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 چکیده
 پذیری شناختیانعطاف بهبود بر روش دو این تلفیق و حسی کامپیوتر و یکپارچگی از استفاده با شناختی بازتوانی اثربخشی مقایسۀ حاضر، پژوهش هدف
. ماهه استو پیگیری یک های نابرابربا گروهآزمون پس-آزمونطرح پیش با یشیآزمامهیروش پژوهش، ن. است دارای اختالل یادگیری خاص آموزاندانش
 1398-1397 یلیدر سال تحص ،شهر تهرانپندار و آتیه در های کینیبه کل کنندهمراجعهاختالل یادگیری خاص  دارایآموزان دانش، پژوهش یآمار ۀجامع
 در نفر 14و  دانتخاب شدن گیری در دسترسخاص به روش نمونه یادگیری تر( مبتال به اختاللدخ 26پسر و  32آموز )دانش 58ها از بین آنند که هست
 گیریاندازه برای. قرار گرفتند تصادفی صورتبه گواه گروه در نفر 13 و سوم آزمایشی گروه در نفر 16 دوم، آزمایشی گروه در نفر 15 اول، آزمایشی گروه
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 پذیریانعطاف معنادارطور به حسی یکپارچگی با آن تلفیق و کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی داد نشان هایافته. شد تحلیل SPSS 24 افزارنرم در مکرر،

 در را شناختی پذیریانعطاف معنادارطور به نیز حسی یکپارچگی .(P<01/0) بخشدمی بهبود اختالل یادگیری خاص دارای آموزاندانش در را ختیشنا
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 مقدمه
ی یک اختالل عصبی رشدی است که   1اختالل یادگیر

توانایی مغز  بریجۀ تعامل برخی از عوامل محیطی و ارثی درنت
برای ادراک سریع، صحیح و آسان اطالعات کالمی و 

 موجب تواندمی مسئله این و گذاردیرکالمی تأثیر میغ
 یادگیری زبان، تحول شامل حوزه چندین در مشکالتی
شود )سادوک و سادوک،  توجه هماهنگی حرکتی و تحصیلی،

 انجمن آماری و تشخیصی راهنمای پنجمین (. در2010
 یادگیری اختالل به یادگیری (DSM-5) 2آمریکا یپزشکروان

ص  و نارساخوانی، نارسانویسی و داده نام تغییر  3خا
 جزام و مستقل اختالل یک قبالً هریک که نارساییحساب

 اختالل در نمود یکعنوان به شدند، اکنونمی محسوب
. اختالل (1395 گنجی،)است  شده گنجانده خاص یادگیری

 و شودمی ظاهر تحصیل اولیۀ هایسال یادگیری خاص در
 با که شودمی شناختی سطح در هاییناهنجاری موجب
 زاآسیب و مداوم با مشکالت همراه است و رفتاری هاینشانه

 یا نوشتن خواندن، مانند تحصیلی هایمهارت دگیرییا در
 انجمن)شود می مشخص یابد،می ادامه ماه شش که ریاضیات

 5 بیناین اختالل میزان شیوع  (.2013 آمریکا، یپزشکروان
 و هازبان در کودکان سنین مدرسه در درصد 15 تا

 نابالغ افراد در آن شیوع اما است، گوناگون هایفرهنگ
 مردان در و شده است زده تخمین درصد 4 حدود و ناشناخته

 یپزشکروان انجمن)دارد  به زنان نسبت بیشتری شیوع
 600 بررسی با( 2011) دوستیهن(. م2013 آمریکا،
 شیوع میزان ایالم، شهر ابتدایی پنجم تا سوم پایۀ آموزدانش

 یادگیری کرد. اختالل گزارش درصد 4/11 را یادگیری اختالل
 گذاردمی تأثیر آموزاندانش زندگی هایجنبه روی تمام تقریباً

 یک در آموزاندانش این اغلباست.  العمرمادام مشکل یک و
 یادگیری مشکالت و شوندمی گرفتار تحصیلی شکست مارپیچ

 .(1395 خالدی،) شودمی افت تحصیلی بیشتر موجبها آن
 و همچنین شناختیعصب نارسایی یک یادگیری اختالل

مشکالت زیادی در  است و شناختی هایبدکارکردی نگربیا
برای افراد   4های شناختی از جمله کارکردهای اجراییحوزه

 (. کارکردهای2014، کورتیال و هورویتز) کندمبتال ایجاد می
از  وسیعی دامنۀ دربرگیرندۀ که است کلی ایسازه اجرایی

وسی، کل)مک است رفتاری هایتوانایی و شناختی فرایندهای
به نقل از وحیدی، منظری توکلی،  2008پرکینز و دیواینر، 

                                                                                                                                                                                                                                
1. learning disorder 

2. diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition: 

DSM-5 

3. specific learning disorder 

4. executive function 

 که آموزانیدانش (.1399نژاد، منظری توکلی و سلطانی
در کارکردهای اجرایی  دارند، اغلب خاص یادگیری اختالل

 این بهبود برای هاییآموزش و تمرینات دارند و مشکالتی
 مهمی شنق یادگیری اختالل مدیریت در تواندمی کارکردها

(. 2017و همکاران،  فدایی از نقل به؛ 2010 ،5ویتلین) کند ایفا
آموزان مبتال به اختالل از کارکردهای اجرایی که دانش یکی

پذیری انعطاف یادگیری خاص در آن با ضعف مواجه هستند،
پذیری شناختی به توانایی انتخاب است. انعطاف  6شناختی

سب و استفاده از خالقیت های موجود و مناپاسخ در بین گزینه
نیاز سازگاری در مواجهه با تغییرات محیطی اشاره دارد و پیش

(. 2006)بدر و واگنر،  جدید است هاییدهاو ایجاد 
 برای زیربنایی شناختی مؤلفۀ شناختی، پذیریانعطاف

منظور به اندازهاچشم و موضوعات، راهکارها بین جاشدنجابه
 7داوسون و گوایر (.2013اموند، دی) موقعیت است با سازگاری

پذیری شناختی را توانایی بازنگری در برنامه به هنگام انعطاف
برخورد با موانع، اطالعات و خطاهای جدید و همچنین 

کنند )داوسون و گوایر، سازگاری با تغییر شرایط توصیف می
 پذیریانعطافدرواقع (. 1385به نقل از علیزاده،  2004

 هایخواسته به پاسخ در اعمال و افکار تغییر توانایی شناختی
 از نقل به 2004، 8لزاک) است مشکالت و هاموقعیت از ناشی

 هایآمایه ی تغییرطورکل(. به2018پرسبیترو،  و برناردو
 تغییردرحال هایمحرک با سازگاریمنظور به شناختی

. است شناختی پذیریانعطاف تعاریف در اصلی محیطی، عنصر
 بین، این در و هستند تغییر حال همواره در یازهانمحیط و 

 شودمی محسوب بقا در حیاتی عاملی شناختی پذیریانعطاف
 در نقص(. 2018سلوتسکی،  و داربی، کسترو، واسرمن)

کند شناختی، در حل مسئله اختالل ایجاد می پذیریانعطاف
 کارها، رفتارهای انجام در پشتکار ( و با1385)علیزاده، 

 حرکتی اعمال تنظیم و سازیمتعادل در اشکال و ایهیشکل
 تغییر توانایی در مشکالتی وجود بیانگر که شودمی داده نشان
 شرایط تغییر به وابسته مختلف اعمال یا افکار به تفکر مسیر

ها بیانگر نتایج بسیاری از پژوهش(. 2004هیل، ) است بیرونی
ص در عملکرد ضعیف کودکان با اختالل یادگیری خا

 عطادخت، ساقصلو،حضرتی)پذیری شناختی است انعطاف
 و فدایی از نقل به 2010، ویتلین، 1397مجدی،  و نریمانی

 بهبود به ویژه در این بین، توجه (.2017همکاران، 
دارای اختالل یادگیری  آموزاندانش پذیری شناختیانعطاف

5. Wittlin 

6. cognitive flexibility 

7. Dawson & Guare 

8. Lezak 
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 و تحصیلی نقص، عملکرد این بهبود متعاقب تواندخاص می
 این مشکالت بهبود کند. موضوع جبران راها آن آموزشی

است  مهم بسیار بعدی هایآسیب از جلوگیری و آموزاندانش
و باید اقداماتی برای بهبود وضعیت شناختی آنان صورت 

 کاربه کودکان این درمان منظوربه هاییروش بگیرد. تاکنون
)عزیزی، درمانی توان به بازیمی جمله از. است شده گرفته
فرد، نوذری و رفتاری )پرند، نجفی-( و درمان شناختی1397

( اشاره کرد. از جمله مداخالتی که در 1394نژاد، حکیمی
های اخیر در کانون توجه قرار گرفته است، بازتوانی سال

 است. 2و یکپارچگی حسی 1شناختی
یادگیری،  اختالل در اخیر هایدهه مطرح هاینظریه از یکی

 سهم که هستند یشناختروان عصب و شناختی یهانظریه
 هایداده و اختالل این عمل مکانیسم فهم در بسزایی

رحمانی، ) اندکرده ارائه خود نظریه تأیید در هم زیادی پژوهشی
ها، درمان انواع از یکی(. 2020نوکنی،  و پسندبوگار، طالع

 ایرشتهینب ویژۀ گروه. است شناختی هاینقص بازتوانی
: است کرده تعریف گونهاین را شناختی مغزی، بازتوانی یبآس

 پایۀ بر که عملکرد است بر مبتنی مندنظام شناختی درمان
 نوع این. است استوار مغزی-رفتاری نقایص فهم و ارزیابی
 هایروش از عملکردی تغییرات به دستیابی جهت در درمان

 شده،آموخته رفتاری الگوهای بازسازی و تقویت استحاکم،
 سیستم فعالیت جبران و شناختی فعالیت جدید، الگوهای تثبیت
کند و هدف اصلی آن کمک به می استفاده دیدهآسیب عصبی

افراد ناتوان و دارای اختالل مغزی در رسیدن به سطح مطلوبی 
 از سالمت و کاهش اثرات اختالل در زندگی روزانه است

 بازگرداندن نظورمبه روشی شناختی بازتوانی(. 1397نجاتی، )
 ارائۀ و تمرینات با که است رفتهازدست شناختی هایظرفیت
 بهبود آن، هدف و پذیردمی صورت هدفمند هایمحرک
 درمانگر روش، این در. است هافعالیت اجرای در فرد عملکرد

 و گیردمی درنظر را جلسات ارزیابی از حاصل اطالعات
 طراحی اجرایی هایکارکرد تقویت برای تکالیفی آن، براساس

 افزایش را تکلیف دشواری درجۀ فرد، پیشرفت با و کندمی
 بازتوانی درمان عمدۀ اصل(. 1396 بوالنی،صفری) دهدمی

 مغز از خاص ظرفیتی به که است مغز پذیریانعطاف شناختی،
 تولید آن، عصبی شبکۀ عملکرد و سازمان تغییر در

 اشاره ترقدیمی هایسیناپس بردنازبین یا جدید هایسیناپس
 انجام برای مغز توانایی از گیریبهره با شناختی بازتوانی. دارد

 جایگزین، شناختی فرایندهای استفاده از و با پیچیده وظایف
 کاهش بر و کندمی کمک جبرانی سازوکارهای بهبود به

                                                                                                                                                                                                                                
1. conitive rehabilitation 

2. sensory integration 

؛ کلب و گیپ، 2018جنتیل،  و است )سیل متمرکز ناتوانی
 کامپیوتر از استفاده این درمان، در شدنمطرح(. از زمان 2014

چشمگیری  پیشرفت درمان، برای شناختی علوم حوزۀ در
 در شناختی بازتوانی هایبرنامه عموماً و است گرفته صورت

 است شناختی هاینقص بهبود برای کامپیوتری تمرینات قالب
(. 2009کلینگبرگ،  و ثورل، لیندکویست، ناتلی، بوهلین)

 پردازش سیستم برمبنای کامپیوتری، بازتوانی شناختی
 خودکارآمدی و هاتوانمندی از بازخوردی است و پایه اطالعات

 با متناسب تواندمی و گذاردنمایش می به را فردی
بازتوانی  .کند آموزشی طراحی برنامۀ فرد، هایتوانمندی
از  که دهدمی قرار اختیار در را ابزارهایی کامپیوتری، شناختی

در  که توان به بهبود کارکردهای اجراییمی هاآن طریق
، ، والوز، کرو و میلر)بارلت کرد کمک هستند، مهم یادگیری

2009.) 
 بهبود منظوربه که است دیگری مداخلۀ حسی، یکپارچگی

 بهبود. شودمی استفاده یادگیری اختالل هاینشانه
 شناختی عملکرد با حسی، یکپارچگی و حرکتی هایمهارت

 کارکردهای بهبود و تحصیلی پیشرفت جمله زا کودکان
 یکپارچگی(. 2014وستندراپ و همکاران، ) دارد ارتباط اجرایی
 ارتباط نظریۀ به هم و یشناختروان عصب فرایند به هم حسی

 براساس. دارد اشاره رفتار و حسی پردازش عصبی سیستم بین
 اولیۀ عامل حسی اختالل در یکپارچگی آیرس، نظریۀ

 نیز زمینه، یادگیری این بهبود با و است یادگیری ایهاختالل
 بدکارکردی هرگونه اصالح به عقیدۀ وی،. یابدمی تسهیل
 تداخل کودک یادگیری اختالل با است ممکن که عصبی
 برسد مطلوبی عملکرد به تا کندمی کمک مغز باشد، به داشته

درمان یکپارچگی حسی، فرایندی است که (. 1388استکی، )
ی حواس مختلف، امکان تعامل مؤثر با محیط و دهزمانسابا 

سازد و اجزای آن با یک محیط حسی یادگیری را فراهم می
رونده، یشپهای محور، با ایجاد چالشمحور/کودکغنی، بازی

ممکن  شدهارائهسازی حواس را برای اجرای تمرین یکپارچه
 بر فرض حسی یکپارچگی نظریۀ (. در1397سازد )نجاتی، می
 که افرادی برخی از در ویژهبه تولد هنگام به مغز که است این

 بدعملکردی دارای یا هستند، نابالغ یادگیری اختالل دارای
 سطوح در تحریک ایجاد حسی، یکپارچگی مداخلۀ هدف. است

منظور به مخ زیرقشری نواحیخصوص به مغز مشخص
 که تاس نرمال عملکرد و بلوغ برای نواحی این تواناساختن

 کند کار یکپارچهصورت به تا شودمی کمک مغز به وسیلهینبد
. روش یکپارچگی حسی به تسهیل همگرایی (2002، 3باندی)

3. Bundy 
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دنبال آن، شود و بهاطالعات حسی در مغز منجر می
پذیری شناختی از طریق کارکردهای اجرایی مانند انعطاف

یابد حرکتی بهبود می-آوردن تحریکات ادراکیفراهم
(. تلفیق مداخالت شناختی و 1394پیرخائفی و اکبروند، )

گذارد و با تأثیر بر روند های مغز اثر میحرکتی بر رشد سلول
ها، موجب تحریک و تغییرات ساختاری و افزایش نورون

شود. این تغییرات کارکردی مستقل در سیستم عصبی می
شود که برای یادگیری و سبب آزادسازی فاکتورهایی می

یندهای شناختی وابسته به آن مهم هستند و نقش مهمی فرا
 (.2013کنند )هوتینگ و رودر، در کارکردهای اجرایی ایفا می

ها تأثیر مداخلۀ بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر پژوهش
و یکپارچگی حسی و تأثیر اجرای مداخلۀ بازتوانی شناختی 

پذیری شناختی افکامپیوتری را بر بهبود حافظۀ کاری و انعط
آموزان مبتال به اختالل یادگیری تأیید کردند )زارع، دانش

زاده (. براساس پژوهش رنجبر، حسن1399شریفی و چرامی، 
( بازتوانی شناختی کامپیوتری بر ارتقای 1399و ارجمندنیا )

 و فردهادیان اوریادی،کودکان مؤثر است.  کارکردهای اجرایی
 یشناخت ینشان دادند بازتوان ی( در پژوهش1398) قاسمی

 اجرایی کارکردهای بهبود بر یوتری،کامپ هاییبر باز یمبتن
 و میردیرکوند عزیزی،دارد.  یرمبتال به نقص توجه تأث کودکان

 شناختی بازتوانی تفاوت خود پژوهش در( 2020) سپهوندی
 آموزاندانش پایدار توجه بر نوروفیدبک به نسبت را کامپیوتری

جان، بگه بدری. دادند نشان را خاص یادگیری اختالل مبتال به
( با 1399) یآبادو فتح یدرآمد یفیشر آبادی،یضف یمحمد
با عملکرد باال  وتیسممبتال به اختالل ا انکودک نمونۀ یبررس

 نتیجه این به کامپیوتری شناختی بازتوانی مداخلۀ یو اجرا
 توانمی وتری،کامپی شناختی بازتوانی از استفاده با که رسیدند

 با اوتیسم اختالل به مبتال کودکان اجرایی کارکردهای
 و زنجانییفلط خانزاده،ین. حسبخشید بهبود را باال عملکرد

 مبتنی شناختی بازتوانی تأثیر خود، پژوهش در( 1395) طاهر
 خواندن عملکرد و اجرایی کارکردهای بهبود بر کامپیوتر بر

 طورهمین. کردند تأیید را انینارساخو به مبتال آموزاندانش
در ( 1398) اسدزاده و حجازی انتصارفومنی، محمدی،شاه

بهبود  بر حسی، یکپارچگی برنامۀ پژوهش خود نشان دادند
 آموزاندانش تحصیلی عملکرد و یرکالمی، توجهغ هوش
 محمودی،. تأثیر دارد ریاضی یادگیری اختالل دارای

 تلفیق اثربخشی خود ژوهشپ در( 1398) رحمتی و زادهعبداهلل
 بر مطلب درک مستقیم آموزش و حسی یکپارچگی روش

 را نارساخوان آموزاندانش توجه دامنۀ و کاری حافظۀ تقویت
 کاری حافظۀ بهبود سبب مداخله این دریافتند کردند و بررسی

                                                                                                                                                                                                                                
1. Floyd & Olsen 

 رحیمیان. شد خواهد آموزان نارساخواندانش توجه دامنۀ و
 بررسی به( 1397) بطحیا و دهکردی پورشمسی مشهدی،

 شناختی بازتوانی و روندهپیش جسمانی تمرینات تأثیر
 اجتماعی رشد و شناختی پذیریانعطاف بهبود بر افزارینرم

 به هردو مداخله دادند نشان و پرداختند ذهنی توانکم کودکان
 کودکان اجتماعی رشد و شناختی پذیریانعطاف بهبود

 همکاران و وستندراپ تمطالعا .انجامدمی پذیرآموزش
 در حرکتی هایمهارت ضعف ۀدهند( نشان2014)

ها آن همچنین. است یادگیری اختالل دارای آموزاندانش
 رشد و پیشرفت موجب حرکتی هایمهارت توسعۀ دادند نشان

 .شودمی و کارکردهای اجرایی آنان شناختی هایتوانایی
ری خاص و با توجه به پیامدهای نامطلوب اختالل یادگی

تأثیرات گستردۀ آن بر روند زندگی فردی و اجتماعی کودک 
ناپذیری که های اجتماعی، تحصیلی و هیجانی جبرانو آسیب

به نقل از کشاورز ولیان  2017، 1دنبال دارد )فلوید و اولسنبه
 علت ترینمهم یادگیری، (، اختالل1399و زارعی گونیانی، 

 تعداد ساله هر و دشومی محسوب تحصیلی ضعیف عملکرد
 مطالب فراگیری در اختالل این علتبه آموزاندانش از زیادی
 و ییالق شهنی نیکوبخت،) شوندمی مشکل دچار درسی

 جز ایچاره هیچ آموزان مبتالدانش . معموالً(1398 کیامنش،
 درمان موقع بهها آن مشکالت آنکه مگر ندارند، تحصیل ترک
 (. به همین سبب1399 گونیانی، زارعی و ولیان کشاورز) شود

 دارای آموزاندانش اجرایی کارکردهای بهبود برای مداخله
 شناختی، پذیریانعطاف یژهوبه خاص یادگیری اختالل

 و روزانه هایفعالیت انجام در تأثیرگذار مؤلفۀ یکعنوان به
 به توجه با. است ضروری امری مدرسه و یادگیری با مرتبط
 هاییپژوهش محدودبودن به توجه با ینهمچن و شد ذکر آنچه

 از استفاده با شناختی بازتوانی مداخالت اثربخشی به که
 مداخله دو این تلفیقخصوص به و حسی یکپارچگی کامپیوتر و

پردازند، مطالعۀ حاضر می یشناخت یریپذبهبود انعطاف بر
 یک و ارائۀ درمانگران به کمک راستای شود. درانجام می

 و خاص یادگیری اختالل به مبتالیان ویژۀ ایخلهمدا پروتکل
 مبتال، آموزاندانش آموزشی کیفیت ارتقای به کمک همچنین
 شناختی بازتوانی اثربخشی مقایسۀ و تعیین پژوهش، هدف این

 روش دو این تلفیق و حسی یکپارچگی کامپیوتر و کمک به
 اختالل دارای آموزاندانش شناختی پذیریانعطاف بهبود بر

 .است خاص یادگیری
 روش

 با آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه پژوهش این
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 آزمایشی اول گروه تحقیق، این در. است نابرابر هایگروه
 دریافت را کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی مداخلۀ

 گرفتند قرار حسی یکپارچگی مداخلۀ تحت دوم کردند. گروه
 برای. کردند دریافت را مداخله ود این تلفیق سوم گروه و

 آزمایش، مرحلۀ هایگروه در مداخالت اثر پایداری بررسی
 مرحلۀ با آن نتایج و داده شد قرار نیز ماههیک پیگیری

 .شد مقایسه آزمونپس
دارای اختالل  آموزاندانش حاضر، پژوهش آماری جامعۀ

 در آتیه و پندار هایکلینیک به کنندهمراجعه یادگیری خاص
. هستند 1398-1397 تحصیلی سال در تهران شهر

 افراد شد. سپس انجام روش در دسترس به گیرینمونه
 گواه گروه یک و آزمایش گروه سه در تصادفی صورتبه

اول، دوم،  آزمایشی گروه در نمونه افراد تعداد. شدند جایگزین
 شایان. بود نفر 13 و 16، 15، 14 ترتیببه گواه گروه و سوم

در  روش به جامعه افراد از نفر 64 ابتدا که در است رذک
 صورتبه نفر 16 گروه، هر در و شدند انتخاب دسترس
 دالیلبه آزمون،پیش اجرای از بعد شدند، اما جایگزین تصادفی

 نداشتن و متوالی جلسۀ دو از بیش درمانی جلسات در غیبت
 و دوم و اول آزمایشی هایگروه از همکاری، ادامۀ به تمایل
 کنندگانشرکت ورود هایمالک. شدند حذف گواه گروه

 خاص یادگیری اختالل هاینشانه داشتن: از بودند عبارت
 یا متوسط هوشبهر ، داشتنDSM5 وارسی فهرست براساس

 چهارم کودکان نسخۀ وکسلر آزمون با که متوسط از باالتر
 ارگانیک، مانند اختالالت به شد، مبتالنبودن داده تشخیص

پزشک، روان تشخیص با مغزی مغزی، تومور ضربۀ
 فرم تکمیل و شناختیروان اختالالت به مبتالنبودن

 شرکت به آگاهانه توافق داشتن) والدین توسط مندیرضایت
 عبارت کنندگان نیزشرکت خروج هایمالک(. پژوهش در

 خالل در باال معیارهای از هریک داشتن درمورد تردید: از بودند
 جلسات در همکاری، غیبت ادامۀ به نداشتنتمایلمداخله، 

 .متوالی جلسۀ دو از بیش درمانی
 ابزار سنجش

ن هایکارت بندیدسته . آزمون1  1ویسکانسی
(WCST:) برای ویسکانسین هایکارت بندیدسته آزمون 

 و گرانت. است شده استفاده شناختی پذیریانعطاف ارزیابی
 آزمون این. راحی کردندط 1948 سال در آزمون را این 3برگ
 و است پیشانی قطعۀ فعالیت اصلی هایشاخص از یکی

 تغییر به پاسخ در را شناختی راهبردهای تغییر و انتزاع توانایی
ریزی، برنامه مستلزم و کندمی ارزیابی محیطی بازخوردهای

                                                                                                                                                                                                                                
1. Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

 محیطی بازخورد از استفاده توانایی و یافتهسازمان وجویجست
 نسخۀ از پژوهش این در. است شناختی یۀآما تغییر برای
 و رفتاری علوم تحقیقات مؤسسۀ از آزمون این افزارینرم

 کنندگانشرکت به آزمون این در. شد استفاده سینا شناختی
 نماد 4 الی 1ها آن روی که شودمی ارائه کارت 64 از ایدسته

قرمز،  رنگ چهار در دایره و عالوهمثلث، ستاره، بهصورت به
. نیستند مشابه کارتی دو هیچ البته. دارد وجود آبی و زرد سبز،
 زرد عالوۀبه سبز، سه ستارۀ قرمز، دو مثلث یک کارت، چهار

 و رودمی کاربه اصلی هایکارتعنوان به آبی دایرۀ چهار و
 بر چهار که اصلی براساس که است این کنندهوظیفۀ شرکت

 زیر هارتکا سایر جایگذاری به نسبت است، حاکم کارت
 کنندهپاسخ، شرکت هر از بعد. کند اقدام اصلی هایکارت

 گفته او به. درواقع کندمی دریافت نادرست یا درست بازخورد
 نظر مورد الگوی. غلط یا است درست جایگزینی که شودمی

 که است تعداد و رنگ، شکل ترتیببه اصلی کارت چهار برای
 کافی تعداد به کنندهشرکت اینکه از بعد. شودمی تکرار دوباره

 کندمی تغییر نظر مورد داد، الگوی متوالی صحیح پاسخ( 6)
 باید خود و شودنمی آگاه الگو تغییر از کنندهشرکت البته که
 عملکرد ۀدهندنشان های اصلیشاخص کند. از کشف را آن

خدادادی، ) است «آمدهدستبه طبقات تعداد» کننده،شرکت
 (.1393ی، امان و نظربلند

 آن پایایی میزان و 86/0 شناختی نقایص برای آزمون روایی
 شده گزارش 83/0 کنندگانیابیارز توافق ضرایب براساس

 پایایی نیز ایران در(. 2006، استراوس، شرمن و آسپرین) است
 بازآزمایی روش به و 74/0 کرونباخ آلفای روش با آزمون

آشتیانی فتحی ،آزادفالحشاهقلیان، ) است شده گزارش 85/0
 با همبستگی طریق از نیز آن روایی و( 1390و خدادادی، 

جوانمرد، علیلو، ) است شدهگزارش  60/0گشتالت -بندر آزمون
 (.1387 رنجبر، و احمدی، باباپور

 ویرایش کودکان، برای وکسلر هوشی . آزمون2
م  از یکی به اینکه توجه با (:IV-WISC)  2چهار

 و از هوش متوسط برخورداری پژوهش، به های ورودمالک
 بررسی هوش برای وکسلر هوش آزمون از است، باالتر
 در. شد استفاده دارای اختالل یادگیری خاص آموزاندانش
 سال در سوم و کودکان نسخۀ وکسلر مقیاس 1991سال 
 کودکان برای نسخۀ چهارم هوشی وکسلر مقیاس ،2003

 نوع هوشبهر پنجآزمون،  این از. شد ساله تهیهشش تا شانزده
مطلب کالمی،  درک هوشبهر از: اندعبارت که شودمی استنتاج

هوشبهر استدالل ادراکی، هوشبهر حافظۀ کاری، هوشبهر 

2. Wechsler Iintelligence Scale for Children–Revised–Forth Edition 

(WISC) 
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 صادقی، ربیعی، عابدی. سرعت پردازش و هوشبهر کل
 از اینمونه روی چهارم را ویرایش وکسلر آزمون (1390)

پایایی این . دندکر هنجاریابی و انطباق دادند ایرانی کودکان
و در  91/0آزمون به روش بازآزمایی در هوشبهر کل 

 قرار دارد. 88/0تا  80/0ی دیگر بین هوشبهرها
: کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی مداخلة

س کاگنی  برای کامپیوتری آموزشی مجموعۀ ، یک1پال
 است افرادی برای شناختی توانمندسازی و هاارتقای مهارت

حافظه،  در توجهی، مشکلکم نظیر شناختی نقایص ایدار که
 که هستند و... فعالییادگیری، نداشتن تمرکز، بیش اختالل
 در  2شوفرید شرکت را مجموعه این. دارد بسیاری استفادۀ

 برای متعددی تکالیف و هابرنامه و کرد ارائه طراحی و اتریش
انتخابی،  توجه جمله از شناختی هایمهارت افزایش

ریزی، برنامه حرکتی، حافظه، توانایی و حسی هایارتمه
 از پژوهش این در. دارد و... اجرایی، بازداری کارکردهای

به . شد استفاده ایدقیقه 40 جلسۀ بیست در شناختی تمرینات
مذکور  کنندگان تمریناتشرکت جلسه، هر در که این صورت

 اریدشو درجات. دادندانجام می دقیقه 8 تا 5 مدت به را
 در شد ومی تعیین کنندگانشرکت عملکرد براساس تمرینات،

 سطح در و کردندمی دریافت کالمی تشویق موفقیت، صورت
 شناسیروان متخصص پنج. گرفتندمی قرار تمرین دشوارتر

 شرح 1 جدول. کردند بررسی را حاضر پروتکل صوری روایی
 .دهدمی نشان را تمرینات

 
 کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی مداخلة تمرینات شرح. 1جدول 

 عنوان تمرین شرح تمرین
 تصویر ندک مشخص که است این کنندهشرکت وظیفۀ. شودمی ظاهر نمایشگر صفحۀ روی دیگری از بعد یکی مختلفی تصاویر

 و شودمی دشوارتر رینسطح، تم افزایش با و دارد سطح دهپانز تمرین این. خیر یا است یکسان خودش از قبل تصویر با ظاهرشده
 .کند مقایسه آن از قبل تصویر سه یا دو با را تصویر باید کنندهشرکت

 بکان

 

 نشان نقلیه وسیلۀ بدون جاده ثانیه سپس پنج. شودمی داده مدت ده ثانیه نمایشبا تعدادی وسیلۀ نقلیه در حال حرکت بهای جاده
 محل آیا که شودیم مطرح عنوان این با سؤالی سپس. شودمی داده نشان حرکت حال در نقلیه وسایل آن از بعد و شودمی داده

 .دارد سطح 21 تمرین این. خیر یا است کرده تغییر نقلیه وسایل

 حافظه

 کوچکیهای مکان از تواناحی شکل بههایی محرک کند ومی عبور وخمپیچ پر مسیر از واگن یک آن در که شودداده می نشان تونلی
 آغاز در که مرتبطهای محرک به باید کنندهشرکت. شوندمی ظاهر دیگری از پس یکی دارد، قرار تونل کنار قسمت هردو در که

وشخراش متوجه اشتباه خود دهد. در صورت پاسخ اشتباه با صدای بوق گ پاسخ کلید فشاردادن با است، شده داده نشان او به تمرین
 دارد. سطح پانزده تمرین د. اینشومی

 دیداری-توجه انتخابی

 صداهای به که است این کنندهشرکت وظیفۀ. شودمی شنیده حرکت حین در صداهایی اما شود،می مواجه تونل همان با کنندهشرکت
 اشتباه، محرک هب خپاس یا دهیپاسخ در تأخیر صورت در. دهد نشان العملاست، عکس مشخص شده تمرین ابتدای در که مرتبط
 .دارد سطح پانزده تمرین کند. اینمی دریافت را قبلی بازخورد همان

 توجه انتخابی شنیداری
 

 برنامه آغاز در که ترکیبی محرک به فقط و شوندمی رد تونل کنار از مختلف صداهای با جانوران که دارد قرار تونل همان در مراجع
. کندمی دریافت را یقبل بازخورد همان اشتباه، محرک به پاسخ یا دهیپاسخ در تأخیر رتصو در. دهدمی پاسخ است، شده تعریف

 .شودمی دشوارتر سطح، تمرین افزایش با و دارد سطح ده تمرین این

-توجه انتخابی دیداری
 شنیداری

 نامههای پاکت که است این هکنندشرکت وظیفۀ شود.می داده نمایش دیگری از بعد یکی نمایشگر صفحۀ روی نامه پاکت تعدادی
 دارد. سطح 32 تمرین این. بخورد مهر نباید است، شده مشخص هاآن روی قرمزرنگ عالمت کههایی پاکت اما بزند، مهر را

 بازداری

 

 مستقل متغیر اجرای منظوربه :حسی یکپارچگی مداخلة
 40 جلسۀ دوازده طی تمرینات یک سری از حسی یکپارچگی

 حسی یکپارچگی رویکرد براساس شد که فادهاست ایدقیقه
رخشان،  و فریار) مرتبط منابع از تمرینات این. است شده تنظیم

روست،  و ؛ هورویتز1394اندرسون،  و ؛ ایمونز1384؛ لرنر، 1379
 همۀ کنندگانشرکت جلسه، هر در. است شده استخراج( 1396

 پنج. دادند انجام 2 جدول در ذکرشده ترتیببه را تمرینات
 بررسی را حاضر پروتکل صوری روایی شناسیروان متخصص

 .کردند
 ات مداخلة یکپارچگی حسیجلسشرح . 2جدول 

 عنوان تمرین شرح تمرین

 کردنحفظ و ستیکال روی ایستادن و پریدن الستیک، خارج و داخل به پا هردو الستیک، با کردنمتوقف ودرآوردن حرکتبه 
 وازنت

 آگاهی و توازنهای مهارت
 فضایی

 تعادل حفظهای فعالیت کند. رد پرش با راها پله فاصلۀ بین کهیطوربه نردبام در جلو سمتبه نردبام، پرش درون عقب و جلو سمتبه زدنقدم

 بدن کردنتن، لمسرفراه باسن رفتن، بازیخنهیسوپارفتن، مسواک، چهاردست با کودک دست انگشتان لمسی سیستم تحریک
 کردننگاه بدون وها آن لمس با کیف داخل اشیای زدنخمیر، حدس ورزدادن و موکت، خمیربازی یا حوله با کودک

 ایالمسههای فعالیت

                                                                                                                                                                                                                                
1. cogniplus  2. schuhfrie  
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 عنوان تمرین شرح تمرین

 دهلیزیهای فعالیت موانع روی از پرش با مانع پرش مسیر از حرکت وهوا بهگرگمی، بازطناب

 حس بهبود برایهایی فعالیت سبد درون توپ سنگین، پرتاپ جسم دادنهل و سنگین توپ مه، پرتابکردن روزناوسایل، مچالهونقل حمل
 عمق

 تقویت منظوربههایی فعالیت مشخص مسیر یک در جلو، حرکت به زدنعقب، شوت به زدن، شوتپاجفت حیوانات، پرش رفتنراه از تقلید
 حرکات یزیربرنامه

 هماهنگی برایهایی فعالیت مختلف جهات یشناسای برنامۀ با کردنیلیل
 دوطرفه حرکتی

 از کردنپنهان و ثانیه 30 مدتبه اشیایی دادنتصاویر، نشان درها شباهت وها تفاوت سنج، پیداکردناعصاب دستگاه از استفاده
 هاآنزدن دادن به اصوات و حدسدهد، گوش توضیح دیده هرچه که او ازدرخواست  سپس و کودک دید

 دیداری و شنیداری توجه تقویت

 جملۀ که جایی تا کندمی اضافهای کلمه کودک سپس و کودک بهای کلمه ، گفتنهاآن اندازۀ و رنگ مطابق اشکال پیداکردن
 داستان مورد در کردنسؤال و کوتاههای داستان از شود، استفاده ساخته کاملی

 دیداری و شنیداری حافظۀ تقویت

 داخل به ریختن هنگام آب جعبه، کنترل در هاتیکبرچوب قیچی، گذاشتن با کودک خود توسط شدهیطراح دسیهن اشکال بریدن
 هاطرح بطری، کپی

 دست و چشم هماهنگی

 
 کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی تلفیق مداخلة

 تلفیق مستقل متغیر اجرای برای: حسی یکپارچگی و
 حسی، یکپارچگی و کامپیوتر از هاستفاد با شناختی بازتوانی
 مذکور هایمداخله ایدقیقه 40 جلسۀ 32 طی گنندگانشرکت

 استفاده با شناختی بازتوانی مداخلۀ در ابتدا آنان. کردند دریافت را
 را حسی یکپارچگی مداخلۀ سپس و کردند شرکت کامپیوتر از

 .کردند دریافت
 اخذ با داابت در که بود صورت این به پژوهش اجرای روند

 و پندار شناسیروان هایکلینیک به مراجعه و الزم مجوزهای
خاص  یادگیری اختالل تشخیص احتمال با کنندگانمراجعه آتیه

 کودکان وکسلر هوشی آزمون اول، مرحلۀ در. شدند شناسایی
با  نتایج، ارزیابی از شد. پس اجرا( WISC4) چهارم نسخۀ

 طبق و فردی صورتبه ند،داشت باال به 90 هوشبهر افرادی که
 انجمن آماری و تشخیصی راهنمای پنجمین هایمالک
 آموزدانش 58 درنهایت. انجام شد مصاحبه آمریکا پزشکیروان
 و شدند انتخاب پژوهش انجام برای ابتدایی ششم تا چهارم پایۀ
 و مداخله جلسات، فرایند تعداد) اجرا روند هاآن والدین به

 مبنی را خود رضایت و شد داده توضیح( پیگیری دورۀ ضرورت
 صورتبه سپس. کردند اعالم پژوهش در فرزندشان حضور بر

 هماهنگی با آن از بعد. شدند جایگزین هاگروه در تصادفی
 و مشخص افراد برای جلسات زمان کلینیک، پذیریش مسئول

 به اول جلسۀ در افراد از هریک. شد رسانده والدین اطالع به
 20 اول، آزمایشی گروه سپس. دادند پاسخ وهشپژ آزمونپیش
 از استفاده با شناختی بازتوانی مداخلۀ در ایدقیقه 40 جلسۀ

 مداخلۀ در ایدقیقه 40 جلسۀ 12 دوم آزمایشی کامپیوتر، گروه
 ایدقیقه 40 جلسۀ 32 سوم آزمایشی گروه و حسی یکپارچگی

 گروه بین، این در. داشتند شرکت روش دو تلفیقی مداخلۀ در
 گروه هر از جلسات، اتمام از بعد. نکرد دریافت ایمداخله گواه

 پیگیری مرحلۀ ماه یک گذشت از بعد شد و گرفته آزمونپس
 با واریانس تحلیل از استفاده با ها،داده تحلیل. صورت گرفت

 و داوطلبانه .شد انجام SPSS 24 افزارنرم و مکرر گیریاندازه
 آموزدانش با شفاهی هش، صحبتپژو در شرکت بودناختیاری

 با جلسات وقت ایشان، تعیین به کار انجام روند توضیح و
 با تداخل از جلوگیری منظوربه آموزدانش و والدین با هماهنگی

 داشتننگهمحرمانه و مدرسه در آموزدانش آموزشی هایبرنامه
 اخالقی مالحظات جمله از کنندگان،شرکت به مربوط اطالعات

 .بود پژوهش جریان در رفتهکاربه

  هایافته
 8 آزمایشی اول گروه های توصیفی بیانگر این است که دریافته
 ± 86/10 سنی استاندارد انحراف و میانگین با دختر 6و  پسر
 و میانگین با دختر 6 و پسر 9 آزمایشی دوم گروه در ،86/0

 9 آزمایشی سوم، گروه در ،88/0 ± 93/10 استاندارد انحراف
 ± 94/10 سنی استاندارد انحراف و میانگین با دختر 7 و سرپ

 انحراف و میانگین با دختر 7 و پسر 6 گواه، گروه در و 85/0
 سه از هرکدام در. داشتند حضور 80/0 ± 15/11 سنی استاندارد

 مشغول چهارم پایۀ در نفر 3 گواهدر گروه  و نفر 6 شیآزما گروه
 4 هرکدام ایشی اول و دوم،آزم هایگروه در. بودند تحصیل به

 در نفر 5 گواه، و آزمایشی سوم هایگروه از هرکدام در و نفر
آزمایشی  گروه در همچنین. بودند تحصیل مشغول پایۀ پنجم

 ششم پایۀ در نفر 5 های دیگر،گروه از هریک در و نفر 4 اول،
 به داد نشان آماری هایآزمون از استفاده. بودند تحصیل مشغول

 معنادار تفاوت هاگروه بین شناختی،جمعیت غیرهایمت لحاظ
میانگین، انحراف استاندارد و شاخص  3جدول  .ندارد وجود

کنندگان پذیری شناختی در شرکتویلک انعطاف–شاپیرو
آزمون و آزمون، پسهای پژوهش، در سه مرحلۀ پیشگروه

 دهد.پیگیری را نشان می
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 پذیری شناختیهای توصیفی مربوط به انعطافیافته. 3جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش شاخص آماری گروه متغیر

ف
انعطا

پذ
ری

ی
ی شناخت

 

 بازتوانی شناختی
M ± SD 36/3 ± 15/1 14/5 ± 03/1 57/4 ± 16/1 

S-W (058/0=p)880/0 (251/0=p)924/0 (120/0=p)902/0 

 یکپارچگی حسی
M ± SD 53/3 ± 36/1 07/5 ± 34/1 67/4 ± 98/0 

S-W (090/0=p)898/0 (076/0=p)893/0 (070/0=p)891/0 

 تلفیق دو روش
M ± SD 31/3 ± 25/1 25/5 ± 07/1 75/4 ± 13/1 

S-W (102/0=p)906/0 (164/0=p)919/0 (049/0=p)886/0 

 گواه
M ± SD 31/3 ± 32/1 08/3 ± 04/1 31/3 ± 11/1 

S-W (584/0=p)949/0 (311/0=p)927/0 (175/0=p)908/0 
 p ،11/0=F 941/0=p ،13/0=F 969/0=p ،08/0=F=955/0 آزمون لون

 ویلک-، شاخص شاپیروS-W، انحراف استاندارد؛ SD، میانگین؛ Mنکته: 

ویلک مربوط به -دهد شاخص شاپیرونشان می 3جدول 
پذیری شناختی در گروه تلفیق دو روش در مرحلۀ انعطاف

معنادار است. اگرچه این موضوع بیانگر  05/0پیگیری در سطح 
عدم توزیع نرمال آن متغیر در آن گروه است، با توجه به سطح 

توان گفت انحراف از ویلک می-معناداری شاخص شاپیرو
توان انتظار داشت که این مقدار مفروضه شدید نیست و می

یجۀ آزمون لون اعتبار نسازد. نتانحراف از مفروضه نتایج را بی
دهد تفاوت واریانس خطای نمرات نشان می 3نیز در جدول 

ها و در سه مرحلۀ پذیری شناختی در گروهمربوط به انعطاف
معنادار نیست.  05/0آزمون و پیگیری در سطح آزمون، پسپیش

های خطا در دهد مفروضۀ همگنی واریانساین یافته نشان می

پذیری شناختی برقرار است. های مربوط به انعطافبین داده
همچنین نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بیانگر آن است که 

پذیری ها، به لحاظ انعطافپیش از اجرای متغیر مستقل بین گروه
 P ،278/0 ( =106>05/0شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد )

آزمون از توان گفت مفروضۀ استقالل پیش(؛ بنابراین میF(6و 
نتایج آزمون  4ها برقرار است. جدول گروهی برای داده عضویت

های واریانس کوواریانس و تحلیل مفروضۀ برابری ماتریس
پذیری چندمتغیری در مقایسۀ اثر اجرای متغیر مستقل بر انعطاف

  دهد.شناختی را نشان می
 

 چندمتغیری های واریانس کوواریانس و تحلیلنتایج آزمون مفروضة برابری ماتریس. 4جدول 

 متغیر

 انسیواربرابری ماتریس 
 هاکوواریانس

 

 آزمون چندمتغیری

M. Box F p 
المبدای 

 p η2 درجات آزادی F ویلکز

 123/0 018/0 6و  106 68/2 754/0  642/0 85/0 05/17 پذیری شناختیانعطاف
 

دهد مفروضۀ همگنی نشان می 4جدول  نتایج تحلیل
ی ریپذانعطافغیرهای وابسته برای های کوواریانس متماتریس

پذیری زمان بر انعطاف× شناختی برقرار و اثر تعاملی گروه 
معنادار است. در ادامه، شرط کرویت یا  05/0شناختی در سطح 

ارزیابی  1موخلیبرابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از تست 
دهندۀ آن است که ارزش مجذور کای مربوط شد و نتایج نشان

( p ،823/0=w ،76/9(=2)2<01/0) یشناخت یریپذانعطاف به

معنادار است. این یافته بیانگر آن است که  01/0در سطح 
پذیری شناختی برقرار نیست. به مفروضۀ کرویت برای انعطاف

-با روش گرینهوس هاآنهمین دلیل درجات آزادی مربوط به 
ر تبیین نتایج تحلیل طرح آمیخته د 5جدول اصالح شد.  2گیسر

 دهد.را نشان میپذیری شناختی انعطافاثر متغیرهای مستقل بر 
 

 پذیری شناختینتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر انعطاف. 5جدول 

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

 F درجة آزادی مجموع مجذورات خطا
سطح 

 معناداری
2  

 151/0 010/0 20/3 14/5و  45/92 90/118 16/21 یشناخت یریپذانعطاف

 
زمان بر × دهد اثر تعاملی گروه نشان می 5جدول 

معنادار است. این مطلب  01/0ی در سطح شناخت یریپذانعطاف

                                                                                                                                                                                                                                
1. Mauchly 

کم اجرای یکی از متغیرهای مستقل در بیانگر آن است که دست
پذیری مقایسه با دیگر متغیرهای مستقل یا گروه گواه بر انعطاف

2. Greenhouse-Geisser 
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 منظوربهگذاشته است. در ادامه،  ریتأثمعنادار  صورتشناختی به
پذیری شناختی شش ها، تحلیل برای انعطافمقایسۀ زوجی گروه

بار تکرار و در هر بار، فقط اثر دو گروه با هم مقایسه شد که 

 ارائه شده است. 6نتیجۀ آن در جدول 
 

 پذیری شناختیهی بر انعطافدو گرو صورتبهزمان  ×مقایسة معناداری اثر تعاملی گروه . 6جدول 

مجموع  های مورد مقایسهگروه
 مجذورات

مجموع 
 مجذورات خطا

سطح  F درجة آزادی
 معناداری

2  

 یریپذانعطاف
 یشناخت

 005/0 833/0 13/0 59/1و  92/42 40/50 24/0 گروه دوم-گروه اول
 003/0 908/0 08/0 86/1و  09/52 00/65 19/0 گروه سوم-گروه اول

 231/0 004/0 51/7 49/1و  28/37 25/46 90/13 گروه چهارم-اول گروه
 009/0 74/0 27/0 82/1و  69/52 66/72 69/0 گروه سوم-گروه دوم
 171/0 015/0 37/5 50/1و  07/39 89/53 13/11 گروه چهارم-گروه دوم
 203/0 004/0 88/6 74/1و  03/47 50/68 46/17 گروه چهارم-گروه سوم

 : بازتوانی شناختی، گروه دوم: یکپارچگی حسی، گروه سوم: تلفیق دو روش، گروه چهارم: گواهگروه اول

دهد در مقایسه با گروه گواه، نشان می 6نتایج جدول 
بازتوانی شناختی و تلفیق بازتوانی شناختی با یکپارچگی حسی 

و یکپارچگی حسی در سطح معناداری  01/0در سطح معناداری 
پذیری شناختی را بهبود داده است. نعطافمیانگین ا 05/0

دهد تفاوت اثر سه روش بازتوانی نشان می 6همچنین جدول 
پذیری شناختی، یکپارچگی حسی و تلفیق دو روش بر انعطاف

 معنادار نیست. 05/0شناختی در سطح 
 گیرینتیجهبحث و 

 با شناختی بازتوانی اثربخشی مقایسۀ هدف با حاضر پژوهش
 بر روش دو این تلفیق و حسی امپیوتر، یکپارچگیک از استفاده

 آزمونپیش مقایسۀ در. گرفت انجام پذیری شناختیانعطاف بهبود
 اجرای از قبل معناداری گواه، تفاوت گروه یک و آزمایش گروه سه

 بررسی مورد گروه دیگر، چهار عبارت به. نداشت وجود مداخالت
 وضع در یری شناختیپذانعطاف نظر از مداخالت اجرای از قبل

 شد گیرینتیجه چنین تحلیل نتایج براساس. داشتند قرار مشابهی
 و حسی کامپیوتر و یکپارچگی از استفاده با شناختی بازتوانی که

 در را پذیری شناختیانعطاف معنادار صورتبه روش دو این تلفیق
 اما بخشد،می بهبود دارای اختالل یادگیری خاص آموزاندانش

 تفاوتی پذیری شناختیانعطاف بهبود در روش سه نای بین
 .نشد مشاهده

های پژوهش حاضر نشان داد بازتوانی شناختی با یافته
پذیری شناختی در استفاده از کامپیوتر موجب بهبود انعطاف

شود. این یافته آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص میدانش
(، 1399چرامی )های زارع، شریفی و همسو با نتایج پژوهش

 همکاران و جانبگه ، بدری(1399) ارجمندنیا و زادهحسن رنجبر،
 ، اوریادی،(2020)عزیزی، میردیرکوند و سپهوندی  ،(1399)

 و زنجانیخانزاده، لطیفحسینو  (1398) قاسمی و فردهادیان
مبتنی بر اثربخشی بازتوانی شناختی کامپیوتری  (1395) طاهر

                                                                                                                                                                                                                                
1. Ven, Murre, Veltman & Schmand 

 توانمی نظری، بنیان پایۀ بر اجرایی است.بر بهبود کارکردهای 
 مغز پذیریشکل زیربنایی هایمکانیسم براساس را یافته این

 اگر کندمی بیان انسان مغز پذیریشکل کرد. فرضیۀ تبیین
 شوند، چنین تحریک مکرر و مناسب طوربه فعال کمتر مناطق

 فرض که تغییراتی دلیلبه باشند، بلکه موقتی توانندنمی تغییراتی
 ماند. خواهند اند، پایدارکرده ایجاد هانورون ساختار در شودمی

 ایجاد با استفاده از کامپیوتر موجب شناختی بازتوانی مداخلۀ
 بخشخودالتیام توانایی اصل با مطابق پایدار سیناپسی تغییرات

شود. می مغز در فعال کمتر نواحی متوالی کارکرد طریق از مغز
 پذیریشکل اصل مطابق کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی

 در فعال کمتر مناطق پیاپی برانگیختگی مغزی، با خودترمیمی و
اکنل، )کند می ایجاد هاآن در پایداری سیناپسی تغییرات مغز

 پذیرانعطاف عضوی مغز، از طرفی. (2007بلگرو و رابرتسن، 
 بار را اشرفتهازدست عملکرد بازیابی خود، با تواندمی که است
 تدریجبه مغز مناطق سایر بازیابی مغز، فرایند در. بازیابد دیگر

 هایراه و گیرندمی را برعهده دیدهآسیب هایبخش وظایف
 با نیز شناختی بازتوانی هایبرنامه .گیرندمی شکل جدید عصبی
 هایراه همین دادنشکل شناختن و برای مغز به کمک

رسانند )ون، می حداقل به مغزی را بآسی سوء آثار جایگزین،
د جان و به نقل از بدری یگه 2016، 1مور، ولتمن و اشمن

های شناختی آموزش گفتتوان مینابراین (؛ ب1399همکاران، 
پیدایش نوعی  مانند بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، سبب

 یهای مربوط به عملکردهانروون تغییرات ساختاری یا کنشی در
 شود.میدر مغز  شناختی

پذیری های پژوهش حاضر، بهبود انعطافاز دیگر یافته
است که با نتایج  حسی شناختی در نتیجۀ یکپارچگی

 محمودی، ،(1398) همکاران و محمدیشاه هایپژوهش
 پورشمسی مشهدی، رحیمیان ،(1398) رحمتی و زادهعبداهلل
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( 2014) رانهمکا و وستندراپ و ،(1397) ابطحی و دهکردی
های مبنی بر اثربخشی یکپارچگی حسی و آموزش مهارت

در تبیین . دارد حرکتی بر بهبود عملکردهای شناختی همسویی
 سامانۀ روی حرکتی حسی توان گفت فعالیتاین یافته می

 سازش ایجاد موجب گذارد وتأثیر می مرکزی عصبی
 و رسانیخون نظیر مغز در فیزیولوژیک هاییافتگی

 سطح باالبردن مغزی، هایسلول تمامی به بهتر رسانیژناکسی
 ظرفیت در افزایش و حسی اطالعات دریافت در هاگیرنده
 شده حسی هایپیام هدایت و پردازش در مرکزی عصبی دستگاه

 نتایج(. 2013 انگلسمان، و جلسما جلسما، فرگوسن،) است
 نمو زایشاف با تواندمی بدنی فعالیت که است آن بیانگر مطالعات
 نمو و تولید اکسیژن، خون، جریان مغزی، هایمویرگ
 عملکردهای و یادگیری مرکز) هیپوکامپ در عصبی هایسلول

 عصبی، اتصاالت توسعۀ عصبی، دهندۀانتقال سطوح ،(شناختی
 تأثیر مغز روی فیزیولوژی مغز، بافت حجم و عصبی شبکۀ تراکم

 شناختی کردهایعمل تا شودمی سبب تغییرات این. گذاردمی
(. 1385 عالیی، و عطایی شریفی، حسینی،) یابد بهبود

 رفتارهای عصبی، عملکرد ویژۀ ارتباطات حسی یکپارچگی
 توصیف را اولیه تحصیلی هایمهارت یادگیری و حرکتی-حسی

 در را عملکرد اختالالت خاص الگوهای و کندمی توجیه و
 دستبه ند،دار حرکتی-حسی یا یادگیری مشکالت که کودکانی

 عنوانبه توانست آن از برگرفته روش و آیرس دیدگاه. آوردمی
 مداخالت و کاردرمانی در زمینۀ هانظریه ترینمنسجم از یکی

 طیف اختالالت به مبتال افراد برای بازتوانی و آموزشی
 و یادگیری اختالالت و توجه نقص-فعالیبیش درخودماندگی،

کار به مشابه موارد و حرکتی مخا مانند اختالالت از تعدادی
 حسی یکپارچگی درمان از هدف (.2002 باندی،) شود گرفته
 اطالعات دهیسازمان و پردازش برای کودکان توانایی بهبود
 دهیسازمان را حسی اطالعات بتواند مغز که زمانی است. حسی
 است یادگیری و شناختی هایمهارت بهبود آن نتیجۀ کند،

 (.1396 روست، و هورویتز)
همچنین این پژوهش نشان داد تلفیق بازتوانی شناختی با 
استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی موجب بهبود 

پذیری شناختی در کودکان با اختالل یادگیری خاص انعطاف
 وجویجست امکانات که جایی تا است که ذکرشود. شایان می

نشد  یافت ضرحا مطالعۀ مشابه پژوهشی داد،می اجازه اینترنتی
اما در تبیین این یافته  کرده باشد، مطالعه تلفیق دو مداخله را که

 آن مؤید شناسیعصب دربارۀ گرفتهصورت باید گفت مطالعات
 اثر مغز هایسلول رشد بر شناختی و حرکتی که تمرینات است
 تغییرات و تحریک زایی، موجبنورون روند بر تأثیر با و گذاردمی

 این. شودمی عصبی سیستم در مستقل کردیکار و ساختاری

، هیپوکامپ در که است فاکتورهایی آزادسازی شامل تغییرات
یادگیری،  برای که هاییحوزه عنوانبه مغزپیش و مغز قشر

 این، بر عالوه. است هستند، فعال مهم تفکر و حافظه
شناختی  هایزمان فعالیتو انجام هم حرکتی-حسی هایفعالیت

سروتونین،  جمله از عصبی هایدهندهانتقال میزان افزایش به
 نقش عوامل این که شودمنجر می کولیناستیل و نورآدرنالین

 بازی شناختی کارکردهای و شناختی پذیریانعطاف در مهمی
 .(2013رودر،  و هوتینگ) کنندمی

 مانند هاییهای مطالعۀ حاضر، پژوهشهمسو با یافته
 بین دادند نشان( 1397) همکاران و ساقصلوحضرتی

 در بهنجار آموزاندانش و یادگیری اختالل دارای آموزاندانش
 دارد. این وجود داریمعنی تفاوت شناختی پذیریانعطاف

 پاسخ ارائۀ در نتوانند آموزاندانش که شودمی موجب مشکالت
 خوبیبه را مختلف اجزای و باشند داشته ریزیبرنامه تکلیف و

 رشد با داد نشان مطالعات نتایج. کنند یکپارچه و دهند سازمان
 به تریمثبت نگرش آموزاندانش شناختی، پذیریانعطاف
 از(. 1397 همکاران، و ساقصلوحضرتی) دارند درس و مطالعه
 ریاضیات، در تواندمی شناختی پذیریانعطاف بهبود طرفی

 وکویک کیفر،) بخشد بهبود را عملکرد مفاهیم درک و خواندن
 پذیریانعطاف تقویت و بهبود به توجه بنابراین ؛(2013 بری، و

 سبب تنهانه خاص یادگیری اختالل با آموزاندانش در شناختی
 هایمهارت بهبود موجب ها، بلکهآن تحصیلی هایمهارت بهبود

 شناختی پذیریانعطاف با مرتبط اجرایی کارکردهای و شناختی
های برنامه اجرای و آموزش .شد خواهد نیز حافظه و توجه نظیر

 یکپارچگی تمرینات اجرای و کامپیوتر براساس شناختی بازتوانی
 اختالل با کودکان شناختی پذیریانعطاف بهبود سبب حسی

 هایتوانایی این افزایش متعاقب شود؛می خاص یادگیری
 برطرف و خودارزیابی، خودمدیریتی اجازه فرد به حسی و شناختی

 و تحصیلی هایفعالیت هنگام به رویپیش مشکالت کردن
 یادگیرنده موفق ارزیابی به درنهایت و دهدمی را آموزشی

 .انجامدمی
-عصب نیازپیش یک عنوانبه پذیری شناختیانعطاف

 و شناختی عملکردهای بهبود سبب تواندمی شناختیروان
 و شناختی بازتوانی طریق شود. از کودکان این تحصیلی

با  و یابدمی بهبود شناختی پذیریانعطاف حسی، یکپارچگی
 بهبود تحصیلی، بر هایمهارت و یادگیری توان بر تأثیرگذاری

 بهبود دیگر، با عبارت به. گذاردمی تأثیر آموزاندانش عملکرد
. شودمی تسهیل آموزان، یادگیریدانش شناختی پذیریانعطاف
 ورود داییابت هایسال در شناختی پذیریانعطاف دقیق ارزیابی

 سبب تواندمی که است ضروری امری مدرسه به کودکان
یادگیری،  اختالل خطر معرض در کودکان موقعبه شناسایی
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 از اختالل پیشگیری برای زودهنگام مداخالت اجرای و طراحی
 چنین به بیشتر زنیبرچسب از مانع همچنین و هاآن یادگیری

 .شود آموزانیدانش
 نتایج حاضر، محدودبودن ژوهشپ هایمحدودیت جمله از

 نشدنمقایسه خاص و جغرافیایی منطقۀ و سنی گروه به پژوهش
 این نظیر شودمی پیشنهاد بنابراین بود؛ جنس دو بین نتایج

 انجام جغرافیایی مناطق سایر و دیگر آماری جامعۀ در پژوهش
 پیشنهاد همچنین. شود هاتعمیم یافته افزایش سبب تا گیرد
صورت  مقایسه جنس دو بین بعدی هایژوهشپ در شودمی

 این از شودمی پیشنهاد حاضر پژوهش هاییافته گیرد. براساس
 تحصیلی فرایند در که مثبتی تأثیرگذاری دلیلمداخالت، به

 یادگیری اختالالت تخصصی هایکلینیک دارد، در آموزاندانش
 با و آشنایی منظوربه همچنین. شود استفاده پرورش و آموزش

 برای آموزشی هایکارگاه ها،مداخالت و شیوۀ استفاده از آن این
عالوه بر این . شود برگزار مراکز این شناسانروان و مشاوران
 عنوانپذیری شناختی، بهانعطاف ارزیابی شودمی پیشنهاد

 از پیش هایسنجش در کودکان یادگیری بر تأثیرگذار ایمؤلفه
 حسی یکپارچگی تمرینات کردنهاضاف. گیرد قرار مدرسه به ورود

 ورزش ساعات در ورزشی هایفعالیت از بخشی عنوانبه
عنوان رویکردی توان بهراهکاری است که می نیز آموزاندانش

 .شناختی در پیش گرفت پذیریتأثیرگذار بر انعطاف
 منابع

بازتاب دانش، (. عالئم اختالل در یکپارچگی حسی. 1388استکی، م. )
11 (3،) 45-50. 

(. اثربخشی 1398فرد، ح.، و قاسمی، ن. )اوریادی، پ.، هادیان
ای بر عملکردهای های رایانهبخشی شناختی مبتنی بر بازیتوان

کنشی. اجرایی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ فزون
 .108-92، (1) 7شناسی شناختی. فصلنامۀ روان

عملکرد حسی، در  درک اختالل(. 2005ایمونز، پ.، و اندرسون، ل. )
های اختالالت طیف اوتیسم، بیش فعالی و نقص توجه، ناتوانی

شهال رفیعی و ندا صادقی  ۀترجم یادگیری و اختالل دوقطبی.
 (. تهران: انتشارات فراروان.1394پور )نایینی
آبادی، ع.، شریفی درآمدی، پ.، جان، س.، محمدی فیضبدری بگه

بخشی شناختی ی توان(. اثربخش1399آبادی، ر. )و فتح
محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل رایانه

 ،توانمندسازی کودکان استثنایی ۀنشریاوتیسم با عملکرد باال. 
1(33 ،)41-52. 

(. درمان 1394نژاد، ف. )فرد، ط.، نوذری، م.، و حکیمیپرند، ا.، نجفی
 ۀلنامفصموردی.  ۀرفتاری اختالل ریاضی: مطالع-شناختی

 .104-95(، 3)2سالمت روان کودک. 
بخشی (. اثربخشی الگوی توان1394پیرخائفی، ع.، و اکبروند، ت. )

سازی حسی بر بهبود کارکردهای شناختی یکپارچهعصب روان

فعالی. اجرایی مغز کودکان دارای اختالل کمبود توجه بیش
 .40-26(، 1)1شناسی. روان-پژوهشی عصب-فصلنامۀ علمی

(. 1387رد، غ.، علیلو، م.، احمدی، پ.، باباپور، ج.، و رنجبر، ف. )جوانم
عملکرد گروه بیماران اسکیزوفرنیک دارای عالیم مثبت و منفی 
در آزمون نوروسایکولوژیک بندرگشتالت و همبستگی آن با 

(. WCSTبندی کارت ویسکانسین )عملکرد در آزمون دسته
 .59-41(، 10)3 ،شناسینوین روان ۀفصلنام

(. تأثیر 1395زنجانی، م.، و طاهر، م. )خانزاده، ع.، لطیفحسین
های اجرایی و یار بر بهبود کنشبخشی شناختی رایانهتوان

 ۀفصلنامآموزان مبتال به نارساخوانی. عملکرد خواندن دانش
 .44-24(، 2)2شناسی. روان-پژوهشی عصب-علمی

(. بررسی 1385) حسینی، م.، شریفی، م.، عطایی، ر.، و عالیی، ح.
های صحرایی ورزش خودی مغزی در موشتغییرات امواج خودبه

 .222-215(، 13)4 ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۀمجلشده. داده
(. 1397. )ساقصلو، ش.، عطادخت، ا.، نریمانی، م.، و مجدی، هحضرتی

پذیری دهی و انعطافسازمان-ریزیمقایسۀ توانایی برنامه
آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص. شناختی در دانش

 .15-2(، 10)6 ،راهبردهای شناختی در یادگیری ۀدوفصلنام
 ییاجرا یمختلف کارکردها یهامؤلفه یسۀ(. مقا1395خالدی، آ. )

، کودکان با اختالل فعالییشتوجه بکودکان مبتال به نقص
. ارشد یکارشناس نامۀیانپا. یخاص و کودکان عاد یادگیری

 نشگاه خوارزمی.دا
افزار سنجش نرم(. 1393خدادادی، م.، نظربلند، ن.، و امانی، ح. )

تحقیقات علوم  ۀ. تهران: مؤسسهای اجراییعملکرد کنش
  رفتاری و شناختی سینا.

دهکردی، پ.، و ابطحی، م.  پوررحیمیان مشهدی، م.، شمسی
بخشی رونده و توان(. تأثیر تمرینات جسمانی پیش1397)

پذیری شناختی و رشد اجتماعی کودکان ی بر بهبود انعطافشناخت
 ،شناسیروان-پژوهشی عصب-علمی ۀفصلنامتوان ذهنی. کم
14(3 ،)91-110. 

اثربخشی (. 1399زاده، س.، و ارجمندنیا، ع. )رنجبر، م.، حسن
بخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی توان

های تازه ۀمجلهای داخلی. پژوهشدار بر کودکان: مروری نظام
 .136-128(، 1)22 ،علوم شناختی

بخشی (. اثربخشی توان1399زارع، ح.، چرامی، ف.، و شریفی، ع. )
پذیری شناختی ای بر حافظه کاری و انعطافشناختی رایانه

راهبردهای شناختی  ۀدوفصلنامکودکان دارای اختالل یادگیری. 
 .18-1(، 8)15 ،در یادگیری

آشتیانی، ع.، و خدادادی، م.  قلیان، م.، آزاد فالح، پ.، فتحیشاه
های بندی کارتافزاری آزمون دستهنرم ۀ(. طراحی نسخ1390)

ساخت و ویژگی  ۀ(: مبانی نظری، نحوWCSTویسکانسین )
-111(، 1)4 ،شناسی بالینیمطالعات روان ۀفصلنامسنجی. روان
133. 

(. 1398ازی، م.، و اسدزاده، ح. )محمدی، م.، انتصارفومنی، غ.، حجشاه
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یکپارچگی حسی بر هوش غیرکالمی، توجه و  ۀتأثیر برنام
آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی. عملکرد تحصیلی دانش

 .114-92(، 9)1 ،های یادگیریناتوانی
(. رواسازی و اعتباریابی 1390صادقی، ا.، ربیعی، م.، و عابدی، م. )

شناسی روان ش و کسلر کودکان.چهارمین ویرایش مقیاس هو
 .386-377(، 28)7 ،تحولی

بر  یشناخت یبازتوان یهاروش ی(. اثربخش1396بوالنی، ن. )صفری
آموزان نارساخوان. خواندن دانش یبهبود ابعاد توجه و کارآمد

 . دانشگاه مازندران.ارشد یکارشناس نامۀیانپا
و  یدبک، نوروفیتشناخ یبخشتوان یرتأث یسۀ(. مقا1397عزیزی، ا. )

 ۀ، حافظیوستهبر عملکرد توجه پ یرفتار-یشناخت درمانییباز
مبتال به  ییآموزان ابتدادر دانش یحرکت-یداریفعال و ادراک د

 . دانشگاه لرستان.یدکتر ۀرسالخاص.  یادگیریاختالل 
شناختی با -کارکردهای اجرایی عصبی ۀ(. رابط1385علیزاده، ح. )

 .70-57(، 4)8 ،های علوم شناختیهتازهای رشدی. اختالل
 . تهران: مبنا.های یادگیریناتوانی(. 1379فریار، ا.، و رخشان، ف. )

(. اثربخشی آموزش 1399کشاورز ولیان، ن.، و زارعی گونیانی، ا. )
محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی آگاهی کودکذهن

نمندسازی توا ۀنشریهیجانی کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری. 
 .77-63 (،33)4 ،کودکان استثنایی

. تهران: DSM-5شناسی روانی براساس آسیب(. 1395گنجی، م. )
 ساواالن.

ها، تشخیص و های یادگیری، نظریهناتوانایی(. 1384لرنر، ژ. )
عصمت دانش. تهران: دانشگاه شهید  ۀ. ترجمراهبردهای تدریس

 بهشتی.
(. اثربخشی تلفیق 1398رحمتی، م. )زاده، ح.، و .، عبداهللمحمودی، ه

روش یکپارچگی حسی و آموزش مستقیم درک مطلب بر تقویت 
های ناتوانیآموزان نارساخوان. توجه دانش ۀفعال و دامن ۀحافظ

 .136-115 ،(9)1 ،یادگیری
بخشی شناختی در اختالالت جامع توان ۀدستنام(. 1397نجاتی، و. )
 . تهران: رشد فرهنگ.تحولی

 ۀ(. مقایس1398ییالق، م.، و کیامنش، ع. )ت، آ.، شهنینیکوبخ
اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به روش سنتی بر 

علوم  ۀمجلآموزان دارای اختالل ریاضی. عددی در دانش ۀحافظ
 .65-55 ،(73)18 ،شناختیروان

نژاد، وحیدی، س.، منظری توکلی، ع.، منظری توکلی، ح.، و سلطانی
بینی اضطراب (. نقش کارکردهای اجرایی در پیش1399ا. )

 ۀمجلآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی. دانش ریاضی
 .7-1 ،(51)10 ،مطالعات ناتوانی

فعال با کمک به کودکان بیش(. 1396هورویتز، ل.، و روست، س. )
آنیتا باغداساریانس و افسانه  ۀ. ترجمیکپارچگی حسی درویکر
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Comparison of the Effectiveness of Computer-Assisted Cognitive 

Rehabilitation, Sensory Integration, and the Combination of These Two 

Methods on Improving the Cognitive Flexibility of Students with a Specific 

Learning Disorder 
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Abstract 
The purpose of this study is to compare the effectiveness of computer-assisted cognitive rehabilitation, sensory 

integration, and the combination of these two methods on improving the cognitive flexibility of students with 

specific learning disorder. The research method was quasi-experimental with a pretest/posttest design with unequal 

groups and one month follow-up. The statistical population consists of students with specific learning disorders 

referred to Pendar and Atieh clinics in Tehran during the academic year 2019-2020. Of them, 58 students (32 boys 

and 26 girls) with specific learning disorders were selected through available sampling, and 14 subjects were 

randomly replaced in the first experimental group, 15 subjects in the second experimental group, 16 subjects in 

the third experimental group, and 13 subjects in the control group. The Wisconsin Card Storing Test (WCST) was 

used to measure cognitive flexibility. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures using 

SPSS-24 software. The results showed that computerized cognitive rehabilitation and combination with sensory 

integration significantly improved cognitive flexibility in students with specific learning disorders (P<0.01). In 

addition, sensory integration also significantly improves cognitive flexibility in students with specific learning 

disorders (P<0.05). However, there is no difference between these three methods in improving cognitive flexibility. 

Therefore, computer-assisted cognitive rehabilitation, sensory integration, and the combination of these two 

methods can be used to improve cognitive flexibility in students with specific learning disorder. 

 

Keywords: Specific Learning Disorder, Cognitive Flexibility, Computer Assisted Cognitive Rehabilitation, 

Sensory Integration. 
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