها را بوه عنووان بخشوی از

تكالیف عصبروانشوناختی (تكوالیف اصوالح حافظوه و بهبوود

یک مجموعةکد کپی کند و اعداد و سمبلها باید جفت شوند.

توجه) به کودکان گروه آزمایش ارائه شود ،ضومن اینكوه گوروه

برای تمرین مؤثر بوا ایون تكلیوف ،رمزنویسوی در سوه سوطح 1

گواه هیچگونه آزمایشوی را دریافوت نمویکردنود .در طوول ایون

عددی 2 ،عددی ،و  6عددی اجرا میشود .در پژوهش حاضور

جلسات هر یک از تكالیف عصوبروانشوناختی سوه بوار در هور

به منظور بررسی روایی تكلیف بهبوود حافظوة کالموی از روش

جلسه انجام شد.

همبستگی با نمره کل استفاده شد که مقودار آن  7/65گوزارش

الزم به ذکر است در این پژوهش تمامی مالحظات اخالقوی

شد که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهوای انتخوابشوده جهوت

پژوهش از جمله رضایت داوطلبانوه شورکتکننودگان ،رضوایت

طرح پژوهش است .اعتبار این مقیای به روش آلفای کرونبواخ

کتبی والدین ،وگرفتن مجوزهای الزم از کمیتوه فنوی و اخالقوی

 7/09به دست آمد.

آموزش وپرورش ،رعایوت شوده اسوت .خالصوهای از جلسوات
درمووان عصووبروانشووناختی در جوودول  4گووزارش شووده اسووت.
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تأثیر درمان عصبروانشناختی بر کنشهای اجرایی و عملكرد درسی ...
جدول  :1خالصة جلسات درمان عصبروانشناختی
جلسات

برنامه مداخلهای

اول

ثبت اطالعات آزمودنیها ،نمرات پیشآزمون آنها و ارائه توضیحاتی مبنی بر ساعات حضور در جلسات آینده

دوم

یک فهرست پنجواژهای به آزمودنیها ارائه شد و از آنها خواسته شد آن را به یاد بیاورند.

سوم

مرور جلسة قبل و سپس یک فهرست ششواژهای به آزمودنیها ارائه و از آنها خواسته شد آن را به یاد بیاورند.

چهارم

مرور دو جلسه قبل و سپس یک فهرست هفت واژهای به آزمودنیها ارائه و از آنها خواسته شد آن را به یاد بیاورند.

پنجم

مرور سه جلسه قبل و سپس یک فهرست هشتواژهای به آزمودنیها ارائه و از آنها خواسته شد آن را به یاد بیاورند.

ششم

مرور چهار جلسه قبل و سپس یک فهرست نهواژهای به آزمودنیها ارائه و از آنها خواسته شد آن را به یاد بیاورند.

هفتم

انتقال چهار شكل هندسی (مثل  ،دایره ،مربع ،و مستطیل) به یک جدول و ترسی اشكال را به ترتیب کند.

هشتم

مرور جلسات قبل

نهم

ادامه ترسی اشكال در دو جدول

دهم

وصل زنجیرهای از اعداد به صورت تصادفی

یازدهم

درج کد بر روی کارت بر اسای تصاویر موجود در سایر کارتها

دوازدهم

ادامه جلسه قبل

سیزدهم

ادامه جلسه دوازده

چهاردهم

بررسی خالصهای از مراحلی که به آنها آموزش دادهشده بود.

پانزدهم

جمعبندی

پس از پایان جلسات یک پس آزمون (فرم موازی مجموعوة

یافتهها

آزمون استانداردشده حساب) از هر دو گروه آزمایش و گوواه

شاخدهای توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش در جودول زیور

به عمل آمد.

ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیهای گروههای آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون

متغیر

گروه گواه

پیشآزمون

گروه آزمایش

پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

حافظه کالمی

46/52

1/95

40/52

9/22

45/62

9/07

46/52

1/21

حافظه بینایی

40/52

9/61

41

5 /1

45/42

9/79

40

1/14

بهبود توجه

46/52

9/25

40/22

9/75

45/27

9/01

40/47

9/19

برای تحلیل دادهها و به منظوور کنتورل اثور پویشآزموون و

 F=4/25و  .])Box's M=44/45نتایج آزمون لووین حواکی از

پسآزموون از روش تحلیول کوواریوانس چنودمتغیری اسوتفاده

همگنی واریانس دو گروه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون بوود

شد .قبل از استفاده از این آزمون مفروضة همگنی ماتریسهای

[پیشآزمونها؛ حافظه کالموی P=7/41˃7/72 ،و  55( =4/55و ،F)4

واریانس/کوواریانس با استفاده از آزموون امبواکس تأییود شود

حافظووه دیووداری P=7/61˃7/72 ،و  55( =7/55و  ،F)4بهبووود توجووه

[پووووووووووویشآزموووووووووووون ( P=7/765˃7/72و  F=5/411و

 P=7/50˃7/72و  55( =4/9و  F)4و پووسآزمووون حافظووه کالمووی،

 )Box'sM=42/14و بوورای پووسآزمووون ( P=7/410˃7/72و

 P=7/45˃7/72و  55( =4/15و  ،F)4حافظووووووووووه دیووووووووووداری،
45
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 P=7/15˃7/72و  55( =7/27و  ،F)4بهبود توجوه  P=7/52˃7/72و

خطی سه متغیر وابسته (پسآزمون و پیگیری خردهمقیوایهوای

 55( =4/91و  .]F)4مفروضه همگنی ضورایب رگرسویون از طریوق

حافظه کالمی ،حافظه دیداری ،و بهبود توجه) مؤثر بوده است.

تعامل پیشآزموون خوردهمقیوایهوای حافظوة کالموی ،حافظوه

با توجه به اینكه آزمون چندمتغیری مذکور معنادار بووده و

دیداری ،و بهبود توجه و متغیر مسوتقل در مرحلوه پوسآزموون

ترکیووب خطووی متغیوور وابسووته از متغیوور مسووتقل (روش درمووان

مووورد تأییوود قوورار گرفووت [پوویشآزمووون ( P=7/556˃7/74و

عصبروانشناختی) اثور پذیرفتوه اسوت بنوابراین بعود از آن بوه

 F=7/944و  )Wilks' lambda =7/116و پوووسآزموووون

بررسی این موضوع می پردازی کوه آیوا هرکودام از متغیرهوای

( P=7/115˃7/74و  F=7/916و Wilks' =7/165

وابسته ،به طور جداگانه از متغیر مسوتقل اثور پذیرفتوه اسوت یوا

.])lambda

خیوور .بنووابراین جهووت مقایسووه میووانگین نموورات پووسآزمووون

آمارة چندمتغیری مربوطه یعنی المبدای ویلكوز بوا اطمینوان

خووردهمقیووایهووای کوونش اجرایووی (حافظووه کالمووی ،حافظووه

 55درصووود ( )α=7/74در مرحلوووه پوووسآزموووون [ ƞ2=7/57و

دیداری ،و بهبود توجه) بعد از کنتورل اثور پویشآزموون در دو

 P ˂7/7774و  40( =24/22و  ]F)9و پیگیوووووووووری [ ƞ2=7/57و

گروه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در

 P ˂7/7774و  40( =27/56و  ]F)9معنووادار بووود .بنووابراین نتیجووه

جدول  9ارائه شده است.

گرفته میشود که روش درمان عصبروانشناختی بور ترکیوب
جدول  :3خالصه تحلیل کوواریانس یکمتغیره برای اثرهای مداخله برخردهمقیاسهای کنش اجرایی با کنترل متغیرهای پیشآزمون
متغیرها

شاخصها

مجموع

درجه

میانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

1551/176

4

1551/176

7/774

اثر اصلی (آموزش)

4771/505

4

4771/505

15/619

خطای باقیمانده مدل

110/755

96

59/251

همپراش (حافظه کالمی پیش
حافظه کالمی

از اثر درمان)

همپراش(حافظه بینایی پیش از
حافظه بینایی

بهبود توجه

ضریب

سطح معنی
داری

F

pvalue

اتا

7/72

7/44

7/55

7/777

7/52

/777

995/257

4

995/257

7/762

7/151

7/52

7/776

اثر اصلی (آموزش)

16/697

4

16/697

47/744

7/779

7/059

/777

خطای باقیمانده مدل

460/615

96

1/620

همپراش

اثر درمان)

اثر اصلی (بهبود توجه پیش از
اثر درمان)
خطای باقیمانده مدل

575/79

4

575/79

7/756

7/729

7/41

7/10

10/099

4

10/099

46/14

77707

7/07

/777

471/045

96

5/575

جدول باال نشان میدهد که بین میانگین نمرات پسآزمون

نمرات پس آزمون خردهمقیای حافظه بینایی بعد از حوذف اثور

خردهمقیای حافظه کالمی بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت

پیش آزمون تفاوت معنیدار اسوت [ ƞ2=7/05و  P ˂7/7774و

معنوویداری وجووود دارد [ ƞ2=7/52و  P ˂7/7774و =15/619

 55( =47/744و  .]F)4ضووریب اتووا نشووان موویدهوود کووه تووأثیر

( 55و  .]F)4ضریب اتا نشان می دهد که تأثیر آموزش  %52از

آمووووزش  %05از واریوووانس متغیووور حافظوووه بینوووایی را تعیوووین

واریووانس متغیوور حافظووه کالمووی را تعیووین موویکنوود .همچنووین

میکند.آموزش بر خردهمقیای بهبود توجوه نیوز اثوربخش بوود
57
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تأثیر درمان عصبروانشناختی بر کنشهای اجرایی و عملكرد درسی ...

[ ƞ2=7/05و  P ˂7/7774و  55( =46/741و  .]F)4ضریب اتوا

استفاده شد ،ضمن آنكه مفروضههای تحلیل کوواریانس شامل

نشان می دهد که توأثیر آمووزش  %07از واریوانس متغیور بهبوود

(نسبی یا فاصله ای بودن دادهها ،نرموال بوودن دادههوا ،همگنوی

توجه را تعیین میکند.

واریانسها و استقالل مشاهدات) در پژوهش حاضر تأیید شود.
نتایج مربوب به تحلیل کوواریوانس در جودول زیور ارائوه شوده

بووه منظووور مقایسووه میووانگین نموورات پووسآزمووون عملكوورد

است.

تحصویلی در دو گووروه از آزمووون تجزیووهوتحلیوول کوواریووانس

جدول  :4خالصه تحلیل برای اثرهای مداخله (درمان عصبروانشناختی) بر بهبود عملكرد تحصیلی
شاخصها

مجموع

درجه

میانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

41/199

05

7/565

7/562

اثر آموزش

460/215

4

460/215

4/265

اثر متقابل

41/199

05

7/565

خطای باقیمانده مدل

4/460

0

7/460

همپراش (عملكرد تحصیلی پیش
از اثر درمان)

ضریب

سطح معنی

اتا

داری

7/75
7/716

F

Sig

7/7106

7/061

7/7505

7/566

یافتهها نشان میدهد که مداخله انجامشوده روی گوروه آزموایش،

چشمگیری ضعیفتر از کودکان بهنجار اسوت .ایون مطالعوات

در موووووورد بهبوووووود عملكووووورد درسوووووی معنوووووادار اسوووووت

نشان دادهاند که نارسایی در مهارت های عصوبروانشوناختی

[ ƞ2=7/56و  P ˂7/72و  55( =4/265و  ]F)4به عبارتی نتوایج بیوان

کودکان تا حدود زیادی عملكرد ریاضوی آنهوا را در مدرسوه

میکند که اثر اصلی آموزش درمان عصب روان شوناختی بور

پیشبینی میکند .این مهارت ها ،فرآیندهای درونی هستند که

عملكرد درسی معنا دار است .ضریب ا تا نشان می دهد کوه

کودکان هنگام انجام دادن تكالیف یادگیری ،برای یوادگیری،

تأثیر آمووزش  %56از واریوانس متغیور عملكورد درسوی را

مهار ،و نظوارت از آنها استفاده میکنند.

ت بیین می کند.

در تبیین این یافتهها میتوان گفت که کودکان بورای انجام
دادن تكالیف ریاضوی بایود بور مجموعوهای از مهوارتهوا کووه

بحث و نتیجهگیری

وجوه عصبروانشناختی همچون توجوه ،کنشهوای اجرایوی،

پوووژوهش حاضووور بوووا هووودف بررسوووی اثربخشوووی درموووان

زبان ،پردازش بینایی/فضایی ،و حافظوه هسوتند ،مسولط باشوند.

عصبروانشوناختی بور کونشهوای اجرایوی و عملكورد درسوی

ایون مهارتها حاصل تجربه ،آمووزش ،و یوادگیریانود .بیشوتر

دانش آموزان حسابنارسوا انجوام شود .نتوایج نشوان داد درموان

کودکان این مهارتها را بوه صورت خودکار انجام مویدهنود،

عصبروانشناختی بر بهبود عملكرد درسی این دانشآمووزان

درحالیکه کودکان با مشكالت ریاضی هنگوام کاربسوت ایون

تووأثیر مثبووت دارد ،ایوون یافتووه بووا پووژوهشهووای ( 42 ،49و )56

مهارتها در یادگیری با مشكل مواجه میشووند .طبوق اعتقواد

همسووو اسووت .ایوون پووژوهشهووا نشووان دادهانوود کووه مووداخالت

بیكر ،مغوز ایون آموادگی را دارد کوه از طریوق تحریوکهوای

عصووبروانشووناختی بوور بهبووود عملكوورد تحصوویلی کودکووان

حاصله از محیطهای یادگیری ،تغییر یابد .به عبارت دیگر ،مغز

حسوووابنارسوووا تو وأثیر دارد و عملكووورد کودکو وان مبوووتال بوووه

براسای تحریكاتی که از محیطهوای آموزشوی ،اجتمواعی ،و

حسابنارسایی در آزمون های عصووبروانشووناختی (توجوه،

روانشناختی دریافت میکند ،قوادر بوه تغییور اسوت؛ از طورف

کنشهای اجرایی ،پردازش بینایی /فضایی ،و حافظه) بوهطوور

دیگر مداخالت عصبروانشناختی بوا توأثیری کوه بور نیمكورة
54
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مغزی میگذارند فعالیت آن را بهبود بخشیده و عملكورد آن را

نمای ود؛ بنووابراین درمووان عصووبروانشووناختی بوورای کودکووان

افزایش میدهند ( )50بنوابراین بوا تحریوک نیمكورههوای مغوز

حسابنارسا مویتوانود جهوت بهبوود توجوه و تمرکوز آنهوا در

میتوان عملكرد درسی را بهبود بخشید.

طبقهبندی و نظ دهوی بوه ایون اطالعوات بوا اسوتفاده از مفواهی
ریاضی جهت افزایش دقت مؤثر باشد ( 49و .)42

نتووایج پووژوهش حاضوور در خصوووص کوونشهووای اجرایووی
(حافظووه کالمووی ،بینووایی ،و بهبووود توجووه) نشووان داد میووانگین

فرایند تحول در کودکان حسابنارسوا ،در کسوب دقوت و

متغیرهای حافظة کالمی ،حافظة بینایی ،و بهبود توجه در گروه

توجووه طبیعووی دچووار تووأخیر یووا وقفووه شووده اسووت .کودکووان

آزمایشی بیشتر از گروه کنتورل اسوت کوه بیوانگر توأثیر درموان

حسابنارسا با اینکه عملیات ریاضی را بهخوبی میداننود ،اموا

عصبروانشناختی در افزایش کنشهای اجرایی است .نتوایج

به دلیل بیتوجهی دچار اشتباهایی مثل عدم توجه به عالمتها،

این پژوهش بوا نتوایج پوژوهش ( ) 51کوه نشوان دادنود اثور

عدم توجه به ستون یكان و ...میشوند که این مشكالت در اثر

درمان عصب روان شناختی بر بهبود عملكرد ریاضوی مو ؤ ثر

بوویتوووجهی اسووت .اسووتفاده از روش عصووبروانشووناختی و

اسووت همسووو اسووت  .نتووایج مطالعووه ( 55و  ) 52بووا عنوووان

آموزش مهارت خاص در کودکان مشوكل را بوه شوكل بسویار

تأثیرات برنامه تمرینی عصب شوناختی بور توجوه و حافظوه

خوبی برطرف نموده است.

کودکان با نارسایی توجه /فزونکنشی نشوان داد کوه ایون

بنوووابراین در جموووعبنووودی اینكوووه چگونوووه روش درموووان

تمرینات انعطاف پذیری قابل توجهی بر کارکردهای حافظه

عصبروانشناختی منجور بوه بهبوود حافظوه کالموی ،بینوایی ،و

این کودکان دارد .

بهبود توجه کودکوان حسوابنارسوا مویشوود مویتووان گفوت

در تبیین این یافتوههوا مویتووان گفوت تكوالیف مربووب بوه

مشكالت در حافظة کودکان حسابنارسا به عدم استفاده آنهوا

تمرکووز و تكوورار موویتوانوود قوودرت پووردازش ذهنووی افووراد

از راهبردهای مختلف مربوب است .برای مثال افراد بهنجوار بوه

حسووابنارسووا را افووزایش داده و کمووک کنوود تووا آنچووه را کووه

هنگام شنیدن فهرستی از واژهها جهت به خاطرسپاری ،نامهوا را

میشنوند و میآموزند بهخوبی بهخاطر سوپرده و در موقوع نیواز

پیش خود تكرار و مقولهبندی میکننود ولوی دانوشآمووزان بوا

بهخوبی از آن اسوتفاده کننود .دانوشآمووزان حسوابنارسوا در

ناتوانی یادگیری احتماالً از این راهبردها به طور خودبهخوودی

پووردازش اطالعووات مشووكل دارنوود و مسووائل رمزگردانووی نظووام

اسوووتفاده نمووویکننووود؛ بنوووابراین اثربخشوووی روش مداخلوووه

واجشناسی ،از رایجترین عالئ آن است؛ بنوابراین اثور مداخلوة

عصبروانشناختی بوه ایون دلیول اسوت کوه ایون امكوان را بوه

درمان عصوبروانشوناختی بور حافظوة کالموی افوراد مبوتال بوه

دانشآموزان حسابنارسا میدهد که با تمرین به طور همزموان

نارسووایی حسوواب جهووت اسووتفاده از رمزگردانووی بووا اسووتفاده از

حافظووه شوونیداری ،دیووداری ،و توجووه را تقویووت بخشوویده و

مفاهی ریاضی برای به خاطر سپاری و افزایش گنجایش حافظه

همچنین میزان گنجایش حافظه را بورای نگهوداری مؤلفوههوای

کالمی میتواند مفید و مثمر ثمر باشد.

بیشتر افزایش دهند .از آنجاییکه دسترسی به این هدف در این

همچنووین تمرکووز و دقووت بوواال در هنگووام دیوودن و شوونیدن

روش درمانی مستلزم توجوه و تمرکوز فوراوان اسوت ،مویتووان

میتواند کمک کند تا دقت خود را باالبرده و بتوانند با تمرکز

گفت به تدریج این موارد که از جمله مشكالت شناختی دیگر

بیشتر و با دید بهتری به هر چیزی نگاه کرده و آن را بوه خواطر

کودکان ناتوان یادگیری است نیزتقویت میشوند؛ بنابراین این

بسپارند و در زموان موورد نیواز از آن اسوتفاده الزم را ببرنود .بوا

روش درمانی با تقویت حافظه و تمرکز میتواند منجر به بهبود

دقت و تمرکز دیدن کمک میکند تا فورد آنچوه را کوه دیوده

عملكرد تحصیلی شود.

بهخوبی به خاطر بسپارد و همچون عكسی در ذهن خود حوک
55

تأثیر درمان عصبروانشناختی بر کنشهای اجرایی و عملكرد درسی ...

نتایج این پژوهش از چند جهت حائز اهمیت است .در نگاه
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که این مشكالت در کودکان بوهموقوع تشوخید داده شووند و
برای بهبود آنها مداخلة زودهنگام تدارک دیده شود.

اول میتوان گفت که کودکان برای یادگیری تكالیف حساب
باید بر یک سوری مهوارتهوا از جملوه توجوه و حافظوه تسولط

از جملووه محوودودیتهووای پووژوهش حاضوور م ویتوووان بووه

داشته باشند .اکتساب این مهارتها از طریق تجربه ،آموزش ،و

گسووترده بووودن مفهوووم حسووابنارسووایی اشوواره کوورد ،زیوورا

یادگیری اسوت بنوابراین معلموان بایود در آمووزش ریاضوی بوه

حسوابنارسوایی دارای مفهووم گسووتردهای اسوت کوه هرگونووه

کودکان حسابنارسا به پیشایندهای یوادگیری ریاضوی همچوون

مسئلهای اع از ناتوانی در جموع ،تفریوق ،ضورب ،حول مسوائل

توجوه و دقوت ،توجووه کننود .بهبووود توجوه توا حوودود زیوادی بووه

ریاضی ،و ناتوانی در یادگیری مسائل هندسه و جبر و غیوره را

تجربههای کودک ارتباب دارد .کوودک تجربوههوای خوود را از

دربرمیگیرد ،بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به

طروق گوناگون به ویژه بازیها در طی دوران تحوول بوه دسوت

بررسی اثر درمان عصوبروانشوناختی بور یوک حووزة خواص

موویآورد .بنووابراین اگوور بتوووان بووه غنوویسووازی محوویط و رواج

حسابنارسایی تأکیود شوود توا کوارایی ایون روش درموانی در

بازیهای گروهی و حرکتی اقدام نمود احتمواالً بوه بهبوود توجوه

حیطههای مختلف ناتوانی ریاضی بهتر مشخد شود.

کودک کمک خواهد شد .از طرف دیگر با توجوه بوه ایونکوه

با توجه به نتوایج پوژوهش حاضور الزم اسوت جهوت رفوع

کودکان حسابنارسا در توجه و حافظه کالمی و بینایی مشكل

مشكالت دانشآموزان حسابنارسا مداخلههایی تقویتکننوده

بهبوود و بواال رفوتن

ارائه شود تا این دانشآمووزان خوود را فوردی الیوق و شایسوته

دارند ،آموزش این موارد مویتوانود باعو

بداننوود و انگیووزه پیشوورفت در آنهووا افووزایش یابوود و در قبووال

سطح عملكرد تحصیلی شود.
همچنوووین ایووون پوووژوهش ،اهمیوووت کوووار بوووا تكوووالیف

اعمالشان مسئولیتپذیرتر شووند؛ بنوابراین پوژوهش حاضور بوا

عصبروانشناختی در تقویت حافظه و توجه در بین افراد مبتال

فراه نمودن زمینوة بهبوود حافظوة کودکوان از طریوق یكوی از

به حسابنارسایی را نشان مویدهود .راهبردهوای اصوالحی کوه

روشهووای درمووانی ،بیووان موویدارد کووه احتوورام گذاشووتن بووه

هدف آن اصالح نارسواییهوای عصوبروانشوناختی اسوت بوه

شخصیت این گروه از دانشآموزان و بواور بوه توانمنودیهوای

کودک کموک مویکنود توا بور مشوكالت مبتنوی بور اکتسواب

فكری و جسمانی آنها چه در محیط خانواده و چوه در مدرسوه

مهارتهای ریاضی غلبه کند .برای مثال تقویت حافظة بینایی به

جهت حفظ انگیزه آنها ضروری است.

عنوان مهارت ادراکوی ،عامول کلیودی در ریاضوی اسوت و در

تشكر و قدردانی :از همكاری صمیمانه تمامی دانوشآمووزان

تعیین دقیق محل اعداد ،محل قرارگیری اعداد ،جموع ،تفریوق،

شرکتکننده و تمامی افرادی که ما را در انجوام ایون پوژوهش

زیره نویسی ،مهارتهای تحلیل بینایی ،کسور ،و اعشوار موؤثر

یاری نمودند تقدیر و تشكر میکنی  .الزم بوه یوادآوری اسوت

است .تقویت توجه در مدیریت حوایپرتوی موؤثر اسوت .ایون

این پژوهش هیچ گونه تعوار

تكلیف سرعت پردازش اطالعات را باال مویبورد و در ریاضوی

دنبال نداشته است.

بووه تعیووین تعووداد اعشووار ،عالمووتگووذاری ،و کپووی کووردن از
تختهسیاه و کتاب کمک میکنود .بنوابراین بوا توجوه بوه اینكوه
نارساییهای عصبشناختی همچون نارسایی در حافظه کالمی،
حافظه دیداری ،و توجه در سنین کودکی میتواند کونشهوای
اجرایی را در سنین باالتر تحتتأثیر قرار دهد ،ضوروری اسوت
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Abstract
Background and Purpose: Given the importance of interventions to improve the math disability
and the need to prevent future problems, the purpose of this study was to evaluate effectiveness
of neuropsychological therapy on executive functions and educational performance of students
with mathematics disability.
Method: This study is an experimental method. Population of the study was consisted of all
students with math disability in sixth grade in Bushehr. A sample of 40 students with math
disability selected by random sampling and were assigned to the control and experimental groups
(N = 20 for each group). The instruments of this research included, Conner's Neuropsychological
Questionnaire (2004) and Raven Progressive Matrices Test (1938). The experimental group
received memory modified tasks in 11 weekly one-hour sessions. The gathered data were
analyzed by multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that neuropsychology therapy on improving the performance of
school students with mathematics disability has a significant effect (p˂0/05); the therapy also
improves verbal memory (p˂0/001), visual memory (p˂0/001), and improving students' attention
(p˂0/001) on desirable impact.
Conclusion: Based on the findings can be emphasis on the importance of these interventions in
students with mathematics disability and can be used as an effective method of intervention.
Keywords: Neuropsychological therapy, executive functions, educational performance, mathematics
disability
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