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ان مبتال به آموزدانشتوانبخشي شناختي بر بهبود بازداري پاسخ در  تأثير
   ناتواني يادگيري رياضي و خواندن

  1يزدان موحدي
  

  چكيده
ري درمان توانبخشي شناختي بر بهبود بازداري پاسخ در افراد مبتال به ناتواني يادگي تأثيرهدف پژوهش حاضر بررسي 

ان مبتال به ناتواني رياضي و آموزدانشرياضي و خواندن بود. بدين منظور از بين جامعه آماري شهر تبريز، يعني كليه 

دانش آموز مبتال به اين  30، تعداد 95- 94خواندن مراجعه كننده به مراكز اختالالت يادگيري در سال تحصيلي 

نمونه، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه  سال، به عنوان 12تا  8ها، با دامنه سني ناتواني

مورد ارزيابي  نرو -برونظر بازداري پاسخ با آزمون  از آزمايش و يك گروه كنترل قرار گرفتند؛ سپس هر سه گروه

زار اي، با نسخه فارسي نرم افدقيقه 45تا  30جلسه  20و بعد گروه آزمايش به مدت  قرار گرفتند (پيش آزمون)

هاي مرتبط  را دريافت كردند و در پايان هم به ، آموزشBRAIN TRAINكمپاني  SOUND SMARTآموزشي 

هاي صورت گرفته، آزمون فوق، مجددا روي هر دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل  اجرا منظور ارزيابي تفاوت

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSS-21هاي حاصل از اين پژوهش با استفاده از نرم افزار شد (پس آزمون). داده

هاي آمار توصيفي از روش تحليل كواريانس چند متغيره نيز استفاده ها عالوه بر  شاخصبراي تجزيه و تحليل داده

ان داراي آموزدانشهاي پژوهش حاضر نشان داد كه توانبخشي نوروسايكولوژيكي بر بازداري پاسخ شد. تحليل داده

معنادار شد. با توجه به  p<0/01مثبت و معناداري داشته است كه در سطح  تأثيري رياضي و خواندن ناتواني يادگير

توان به عنوان يك روش مكمل توان نتيجه گرفت كه روش درماني توانبخشي را مييافته هاي اين پژوهش، مي

�و خواندن، استفاده نمود.درماني در كنار ساير درمان هاي مرسوم، در زمينه ناتواني هاي يادگيري رياضي 
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  قدمهم
يادگيري نوعي ناتواني مزمن است كه رشد كاركردهاي اساسي چندگانه شامل  ژهيومشكالت 

د. نارسايي هاي دهقرار مي تأثيرشناختي و نوروسايكولوژيكي را تحت كاركردهاي تحصيلي، روان

شنيداري، هماهنگي حركتي، كاركردهاي  - نوروسايكولوژيكي مواردي چون دقت، توجه ديداري

گيرد و مشكالت تحصيلي درك خواندن، استدالل در اجرايي و حافظه غير كالمي را در بر مي

 شود. ناتواني يادگيري نوعي اختالل عصبي است كه يك يارياضي، حساب و نوشتن را شامل مي

دهد. ناتواني ممكن است خودش را در قرار مي تأثيررواني اصلي در يادگيري را تحت  فرآيندچند 

يك توانايي ناقص در شنيدن، انديشيدن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجي كردن و يا محاسبات 

  ). 2003، 1رياضي بروز دهد (لرنر

است  2اني در يادگيري رياضياتاصلي ناتواني يادگيري، ناتو يهاشاخهدر اين ميان، يكي از 

اعداد رياضي، شمارش،  يگذارنام، هااندازهكه به اشكال مختلف، براي مثال دشواري در تعيين 

؛ به نقل از 2003، 3(ليون دهديممقايسه كردن، بازي با اشيا و محاسبات ذهني و عملي خود را نشان 

ري و يادآوري اعداد مشكل دارند، ). اين كودكان در يادگي1391كوهبناني و شريفي درآمدي، 

واقعيات پايه مربوط به اعداد را بخاطر بسپارند و در محاسبه كند و غيردقيق هستند. در  توانندينم

. اندشدهزباني، ادراكي، رياضي و توجهي شناسايي  يهامهارتاين اختالل نقايصي در چهار گروه 

، محاسبه 4اند عبارتند از: سندرم گرشتمنكار رفتههاصطالحات ديگري كه براي اين اختالل ب

  ). 2007، 8(كاپالن و سادوك 7و اختالل حساب مربوط به رشد 6، ناتواني در حساب5پريشي
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ها است از طرفي، نارساخواني بر اساس تعريف انجمن نارساخواني انگلستان تركيبي از ناتوانايي

 تأثيردن، نوشتن و هجي كردن تحت يادگيري را در يك يا چند زمينه از جمله خوان فرآيندكه 

 اشتباهات بكمرت خواندن هنگام در ينارساخوان دچار انكودك). 2012، 1دهد (كاسيمي قرار

 نيا. شوديم مشخص لماتك نمودن وارونه اي افزودن حذف، با ن اشتباهاتيا. شونديم يمتعدد

 هك يحروف خصوص به هستند، لكمش دچار اندازه و لكش نظر از ن حروفيب كيكتف در انكودك

 با غالباً و نييپا هاآن خواندن سرعت. دارند تفاوت هم با خطوط و طول يابيجهت نظر از فقط

 اما دارند، را يچاپ متن از يسيرونو ييتوانا نارساخوان انكودك ثركا .است همراه كدر حداقل

 لمهك آخر اي طوس از است نكمم انكودك نيا. هستند فيضع ردنكيهج در هاآن همه باًيتقر

 هك شود يم موجب يفراخوان استمرار عدم و آوردن خاطر به در يينارسا .نندك خواندن به شروع

بر مبناي مدل تعادل . ندكيم زيپره آن از و اوردين خاطر به يخوب به حروف را يصدا و سما فرد

. استاي مغزي ه)، نارساخواني ناشي از اختالل در ساختار و كنش نيمكره2006( 2خواندن بيكر

هاي مغزي چپ و راست و يا هر دو اين رويكرد نارساخواني را ناشي از نارسايي در يكي از نيمكره

  ). 2006داند (بيكر، نيمكره مغزي مي

در راستاي مباحث بيان شده، يكي از كاركردهاي نوروسايكولوژيك در اين كودكان كه 

هاي هاي مهمي است كه زير چتر كنشمؤلفه . بازداري يكي ازاستبيند بازداري پاسخ آسيب مي

هاي فرآيندكه در  استهاي كنترل اجرايي فرآيندترين گيرد و يكي از اصلياجرايي جاي مي

ي عصب شناختي است كه به فرآيندشناختي و رفتار سازشي پيچيده ما نقش اساسي دارد. بازداري 

تر، ظرفيت تفكر قبل از عمل. يان سادهبدهند. به ب 3همراه با درنگكند تا پاسخ كودكان كمك مي

-اين توانايي ما براي مقاومت در برابر ميل به گفتن يا انجام كاري است و گاهي به ما فرصت مي

ي بر موقعيت دارد (بارلو و تأثيردهد تا موقعيت را ارزيابي كنيم و تعيين نماييم كه رفتار ما چه 

                                                                                                                            
1. Casey 
2. Bekker 
3. delayed 



    Journal of Learning Disabilities, Winter 2020                                   1398زمستان  هاي يادگيري،ناتواني مجله   
                  

 Vol. 9, No.2/132-152                                                                              132-2/152 شماره، 9 دوره         

135 

 ). 2014، 1دوراند

ترين تعريف بازداري عبارت زداري ارائه شده است، اما پذيرفتههرچند تعاريف متعددي از با

است از ممانعت از يك پاسخ غالب يا خودداري از پاسخ به روش قبلي؛ مطالعات صورت گرفته 

از كاركردهاي اجرايي نقش مهمي در ناتواني يادگيري و نقص توجه/  مؤلفهكه اين  انددادهنشان 

پيوسته را  فرآيند). بازداري پاسخ سه 2002، 3؛ به نقل از وولف2002، 2فعالي دارد (سرگيانتبيش

) توقف پاسخ جاري و ايجاد فرصت درنگ در تصميم گيري 2) بازداري پاسخ غالب 1در بر دارد: 

هاي خودفرمان كه در اين دوره ) حفظ اين دوره درنگ و پاسخ3براي پاسخ دادن يا ادامه پاسخ و 

زيادي كنترل  نسبتاًي است كه نيازمند ميزان فرآيند). بازداري پاسخ 1385(عليزاده،  ندافتاتفاق مي

دهي و عملكرد بازبيني است. باركلي بر اين باور و مستلزم آماده شدن براي پاسخ استشناختي 

انجام شود؛ به عبارت  تأخيردهي به يك رويداد با شود پاسخاست كه بازداري رفتاري باعث مي

شود تا عمل نمايد. ) داده ميييجوخودنظمخودكنترلي ( فرآيندكه به اين زماني است  ،ديگر

؛ هاي اجرايي هستندها همان كنشگيرند، ايندهي اعمال خودفرمان شكل ميدر پاسخ تأخيرهنگام 

ها را از تداخل هاي اجرايي رخ دهند و آندهد تا كنشبازداري رفتاري اجازه مي ،به عبارت ديگر

كاري مرتبط رسد كه نقص در بازداري با نقص در حافظه). به نظر مي1997، 4حفظ سازد (باركلي

كاري هاي بازداري يا نقص در عامل اجرايي مركزي حافظهفرآينداست. به احتمال زياد نقص در 

  در مدل بدلي مرتبط باشد. 

ناختي روزافزون به استفاده از رايانه در زمينه مشكالت ش عالقهاخير،  يهادههاز طرفي، در 

شده  هاانهيراآموزشي شناختي بر اساس  يهابرنامهكه اين امر موجب گسترش  شوديممشاهده 

قابليت تنظيم سطح دشواري تكليف از ساده به مشكل را بر اساس  هابرنامهاين  ،كهطورياست؛ به
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و  (گاتيان كننديمشناختي مداومي را براي فرد ايجاد  يهاچالشفردي دارند و  يهاتفاوت

كه مبتني  شونديماطالق  ييهاآموزشبه  2). در واقع توانبخشي نوروسايكولوژيكي2012، 1گارولرا

 كننديمكامپيوتري) سعي  يهايبازعلوم شناختي ولي به شكل بازي (عموما  يهاافتهيبر 

فضايي، تميز شنيداري، انواع حافظه  - شناختي (دقت، توجه، ادراك ديداري يعملكردها

اين  همهكاري و ساير كاركردهاي اجرايي) را بهبود بخشيده يا ارتقا دهند كه  افظهح مخصوصاً

، 4مغز اشاره دارد (تورل و كلينگبرگ يريپذانعطافيا همان  3موارد بر اصل نوروپالستيسيتي

كه يكي از مشكالت  اندكرده). عالوه بر تمام موارد ذكر شده تحقيقات زيادي ثابت 2009

اع اختالالت يادگيري، كاهش انگيزه اين كودكان براي پرداختن به تكاليف كودكان داراي انو

 يهايبازكه استفاده از كامپيوتر و آموزش به كودك از طريق  استها درسي و فراگيري آن

هايي كه از طريق تا حد زيادي به حل اين مشكل كمك نمايد. يكي از روش توانديمكامپيوتري 

هاي افزارها و بازيكار گرفت؛ استفاده از نرمهسايكولوژيكي را بتوان توانبخشي نوروآن مي

افزارها توليد شده و هاي متعددي از اين دست نرمها است. نسخهكامپيوتري متناسب با اين توانايي

ها به عنوان يك روش مكمل در امر آموزش به كودكان داراي اختالالت يادگيري استفاده از آن

ها در بهبود و كمك به يادگيري كودكان داراي اختالالت يادگيري به آن مثبت تأثيرشود و مي

  ها كمتر مورد بررسي واقع شده است.اين آموزش تأثيراثبات رسيده است. با اين وجود چرايي 

كه  دهنديمكودكان نشان  يهامهارتارتباط كاركردها اجرايي با  طهيحمطالعات مختلف در 

خوبي براي عملكرد است. كودكاني كه رياضيات  كننده ينيبشيپكاركردهاي نوروسايكولوژيك 

ضعيف است در كاركردهاي نوروسايكولوژيك از جمله بازداري پاسخ و حفظ اطالعات در  هاآن

) نشان داد 2007( 6). ديرژنوزاف2001، 5فعال، دچار مشكالت زيادي هستند (بول و سريف حافظه

                                                                                                                            
1. Gatian & Garolera 
2. neuropsychological rehabilitation 
3. neuroplasticity 
4. Thorell & Klingberg 
5. Bull & Screrif 
6. Degeus 



    Journal of Learning Disabilities, Winter 2020                                   1398زمستان  هاي يادگيري،ناتواني مجله   
                  

 Vol. 9, No.2/132-152                                                                              132-2/152 شماره، 9 دوره         

137 

مثبتي دارد.  تأثيرپذيري بيماران دچار اختالل د انعطافكه توانبخشي نوروسايكولوژيكي در بهبو

گذارد و عملكرد آن را مي تأثيردر واقع توانبخشي نوروسايكولوژيكي بر روي نواحي پيشاني 

 يابدي پاسخ نيز بهبود ميرپذيري ذهني باالتر رفته و بازدابخشد و در نهايت انعطافبهبود مي

 تأثير) پژوهشي را باعنوان 2011( 1. سازمان پزشكي هداسه)4139(نريماني، سليماني و تبريزچي، 

مشكل  شانيياجرادر افراد بزرگسال كه در كاركردهاي  ياانهيراتوانبخشي نوروسايكولوژي 

نفره را به صورت تصادفي انتخاب كردند  20داشتند در طي سه ماه آموزش انجام دادند. دو گروه 

كاركردهاي اجرايي را آموزش دادند. نتايج  ياانهيرار شناختي افزاها توسط نرمو به يكي از گروه

مطالعه نشان داد كه تفاوت قابل توجهي بين گروه آزمايش و گروه كنترل بعد از سه آموزش 

وجود دارد و گروهي آزمايش كه آموزش ديده بودند در بازداري پاسخ بهتر از گروه كنترل عمل 

شي را با عنوان بررسي مقدماتي برنامه بازتواني شناختي ) پژوه2011( 2كردند. كسلر و الكايو

هاي كاركردهاي اجرايي در افرادي كه سرطان مرتبط با آسيب مغزي داشتند آنالين براي مهارت

پذيري انجام دادند. نتايج نشان داد كه اين برنامه بازتواني شناختي به طور قابل توجهي انعطاف

 انآموزدانش) دريافتند كه 2003داده است. عليزاده و سلطاني (شناختي و بازداري پاسخ را بهبود 

و  يزيربرنامهداراي ناتواني يادگيري در رياضيات و نارساخوان در كاركردهاي بازداري پاسخ، 

هستند. ضعف انعطاف پذيري يا بدون اختالل رياضيات  انآموزدانشاز  ترفيضعسازماندهي 

). براساس مطالعات 2001معكوس دارد (بول و سريف،  بطةراماندگي با توانايي رياضيات درجا

و هم ناتواني  يفعالشيب) كوكاني كه به طور همزمان به اختالل نارسايي توجه/ 2001( 3سيدمن

بودند،  ريپذبيآسكاركردهاي اجرايي و غير اجرايي بيشتر  نهيزميادگيري داشتند در هر دو 

ناتوان در رياضي به علت نقص زياد در كاركرد خصوصاً ناتواني در عمليات حساب در گروه 

  است.  هاآناجرايي 
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 سؤالبا توجه به مباني نظري و پيشينه ذكر شده، هدف از انجام پژوهش حاضر، پاسخ به اين 

كارگيري توانبخشي نوروسايكولوژيكي باعث بهبود عملكرد بازداري پاسخ در افراد هاست كه آيا ب

  اضي و خواندن مي شود؟مبتال به اختالل يادگيري ري

  روش
 يشيآزمامهين، از نوع هاداده يآورجمع وهيشو با توجه به  هاهيفرضاين پژوهش با توجه به اهداف، 

  و گروه كنترل بود. آزمونپس، آزمونشيپبا 

 12تا  8 انآموزدانش هيكلآماري پژوهش حاضر شامل  جامعهروش نمونه گيري:  جامعه، نمونه و

تواني يادگيري رياضي و خواندن مراجعه كننده به مراكز پنچگانه اختالالت يادگيري داراي نا ساله

 30نفر بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل  724به تعداد  95-94شهر تبريز در سال تحصيلي 

داراي ناتواني يادگيري بود كه از بين جامعه ذكر شده، به صورت هدفمند انتخاب شدند.  آموزدانش

نمونه، ابتدا به اداره آموزش و پرورش استثنايي شهر تبريز مراجعه نموده و از بين مراكز براي انتخاب 

پنچگانه، سه مركز (مالصدرا، بهياد و تالش) انتخاب شدند و در اين مراكز توسط مديران مربوطه به 

پس و س دانش آموزان فراخوان داده شد كه در صورت تمايل در اين پژوهش ثبت نام نمايند ياياول

نفر انتخاب انتخاب شدند؛ در گام بعدي نمونه انتخاب  30بعد از مراجعه افراد به صورت تصادفي 

 نفر). به نحوي كه 10گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند (هر گروه  3شده به صورت تصادفي در 

 به ناتواني نفر شامل افراد مبتال 10نفره شامل افراد مبتال به ناتواني يادگيري رياضي،  10يك گروه 

 نفر نيز شامل گروه كنترل بود (يعني افرادي كه مبتال به ناتواني يادگيري 10و  يادگيري خواندن

  ها صورت نگرفت). براي آن يامداخلهياضي و خواندن هستند اما 

هاي تشخيصي اختالل يادگيري رياضي و خواندن، هاي ورود شامل دارا بودن مالكمالك

تحصيلي دوم، سوم،  سال، تحصيل در پايه هاي 12- 8سن )، 110-95يعي (بهره هوشي در سطح طب

رشد حركتي نرمال، عدم وجود اختالالت نورولوژيكي، شنوايي نرمال، بينايي  چهارم و پنجم،

نرمال يا اصالح شده، عدم وجود اختالالت شناختي و عدم وجود عقب ماندگي ذهني. مالك 
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ود از جمله اختالل نوشتن، اختالل نقص توجه/ بيش فعالي، هاي همبخروج نيز شامل داشتن اختالل

آوري براي جمعسلوك و نافرماني مقابله اي و عدم تمايل آزمودني براي شركت در پژوهش بود. 

  ها از ابزارهاي زير استفاده شد.داده

، يك Sound Smartآموزشي  افزارنرم :Sound Smartتوانبخشي شناختيِ  افزارنرم

توليد شده است و براي اولين بار  brain trainزشي جذاب است كه توسط كمپاني آمو برنامه

علوم شناختي پارند تهران و به  مؤسسه، در يشناسروانتوسط يك گروه متخصص كامپيوتر و 

يبازگشته است. فضاي اين نرم افزار همانند  يسازيبوم) فارسي و 1390سرپرستي نظري در سال (

از سه بخش اساسي تشكيل شده است كه شامل:  افزارنرمشده است. اين  كامپيوتري طراحي يها

آموزش و تمرين توجه شنيداري، آموزش و تمرينات ذهني رياضي و آموزش و تمرين تميز 

رعت، بردباري و ... متعددي مثل س يهاقسمت؛ هر كدام از اين سه بخش هم شوديمشنيداري 

ريزي و ، برنامهمسألهاي تقويت حافظه، توجه، حل است كه بر يافزارنرمكلي دارد. به طور

ديگر مناسب  يهامهارتزباني و بسياري از  يهاپردازشسازماندهي، پردازش ديداري و شنوايي، 

 ). 1385است (عليزاده، 

در افراد  2اين آزمون به صورت وسيعي براي ارزيابي بازداري رفتاري :1نرو -آزمون برو

ها بايد شامل دو دسته محرك است كه آزمودني GO-NOGO. آزمون شودكار برده ميهمختلف ب

ديگر  يادستهدهي به ) و از پاسخGOها پاسخ دهند (محرك هاي به دسته از اين محرك

به شكل  GO). در نسخه كامپيوتري اين آزمون محرك NO GOهاي خودداري كنند (محرك

) در وسط صفحه مانيتور به فرد NO GOهندسي مثلث است كه در بين ديگر اشكال هندسي (

تر با فشار شود كه تكليف او اين است كه بايد پس از رويت آن هرچه سريعآزمودني ارائه مي

دهد و در صورت مشاهده ديگر اشكال روي صفحه كليد به آن پاسخ مي spaceدادن دكمه 

د تا آزمودني نسبت شوهندسي نبايد پاسخ بدهد. در ابتدا چند كوشش به صورت تمريني ارائه مي
                                                                                                                            
1.  GO-NOGO 
2. behavioral inhibition  
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 70شود كه كوشش اصلي ارائه مي 100به آزمون و جايابي كليد پاسخ كامال آشنا شود و سپس 

؛ به نقل 1391است (نجاتي و ايزدي،  NO GOدرصد باقي مانده  30و  GOها محرك مورد از آن

  ).1392از نريماني، سليماني، زاهد بابالن و ابوالقاسمي، 

 يشناسروانها، بعد از كسب مجوزهاي الزم از گروه آوري دادهمعبه منظور جروش اجرا: 

 3گانه اختالالت يادگيري  5دانشگاه تبريز و آموزش و پرورش كودكان استثنايي، از بين مراكز 

مركز به صورت تصادفي انتخاب (مالصدرا، تالش، بهياد) و بعد از مراجعه به اين مركز، تعداد 

انتخاب شدند؛ در مرحله بعد روش و چگونگي اجراي كار براي والدين نفر)،  30مورد نظر ( نمونه

ها كسب شد؛ سپس نمونه انتخاب شده به صورت تك تك افراد نمونه توضيح و رضايت آن

 - بروالزم به ذكر است كه آزمون تصادفي به دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل تقسيم شدند. 

همچنين الزم عمل آمد، هگروه ب 3هاي ز همه آزمودنيآزمون و پس آزمون ادر مرحله پيشنرو، 

تشخيصي ساختاريافته بر  مصاحبهبه ذكر است كه نسخه چهارم آزمون هوش وكسلر كودكان، 

عمل آمده بود ههاي يادگيري توسط مراكز فوق ببراي تشخيص ناتواني DSM-5 يهامالكاساس 

   كه تشخيص قطعي جهت اختالل داده شود.

هاي آمار توصيفي (ميانگين و دست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از روشههاي بداده

افزار انحراف استاندارد) و آمار استنباطي شامل تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم

SPSS  تجزيه و تحليل شدند. 21نسخه  

  جينتا
نفر مبتال به  10ي يادگيري رياضي، نفر از افراد مورد مطالعه مبتال به ناتوان 10در پژوهش حاضر، 

  نفر نيز گروه كنترل بودند. 10ناتواني يادگيري خواندن و 
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  در افراد مبتال به ناتواني يادگيري رياضي، خواندن و كنترلسخ هاي توصيفي بازداري پا.  آماره1جدول 

 آزمونپس پيش آزمون 

 M SD N M SD N مؤلفه آزمودني ها

  رياضي

  خواندن

 كنترل

 طاي ارائهخ

50/14  

70/15 

90/14 

27/3  

00/4 

88/2 

10  

10 

10 

60/5  

60/7 

30/14 

26/1  

59/2 

59/3 

10  

10 

10 

  رياضي

  خواندن

 كنترل

 خطاي حذف

50/6  

30/7 

10/6 

20/3  

54/2 

72/3 

10  

10 

10 

80/3  

82/3 

80/5 

20/2  

04/2 

82/2 

10  

10 

10 

  رياضي

  خواندن

 كنترل

 بازداري

70/20  

30/20 

50/21 

92/4  

77/3 

01/2 

10  

10 

10 

60/30  

30/26 

80/22 

37/4  

29/5 

61/2 

10  

10 

10 

  رياضي

  خواندن

 كنترل

 زمان واكنش

80/605  

10/602 

90/643 

93/73  

26/49 

13/81 

10  

10 

10 

50/476  

90/556 

30/600 

04/65  

16/55 

08/63 

10  

10 

10 
  

 آزمون شيپ مرحله در مطالعه مورد يگروه ها دهد،يم نشان 1 جدول مندرجات هك گونههمان

 بايتقر ها،گروه استاندارد انحراف و نيانگيم هك چرا ؛نداشته اند گريديك با يريچشمگ يهاتفاوت

 انسيوار با هاتيمك نيا هاي آزمايشي،آزمون گروه پس مرحله در يول است، بوده يكنزد هم به

 . است ردهك پيدا رييتغ گروه ها استاندارد انحراف و نيانگيم هك ينحو به اندشده مواجه يشتريب

ره استفاده شده يمتغانس چنديواركل يتحل از روشهاي اين پژوهش، داده براي تجزيه و تحليل

براي استفاده از آزمون تحليل  .دوشميش آزمون استفاده ينترل اثر پكآزمون به منظور اين از  .تاس

ها، فرضترين پيشهمجا كه ماز آن .كواريانس چندمتغيره بايد، حداقل سه پيش فرض محقق شود

فرض همگني واريانس خطا و پيش فرض همبستگي فرض همگني ماتريس كواريانس، پيشپيش
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متعارف يا كرويت بارتلت است، در ادامه به بررسي اين سه پيش فرض پرداخته شده و جداول 

  مربوط به هر پيش فرض ارائه مي شود: 

  يس كوواريانس در بازداري پاسخ. آزمون ام باكس براي پيش فرض همگني ماتر2جدول 

P F df2 df1 M BOX متغير 

 بازداري پاسخ 31/34  20 78/2616  33/1  143/0
  

 هكگونه ؛ هماناستفاده شد همگني ماتريس كوواريانس يبررس يس براكاز آزمون با

دهد، همبستگي موجود بين متغيرهاي مورد مطالعه همگن است؛ نشان مي 2مندرجات جدول 

از نظر آماري معنادار نيست؛  >05/0pشاهده شده مربوط به اين آزمون در سطح م Fچراكه 

  پيش فرض همگني ماتريس كوراريانس محقق شده است. بنابراين،
 

  هاي بازداري پاسخ مؤلفه. آزمون لون براي همگني واريانس خطا در در 3جدول 

P df2 df1 F متغير 

 خطاي ارائه پاسخ 47/1  2 27  247/0

 پاسخ حذف  421/0  2  27  661/0

 پاسخ صحيح 350/0  2 27  708/0

 زمان واكنش  49/2  2  27  075/0
  

،  3استفاده شد؛ مندرجات جدول  خطاانس يوار يسانيكمفروضه  يآزمون لون جهت بررساز 

- دهد كه واريانس خطاي ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحيح و زمان واكنش در گروهنشان مي

مشاهده شده مربوط به اين آزمون، در متغيرهاي مورد  Fچرا كه  ؛استهاي مورد مطالعه همگن 

پيش فرض همگني واريانس خطا  بنابراين،از نظر آماري معنادار نيست؛  >05/0pمطالعه، در سطح  

  نيز محقق شده است.
  . آزمون كرويت بارتلت براي همبستگي متعارف در بازداري پاسخ4جدول 

P df X2 متغير 

 بازداري پاسخ 48/310  9  001/0
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 ت بارتلتيروكآزمون از وابسته  يرهاين متغيب تعارفم يهمبستگپيش فرض  يبررس براي
بين اين متغيرها همبستگي متعارف وجود دارد و اين متغيرها به  دهديماستفاده شد كه نتايج نشان 

) χ=48/310كه شاخص بارتلت ( اند؛ چراصورت تركيبي يك متغير وزني جديد بوجود آورده
  . استاز نظر آماري معنادار   >05/0p محاسبه شده و در سطح

 

  . نتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري براي اثر اصلي متغير گروه بر بازداري پاسخ5جدول 

P F Value نام آزمون 

 اثر پياليي 08/1 21/6  001/0

 المبداي ويلكز 129/0 90/8 001/0

 اثر هتلينگ 08/5 07/12 001/0

 روي شهيربزرگترين  73/4 86/24 001/0
 

ها قابليت استفاده از همه آزمون معناداريشود سطوح مالحظه مي 5كه در جدول طورهمان
دهد كه بين سه گروه شمارند. اين نتايج نشان ميتحليل كوواريانس چندمتغيري (مانوا) را مجاز مي

). به نحوي >P 001/0دارد (وجود  معناداروت هاي بازداري پاسخ تفامؤلفهحداقل از نظر يكي از 
) و 07/12)، اثر هتلينگ (90/8( لكزيو)، المبداي 21/6گزارش شده براي اثر پياليي ( Fكه نمره 

  .است) 86/24( يروترين ريشه بزرگ

  .  نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره  با هدف تعيين تفاوت بين سه گروه در بازداري پاسخ6جدول 

P F MS df SS منبع پراكندگي متغير وابسته  

  گروه خطاي ارائه پاسخ  36/400  2  18/200 96/30  001/0

   پاسخ حذف  78/37  2  89/18 87/7  002/0

   پاسخ صحيح  51/271  2  79/135 04/8  002/0

   زمان واكنش  13/52235  2  56/26117 23/5  013/0

اني يادگيري رياضي، خواندن و شود بين افراد با ناتومشاهده مي 6طور كه در جدول همان

گروه كنترل از لحاظ خطاي ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحيح و زمان واكنش به ترتيب با 

تفاوت   >001/0Pبه ترتيب در سطح  =F 23/5و  =F= ،04/8 F 87/7و  =F 96/30نمره 
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يك و كدام تكه مشخص شود معناداري به نفع كدام گروه اساما براي اين ،وجود دارد معناداري

  هاي زوجي استفاده گرديد.اند از آزمون مقايسهنمره باالتري دريافت كرده

  . نتايج مقايسه زوجي بازداري پاسخ در سه گروه  و سطح معناداري آن7جدول 

P SD MD متغير گروه 

 رياضي  خواندن - 43/1  16/1  230/0
 خطاي ارائه پاسخ

    كنترل  - 62/8  16/1  001/0

  خواندن  كنترل  - 18/7  17/1  001/0
  پاسخ حذف

 رياضي  خواندن 46/5  709/0  449/0

      كنترل  - 14/2  711/0  006/0

  خواندن  كنترل  - 69/2  718/0  001/0
  پاسخ صحيح

 رياضي  خواندن 76/4  88/1  018/0

      كنترل  45/7  88/1  001/0

  خواندن  كنترل  68/2  90/1  172/0
  زمان واكنش

 رياضي  خواندن - 78/76  31/32  026/0

      كنترل  - 80/99  43/32  005/0

    خواندن  كنترل  - 02/23  75/32  489/0
  

شود در خطاي ارائه پاسخ بين افراد با ناتواني يادگيري مشاهده مي 7طور كه در جدول همان

رياضي و خواندن تفاوت معناداري وجود ندارد، اما افراد با ناتواني يادگيري رياضي و خواندن در 

كه در سطح  اندشدهتري را نسبت به گروه كنترل مرتكب اهاي كمآزمون خطمرحله پس

)001/0P< در پاسخ حذف بين افراد با ناتواني يادگيري رياضي و خواندن تفاوت هستند) معنادار .

)، اما افراد با ناتواني يادگيري رياضي و خواندن در مرحله پس <005/0Pمعناداري وجود ندارد (

) معنادار >001/0Pكه در سطح ( اندشدهبت به گروه كنترل مرتكب آزمون خطاهاي كمتري را نس

. در پاسخ صحيح نيز بين افراد با ناتواني يادگيري رياضي، خواندن و كنترل تفاوت معناداري هستند

يعني گروه ناتواني يادگيري رياضي پاسخ هاي صحيح بيشتري نسبت به گروه خواندن  ؛وجود دارد
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هاي صحيح در گروه ، اما تعداد پاسخاست) معنادار >001/0Pسطح ( اند كه درو كنترل داشته

  ).<005/0P(يستاختالل خواندن و كنترل معنادار ن

در زمان واكنش نيز بين افراد با ناتواني يادگيري رياضي با گروه خواندن و كنترل تفاوت 

تري را نسبت به افراد يعني افراد با ناتواني يادگيري رياضي زمان واكنش به ؛معناداري وجود دارد

، اما بين افراد با ناتواني هستند) معنادار >005/0Pكه در سطح ( انددادهدو گروه ديگر نشان 

  ).<005/0Pيادگيري خواندن و گروه كنترل تفاوت معناداري وجود نداشت (

  گيريبحث و نتيجه
واندن و گروه كنترل از نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين افراد با ناتواني يادگيري رياضي، خ

 ؛وجود دارد معناداريلحاظ خطاي ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحيح و زمان واكنش تفاوت 

كه پس از توانبخشي نوروسايكولوژيكي افراد مبتال به ناتواني يادگيري رياضي و بدين معني

ذف، پاسخ صحيح خواندن بهبود معناداري را نسبت به گروه كنترل در خطاي ارائه پاسخ، پاسخ ح

بول و  ،)2004( 2)، مولر و زوالزو1997( 1هاي كستالنوسكه با يافته انددادهو زمان واكنش نشان 

)، كسلر و الكايو 2011)، سازمان پزشكي هداسه (2005(3)، فرنل2006)، سيدمن (2001سريف، (

  ). 1392 همسويي دارد (به نقل از بيرامي، )2013)، سلطاني كوهباني و همكاران (2011(

كه  دهنديمكودكان نشان  يهامهارتارتباط كاركردها اجرايي با  طهيحمطالعات مختلف در 

 هاآنخوبي براي عملكرد است. كودكاني كه رياضيات  كننده ينيبشيپكاركردهاي اجرايي 

فعال،  حافظهضعيف است در كاركردهاي اجرايي از جمله بازداري پاسخ و حفظ اطالعات در 

) زمان 1997( 4). براساس مطالعات كستالنوس2001الت زيادي هستند (بول و سريف، دچار مشك
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2. Muller & Zelazo 
3. Klingerg & fernell 
4. Castellanos 
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 تريطوالن يفعالشيبدر كودكان دچار اختالل نارسايي توجه/  1واكنش بر اساس تكليف ايست

در انجام  يفعالشيب) افراد داراي اختالل توجه/ 2004است. براساس مطالعات مولر و زوالزو (

/ تكانشگري ناتوان در يفعالشيباما در افراد داري  ،مشكل دارند2رايي سرد تكاليق كاركرد اج

يعني  ؛هم وجود دارد. الزم به ذكر است كاركرد اجرايي سرد 3انجام تكاليف كاركرد اجرايي گرم

و كاركرد اجرايي گرم يعني تكاليفي كه  هستندهاي شناختي مغز فرآيندتكاليف كه مربوط به 

كودكان مبتال به ناتواني  دهديمشواهدي وجود دارد كه نشان  ان است.مربوط به كنترل هيج

 يادگيري در كاركردهاي اجرايي سرد از جمله بازداري پاسخ مشكل دارند.

داراي ناتواني يادگيري در رياضيات و  انآموزدانش) دريافتند كه 2003عليزاده و سلطاني (

 انآموزدانشاز  ترفيضعو سازماندهي  يزيربرنامهنارساخوان در كاركردهاي بازداري پاسخ، 

 رابطةماندگي با توانايي رياضيات پذيري يا درجابدون اختالل رياضيات هستند. ضعف انعطاف

) كوكاني كه به طور 2001). براساس مطالعات سيدمن (2001معكوس دارد (بول و سريف، 

 نهيزمگيري داشتند در هر دو و هم ناتواني ياد يفعالشيبهمزمان به اختالل نارسايي توجه/ 

بودند، خصوصاً ناتواني در عمليات حساب در  ريپذبيآسكاركردهاي اجرايي و غير اجرايي بيشتر 

 است.  هاآنگروه ناتوان در رياضي به علت نقص زياد در كاركرد اجرايي 

م ناتواني و ه يفعالشيبكه كودكان مبتال به اختالل نارسايي توجه/  دهديممجموع نتايج نشان 

يادگيري نسبت به كودكان هنجار در هر دو زمينه كاركردهاي اجرايي و غير اجرايي بيشتر 

حافظه كاري  ياانهيرا) تحقيقي را با عنوان آموزش 2005( 4هستند. كلينبرگ و فرنل ريپذبيآس

كودك  53شامل  يانمونه هاآنبودند انجام دادند.  يفعالشيبدر كودكاني كه دچار نقص توجه/ 

را انتخاب كردند و به صورت تصادفي شركت كنندگان را در  يفعالشيبمبتال به نقص توجه/ 

تقويت حافظه كاري قرار دادند. نتيجه اين مطالعه نشان داد كه اين برنامه  ياانهيرا برنامهمعرض 

                                                                                                                            
1. Stop Task 
2. Cool Executive functions 
3. Hot Executive functions 
4. Kelinberg & Fernell 



    Journal of Learning Disabilities, Winter 2020                                   1398زمستان  هاي يادگيري،ناتواني مجله   
                  

 Vol. 9, No.2/132-152                                                                              132-2/152 شماره، 9 دوره         

147 

بازداري  ياانهيرا برنامه، همچنين اين شوديمباعث بهبود حافظه كاري در اين كودكان  ياانهيرا

پاسخ و استدالل منطق را در اين كودكان افزايش داد. آنتونسن، هابرد، گراماستد، بروباك و 

حافظه كاري از  ياانهيرا) پژوهشي را با عنوان آموزش 2012؛ به نقل از ازتون، 2001اسكرانسز (

ك بود كه در كود 16اين پژوهش شامل  نمونهكالمي و عملكرد حافظه استفاده كردند.  يهاجنبه

آموزش، حافظه كاري آموزش داده  افزارنرمماه توسط  6هنگام تولد وزن كمي داشتند. در طي 

ماه آموزش بهبود قابل  6شدند. نتايج نشان داد كه ظرفيت حافظه كاري در اين كودكان پس از 

لحاظ آماري توجهي داشته است، همچنين بازداري پاسخ نيز در اين آزمودني ها بهبود معناداري از 

  نشان داده بود.

در افراد  ياانهيراآموزش شناختي  تأثير) پژوهشي را با عنوان 2011(1سازمان پزشكي هداسه 

مشكل داشتند در طي سه  شانيياجراكه در كاركردهاي  يفعالشيببزرگسال مبتال به نقص توجه/ 

اب كردند و به يكي از نفره را به صورت تصادفي انتخ 20ماه آموزش انجام دادند. دو گروه 

كاركردهاي اجرايي را آموزش دادند. نتايج مطالعه نشان  ياانهيراشناختي  افزارنرمتوسط  هاگروه

داد كه تفاوت قابل توجهي بين گروه آزمايش و گروه كنترل بعد از سه آموزش وجود دارد و 

) يكارحافظهاسخ و گروه آزمايش كه آموزش ديده بودند در كاركردهاي اجرايي  (بازداري پ

) پژوهشي را با عنوان بررسي مقدماتي 2011بهتر از گروه كنترل عمل كردند. كسلر و الكايو (

كه سرطان  ييهابچهكاركردهاي اجرايي  در  يهامهارتبرنامه بازتواني شناختي آنالين براي 

سخ در اين افراد بهبود كه نتايج آن نشان داد بازداري پا مرتبط با آسيب مغزي داشتند، انجام دادند

  يافته بود. 

، كنترل حركتي، 2كاري حافظه، يريگميتصم، يدهسازماندر واقع، كاركردهايي همچون 

از جمله  توانيمرا  مسأله، زبان دروني و حل 1آينده، بازسازي نيبشيپ، 3احساس و ادراك زمان

                                                                                                                            
1. Hadassah Medical Organization 
2. Working memory 
3. Time sensation and perceptin 
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جام تكاليف ادگري و كاركردهاي اجرايي عصب شناختي دانست كه در زندگي و ان نيترمهم

 2شناختي - ). كاركردهاي اجرايي عصبي1997(باركلي،  كنديمهوشي به انسان كمك  يهاكنش

شناختي مسئول كنترل هوشياري و تفكر در عمل هاي روانفرآيندساختارهاي مهمي هستند كه با 

  .استمرتبط 

مات متغير محيطي، يك بازداري پاسخ به معناي متوقف ساختن سريع يك رفتار در پاسخ به الزا

زدايي دهند كه بازدارياساسي از خود تنظيمي است. شواهد نشان مي مؤلفهكنش اجرايي و 

و بايد بيش از پيش مورد توجه پژوهشگران قرار  استها اين ناتواني برجستهرفتاري مهمترين بخش 

هاي تحقق ديگر كنش) بازداري، مقدمه و پيش نياز 1997بگيرد. از طرف ديگر به عقيده باركلي (

اجرايي است. نارسايي در بازداري پاسخ، باعث مي شود كه اين كودكان در سنين مختلف تحول، 

  ).2005شان داشته باشند (فرنل، تري نسبت به همساالنخود تنظيمي پايين

پاسخ، توانايي تفكر قبل از عمل است. توانايي توان گفت كه بازداريها ميدر تبيين اين يافته

شود و ترين كاركردهاي اجرايي محسوب ميبراي بازداري پاسخ نامربوط، به عنوان يكي از مهم

). نيك، بالسكي، 2010گراي خودنظم بخش مربوط است (ميلتون، به طور مستقيم با رفتار هدف

) معتقدند كودكاني كه در بازداري مشكل دارند نمي توانند اطالعاتي را كه 2002( 3پالگ و راپلي

ها نيازي ندارند، ناديده بگيرند و يك فكر يا عمل را به صورت ناگهاني متوقف سازند. آن به

كاري را به خطر بياندازد و به تخريب تواند توانايي حاففظههمچنين كنترل بازداري اجرايي مي

) و با توجه به اين كه انتخاب محرك، 2006و سيدمن،  4كاري كودكان منجر شود (والراحافظه

؛ خاب پاسخ و تكليف اجرايي پاسخ هر يك نيازمند بازداري در مراحل متفاوت پردازش هستندانت

اين كودكان به علت مشكالتي كه در بازداري پاسخ دارند، در تكاليف مربوط به مدرسه  بنابراين،

پيشاني، قشر ) به اهميت قشر پيش2001شوند. يافته هاي كاسي (با مشكالت بيشتري مواجه مي
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2. Neuro congnitive executive functions 
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هاي پايه در بازداري پاسخ نيز اشاره دارد. بر اساس الگوي بازداري الي قدامي و عقدهسينگو

شود كه عملكرد درست كاركردهاي اجرايي به عملكرد درست باركلي اين گونه فرض مي

بازداري در كورتكس پيشاني و پيش پيشاني بستگي دارد. به بيان ديگر وقتي بازداري مشكل دارد، 

اجرايي نيز به درستي عمل نخواهند كرد و مشكالت اين كودكان در بازداري، ديگر كاركردهاي 

هاي توان گفت كه آموزششود. ميمربوط مي هاآنبه ضعف عملكرد لوب پيشاني و پيش پيشاني 

ها، در مغز اين هاي مسئول اين كنشمكرر باعث پيدايش تغييرات ساختاري و كنشي در نورون

تواند -پذيري و خود ترميمي مغز انسان ميي كه با توجه به فرضيه شكل. تغييراتاندشدهكودكان 

  پايدار و بادوام باشند.

بود از جمله اينكه فقط كاركردهاي نوروسايكولوژيكي  ييهاتيمحدودپژوهش حاضر داراي 

ولي عملكرد اين افراد  ،و عصبي افراد مبتال به اختالل يادگيري رياضي و نارساخواني بررسي شده

گيري نظر تحصيلي و اجتماعي مورد بررسي قرار نگرفته است. همچنين، استفاده از روش نمونهاز 

گيرد. محدوديت آن قرار مي تأثيرپذيري نتايج تحقيق تحت دسترس است كه قابليت تعميم در

با نمونه پژوهش است كه شامل دو گروه ناتوان در رياضي و خواندن  رابطةقابل ذكر ديگر در 

كه در اين باالخره اين و قه ديگر اختالالت يادگيري (نوشتن) بررسي نشده استاست و طب

ات پرداخته نشده است، تأثيرها و ماندگاري اين ات بلندمدت اين آموزشتأثيرپژوهش به بررسي 

  .استري ييا به عبارتي اين مطالعه فاقد دوره پيگ

نوروسايكولوژيكي بر بهبود شود در تحقيقات بعدي، اثربخشي روش توانبخشي پيشنهاد مي

ان مبتال به اين ناتواني، مورد بررسي قرار گيرد. همچنين، يك مطالعه آموزدانشعملكرد تحصيلي 

شود اثربخشي ها صورت بگيرد. پيشنهاد ميات اين آموزشتأثيرماه از  6تا  3پيگيرانه به فاصله 

بهبود ساير اختالالتي كه به  روش آموزش توانبخشي نوروسايكولوژيكي از طريق نرم افزار بر

  ) مورد بررسي قرار گيرد.ADHDها دخيل هستند (مثل نوعي كاركردهاي اجرايي در آن
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The effectiveness of neuropsychological rehabilitation 
treatment on improving the performance of response 

inhibition in students with learning disabilities in math and 
dyscalculia  
Y. Movahedi1 

 
Abstract 
 
This study examines the effectiveness of neuropsychological rehabilitation 
treatment on improving the performance of response inhibition in people 
with learning disabilities in math and dyscalculia. Therefore, among the 
population of the city of Tabriz, that all students with disabilities in math 
and reading centers of learning disorders in the 2015-2016 academic year, 
30 students with these disabilities, aged 8 to 12 years, received 20 sessions 
of 30- to 45-minute treatment, with the Persian version of the educational 
software SOUND SMART produced by BRAIN TRAIN company. The data 
were analyzed through SPSS (Version 21) descriptive statistics and 
multivariate regression analysis. The results revealed that 
neuropsychological rehabilitation of response inhibition had a significant 
positive impacton students with learning disabilities in math and reading (p 
< .01). According to the results of the present study, it can be concluded that 
rehabilitation therapy can be used as a complementary therapy along with 
other conventional therapies for math and reading learning disabilities. 

Key Words: Neuropsychological rehabilitation, response inhibition, 
disability, math, dyscalculia. 
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