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Abstract
The purpose of this study was to compare the effectiveness of play therapy
and neurofeedback on the executive functions of female elementary school
students with learning disorders. The research method was experimental
with a clinical trial with a multi-group pretest and posttest design. The
statistical population was all female elementary school students referred to
the Center for Learning Disabilities in Maragheh city in the academic year of
1998-99, from which 30 students were selected by available sampling as a
statistical sample. The sample is divided into two experimental groups and
one control group. Selected students were randomly assigned to groups. The
instrument used for data collection was Connors' (2004) neuropsychological
test. Multivariate analysis of covariance and posthoc were used for data
analysis. The research results showed that the executive functions of the
experimental and control groups are significantly different from each other
(P< 0.05). The LSD post hoc test indicated that play therapy and
neurofeedback have a significant impact on executive functions. Also, play
therapy intervention is more effective in improving the executive functions
of elementary students with learning disorders than neurofeedback.
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اجرایی دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اختالل

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازیدرمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانشآموزان
دختر با اختالل یادگیری مقطع ابتدایی بود .روش پژوهش ،آزمایشی با کارآزمایی بالینی و با طرح پیش
مراجعهکننده به مرکز اختالالت یادگیری شهرستان مراغه در سال تحصیلی  1398-1399بودند که
دانشآموزان با اختالل یادگیری تشخیص دادهشده بودند .از بین این دانشآموزان 30 ،دانشآموز
بهصورت نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه آماری انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه
بهصورت تصادفی جایگزین شدند .ابزار مورداستفاده جهت جمعآوری دادهها ،آزمون عصبروانشناختی
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آزمون و پسآزمون چند گروهی بود .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی

کانرز ( )2004بود .برای تحلیل دادههای جمعآوریشده از آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری و
آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای اجرایی گروههای آزمایش و
بازیدرمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی اثر معنیدار دارند؛ و نیز ،مداخله بازیدرمانی در مقایسه
با نوروفیدبک ،در بهبود کارکردهای اجراییِ دانشآموزان ابتدایی با اختالل یادگیری ،اثربخشی بیشتری
دارد.

کلیدواژهها :بازیدرمانی ،نوروفیدبک ،کارکردهای اجرایی ،اختالالت یادگیری.
 نویسنده مسئولabolfazlfarid@gmail.com :
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گواه تفاوت معناداری باهم دیگر دارند ( .)P<0/05نتایج آزمون تعقیبی ، LSDنشان داد که مداخله
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مقدمه
یکی از رایجترین مسائل کودکان درزمینه یادگیری مدرسهای و کسب مهارتهای
زندگی ،اختاللهای یادگیری هستند .اختالل یادگیری 1نوعی مشکل مزمن با پایه
عصبشناختی و تحولی است که عموماً در اوایل دوره رشد یعنی قبل از سن مدرسه
شروع و در صورت عدم رسیدگی مناسب تا بزرگسالی ادامه مییابد (بالت و
همکاران20192،؛ پرلموت و همکاران .)2017 3،اختالل یادگیری نوعی اختالل است که
در آن باوجود هوش بهنجار ،عملکرد فرد مبتال ،در خواندن ،نوشتن و ریاضی ،پایینتر از
سطح مورد انتظار سنی اوست (برنینگرو همکاران .)2008 4،کودکان با اختالل یادگیری،
خود را متفاوت از دیگران احساس میکنند و مورد اذیت و آزار همکالسیهای خود و
بهاحتمالزیاد مورد بیتوجهی و غفلت معلم قرار میگیرند (کاراند و همکاران.)2009 5،
اختالالت یادگیری یک اختالل چندعاملی است که بهوسیله عوامل ذاتی و اکتسابی به
وجود میآید و باعث متأثر شدن مغز و کارکرد ساختارهای مغز میشود .عوامل ژنتیکی،
خانوادگی ،رشدی ،مهارتهای شناختی ،زبان بومی و محلی ،میزان تحصیالت و موقعیت
اقتصادی -اجتماعی که اختالالت یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهند ،در بیشتر مطالعات
بهعنوان عوامل بومشناختی این موضوع مطرح میشوند (تاتسیوپولو و همکاران.)2021 6،
دانشآموزان با اختالل یادگیری ،مشکالت متعددی درزمینة عاطفی ،شناختی ،جسمی و
رفتاری از خود نشان میدهند؛ این کودکان در مقایسه با همساالنِ بدون اختالالت
یادگیری ،آشفتگی هیجانی بیشتری نشان میدهند (لمبرت و همکاران ،)2021 7،بیشتر از دو
برابر آنها اضطراب ریاضی تجربه میکنند (جانسون و همکاران 21 ،)20218،درصد کمتر
1. learning disorder
2. Bulthé et al.
3. Perelmutte et al.
4. Berninger et al.
5. Karande et al.
6. Tatsiopoulou et al.
7. Lambert et al.
8. Johnson et al.
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از کودکان سالم فعالیت بدنی دارند (مرکوریو و همکاران )2021 1،و چاقی عصبی و
دیابت نوع یک باالیی را از خود نشان میدهند (تاتسیوپولو و همکاران .)2021 ،این
کودکان ،عالوه بر ابعاد عاطفی و هیجانی ،در ابعاد شناختی نیز مشکالتی دارند .مطالعات
نشان میدهند که کودکان با اختالل یادگیری در هر سه و یا یکی از زمینههای مه ِم
خواندن ،نوشتن و ریاضیات ،اختالالت مداوم و قابلتوجه از خود نشان میدهند .این
گروه ،عالوه بر سه زمینه ذکرشده ،در زمینههای دیگری همچون حافظه و عدم توجه و نیز
در تعامالت اجتماعی ،اختالالتی دارند که میتواند در پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی
آنان بهطور معنیداری مؤثر باشد (تاتسیوپولو و همکاران .)2021 ،ازجمله متغیرهای
شناختی که با یادگیری و عملکرد دانشآموزان در مدرسه ارتباط دارد ،کارکردهای
اجرایی 2است (گوردون و همکاران .)20203،کارکردهای اجرایی بهعنوان تواناییهایی
تعریف میشوند که مسئول سازماندهی ،نظارت و تنظیم کارکردهای سطح پایین ،بهمنظور
همگامسازی آن با ملزومات پردازش اطالعات در تکالیفِ مورد انجام است (فریدمن و
میاکه ،2017 4،به نقل از گوردون و همکاران .)2020،در متون علمی ،کارکردهای اجرایی
7

دارای زیرمؤلفههایی همچون انعطافپذیری شناختی 5،بازداری پاسخ 6،نگهداری توجه،
توانایی برنامهریزی -سازماندهی 8و حل مسئله 9و حافظه کاری10میباشد (شوی11و
همکاران .)2020،دانشآموزانی که کارکردهای اجرای خوبی دارند ،بهعنوان افراد
انعطافپذیر مشخص میشوند ،چراکه آنها در مقایسه با افرادی که کارکردهای اجرایی
ضعیفی دارند ،در برخورد با موقعیتهای پیچیده که نیازمند خالقیت و راهحلهای خارج

0
1

1. Mercurio et al
2. Executive functions
3. Gordon et al
4. Friedman and Miyake
5. cognitive flexibility
6. response inhibition
7. attention maintenance
8. planning-organization
9. problem solving
1 . working memory
1 . Shuai et al
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از عرف است ،بهتر عمل میکنند .در مقابل ،کسانی که کارکردهای اجرایی ضعیفی دارند،
معموالً رفتارهای نابالغانه ،شکلهایی از بدکارکردی روانشناختی مثل روانپریشی و
سبکهای انعطافناپذیر حل مسئله و استداللهای ضعیف از خود نشان میدهند (فریدمن
و میاکه ،2017،به نقل ازویگتون و گریگ بوم .)20191،نقص و نارسایی در کارکردهای
اجرایی در کودکان کوچکتر ،هم میتواند بر اساس مشاهده مستقیم عملکرد آنها و هم
بر اساس گزارش عملکرد آنان توسط والدین ،تشخیص داده شود .همچنین نقص در
کارکردهای اجرایی خردساالن ،با اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی آنان در سنین مدرسه،
نوجوانی و حتی بزرگسالی همراه است؛ بنابراین انجام کارهای مداخلهای بهمنظور مقابله با
نقص در کارکردهای اجرایی در اوایل کودکی ،بهقصد پیشگیری از ایجاد و تداوم آنها
که میتواند بعداً منجر به اختالالت کارکردی شدیدتر و وسیعتر گردد ،ضروری است
(شوی و همکاران .)2020 ،برای بهبود مشکالت احتمالی کارکردهای اجرایی و یا تقویت
آن ونیز مانع زدایی از مؤلفههای آن ،روشهای مداخلهای مختلفی پیشنهادشده است؛ که
دارودرمانی ،هنردرمانی ،موسیقیدرمانی ،نقاشیدرمانی ،نوروفیدبک و بازیدرمانی ازجمله
آنهاست .گرچه دارودرمانی برای کارکردهای اجرایی کودکان بکار میرود ولی
درمانهای غیردارویی مؤثرتر و عوارض جانبی آن کمتر است (آویو و همکاران.)2020 2،
در این پژوهش از بین روشهای مداخلهای رایج ،به بازیدرمانی و نوروفیدبک پرداخته
میشود .بازی ،فعالیتی طبیعی ،لذتبخش ،شگفتانگیز و پررمز و
راز است .همچنین وسیلهای برای بیان احساسات ،برقراری روابط ،توصیف تجربیات،
آشکار کردن آرزوها و خودشکوفایی است .چون کودکان غالب ًا قابلیت کالمی و شناختی
کمتری در بیان احساسات خوددارند ،بازی برای آنها یک وسیله ارتباط طبیعی و عینی
برای کنار آمدن با دنیاست .کودک در بازی ،نیازهای حسی _ حرکتی خود را برآورده
ساخته و انرژی ذخیرهشده در درون خویش را به شیوهای مینمایاند که موجبات آرامش
روحیاش را فراهم میآورد .بازیدرمانی یکی از مهمترین روشهای مداخالت درمانی
1. Wigton & Krigbaum
2. Aviv et al
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برای کودکان دارای اختاللهای مختلف است .ازجمله هدفهای بازیدرمانی،
تأثیرگذاری بر کارکردهای اجرایی است که ارتباط مستقیمی با عملکرد تحصیلی کودکان
با اختالل یادگیری دارد .درواقع بازی یک روش صحیح و درست برای درمان کودک
است ،زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان با مشکل روبرو هستند .از طریق
بازی ،کودکان میتوانند موانع را کاهش دهند و احساساتشان را بهتر نشان دهند .بدین
ترتیب کودکان بهواسطه بازیکردن میتوانند طراحیکردن ،سازماندهیکردن ،تغییر
مناسب و مؤثر رفتار ،نظارت و خودتنظیمی هیجانی و رفتاری را تمرین کنند (آویو و
همکاران .)2020،فراتحلیل دریسکو و همکاران ،)2020(1بر روی  180مطالعه نشان داد که
بازیدرمانی روش مؤثری در درمان کودکان بوده است .عبدالکریم و جامجوم،)2020(2
نشان دادند مداخالتی که بهصورت بازیهای شبیهسازیشده رایانهای درآمده بودند،
توانستند بهواسطه افزایش خودآگاهی و بهتبع آن ایجاد انگیزش و بهبود مهارتهای
شناختی ،عملکرد تحصیلی کودکان را بهبود بخشند .پژوهش کرم علیان و همکاران

3

( ،)2020نشان داد که بازیهای درمانی کودک محور ،اثرات معنیداری بر حافظه کاری و
سرعت پردازش دانشآموزان دارد .بر این اساس ،این پژوهشگران نتیجه گرفتند که
بازیدرمانی کودک محور میتواند در بهبود حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان
دارای مشکالت یادگیری مؤثر باشد .پژوهش راتان کومار ،)2020(4نشان داد که بهوسیله
بازی ،افراد میتوانند کیفیتهایی همچون نظم ،همکاری ،همدلی ،تبعیت از قانون و رهبری
و همینطور ویژگیهای اجتماعی را گسترش دهند .به نظر این پژوهشگر ،بازی وسیلهای
است که به کودک اجازه میدهد تا دنیای اطرافش را کشف کند و مهارتهایی که
موجب گسترش توانمندیهای جسمی ،شناختی و هیجانی میشود را گسترش دهد.
پژوهش سکورزاتو و همکاران ،)2017( 5نشان داد که بازی کودکان با سگ میتواند
1. Drisko et al
2. Alabdulakareem & Jamjoom
3. Karamalian et al
4. Rathnakumar
5. Scorzato et al
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مهارتهای شناختی مثل توجه و هماهنگی بینایی -حرکتی دربازیهای اکتشافی را ارتقاء
دهد .همچنین در پژوهش آویو و همکاران ( 213 ،)2020کودکان دارای اختالل در
کارکردهای اجرایی ،دوره بازیدرمانی  20هفتهای اسبسواری را گذراندند .کودکان
شرکتکننده در این پژوهش ،درنتیجه تعامل با حیوان اجتماعیای همچون اسب و متعاقب
آن درنتیجه تقویت اعتمادبهنفس ،توانستند مهارت طراحی کردن ،سازماندهیکردن ،تغییر
ی هیجانی و
بهموقع و کارآمد در رفتار ،تغییر در حافظه کاری ،نظارت بر خود و خودتنظیم ِ
رفتاری را تقویت کنند .بازیدرمانی تاکنون بر روی انواع مختلفی از اختالالت بهکاررفته
است که ازجمله آنها؛ اضطراب جدایی کودکان (عبد خدائی و همکاران،)1390 ،
مشکالت رفتاری (زارعی و احمدی ،)1386 ،رفتارهای پرخاشگرانه (ذوالمجد و همکاران،
 ،)1386سبک فرزند پروری (امیر و همکاران ،(1391،اختالل بیش فعالی (بهرامی،)1390 ،
اختالل سلوک (بابایی و همکاران ،)1390 ،ترس از شب (ابراهیمی و همکاران،)1390،
عزتنفس (مددی زواره و همکاران ،)1386 ،مشکالت برونیسازی شده (دادستان و
همکاران )1388 ،و هراس اجتماعی (فرحزادی و همکاران )1390 ،میباشد.
یکی دیگر از درمانهای نوینی که برای درمان کودکان با اختالل یادگیری
موردبررسی و تائید قرارگرفته است ،نوروفیدبک 1است .نوروفیدبک که در ابتدا
الکتروانسفالوگرافی بیوفیدبک نامیده میشد ،برای اصالح و درمان نابهنجاریهای امواج
مغزی ابداع گردید .آموزش نوروفیدبک حالتی از تکنیک هنری بر مبنای شرطیسازی
عاملیِ فعالیتهای مغزی است که بهمنظور عادیسازی فعالیتهای مغزی غیرعادی از طریق
تغییر دامنه فرکانس و یا انسجام امواج مغزی صورت میگیرد و این عمل منجر به بهبودی
در عملکردهای رفتاری و شناختی میشود (شیرینا و همکاران .)2019 2،در نوروفیدبک
حسگرهایی را به مغز میچسبانند و به دنبال آن امواج دریافتی از حسگرها بهوسیله رایانه
پردازش میشوند .نرمافزار مورداستفاده ،بازخوردهای صوتی و تصویری فراهم میکنند تا
آزمونشونده بتواند با استفاده از این بازخوردها تغییرات و تنظیمات امواج مغزی موردنظر
1. neurofeedback
2. Shereena et al
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درمانگر را فراهم آورد (ویکتون و کریکبوم .)2019 ،پژوهش نوریپور و همکاران

1

( ،)2018نشان داد که نوروفیدبک اثر معنیداری بر روی رفتارهای پرخطر و کارکردهای
اجرایی نوجوانان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی دارد و این اثرات به مدت یک
ماه بعد از کارآزمایی نیز پایدار بود .روجل و همکاران ،)2020(2نشان دادند که  24جلسه
آموزشی نوروفیدبک توانست نشانههای اختالالت آسیبهای پس از سانحه را کاهش دهد
و بهطور معنیداری کارکردهای اجرایی کودکان  6تا  13ساله که سابقه مورد سوءاستفاده
واقعشدن داشتند را ،بهبود بخشد .مک وی ،)2021(3نشان داد که نوروفیدبک در کاهش
میزان امواج باالی تتا و بتای کودکان مؤثر بود و از طریق منع فعالیتهای تتا و تشدید
فعالیتهای بتا در نشستهای مختلف ،در کارکردهای شناختی کودکان بهبودی نسبی و
همینطور بهبودیهای قابل قبولی در حیطههای تفکر و توجه آنها ایجاد کرد .ون هوگالم
و همکاران ،)2020( 4به این نتیجه رسیدند که درمان با استفاده از نوروفیدبک در %94
کارآزماییها و مطالعات ،بر اختالالت طیف اوتیسم مؤثر بوده است .در مطالعه شرینا و
همکاران ( ،)2019نوروفیدبک تغییرات مثبتی در کارکردهای شناختی ازجمله توجه
مداوم ،حافظه کاری کالمی و بازداری پاسخ به وجود آورد .درمجموع مرور مطالعات
مختلف نشان داد که درمان نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی و هوش (فتحاهللپور و
همکاران ،)1392 ،مهارتهای تعادلی ،امواج مغزی و توجه انتقالی (نائینیپور و همکاران،
 )1392مؤثر است.
این موضوع را باید در نظر داشت که کودکان با اختالالت یادگیری ،مشکالت
متعددی در مدرسه دارند؛ مشکالتی همچون؛ تعامل با همساالن ،سازگاری ضعیف با محیط
آموزشی ،تحمل شکستهای تحصیلی ،تحمل مشکالت روانشناختی و عاطفی ،پایین
بودن اعتمادبهنفس و اختالل در روابط با والدین و معلمان به علت مشکالت تحصیلی
حاصل از ناتوانی در یادگیری .بر اساس شواهد ارائهشده در سطور قبلتر ،مشخصشده
1. Nooripour et al
2. Rogel et al
3. Mekkawy
4. Van Hoogdalem et al

 | 184روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 43پاییز 1400

است که کودکان با اختالل یادگیری از ضعف و اختالل در کارکردهای اجرایی نیز متأثر
ال مشکالت تحصیلی آنان ،بیارتباط با مشکالت مرتبط با کارکردهای
میشوند و احتما ً
اجرایی این کودکان نیست .از سوی دیگر مشخصشده است که اگر اقدام برای درمان
مشکالت یادگیری دوران کودکی ،چه اختالالت یادگیری و چه اختالل در کارکردهای
اجرایی ،بهموقع و زودهنگام صورت گیرد ،از بسیاری از مشکالت سنین باالتر کودکان در
این زمینه کاسته میشود و این کودکان میتوانند زندگی عادی و بدون مشکل را در
بزرگسالی تجربه کنند .برای رفع و یا تخفیف مشکل کارکردهای اجرایی کودکان با
اختالل یادگیری ،روشهای آموزشی ،دارویی و رفتاری مختلفی پیشنهاد شده است.
هرچند در روشهای درمانیِ دارویی اثرات مثبتی مشاهده شده است ،اما روشهای غیر
دارویی و یا ترکیبی ،از اقبال بیشتری برخوردار بودهاند .با توجه به اینکه بازیدرمانی در
موضوعات مختلفی اثربخشی خود را نشان داده است ،همچنین با توجه به اینکه اثربخشی
بازیدرمانی در زمینههای مختلف ازجمله کودکان اوتیسم ،عقبماندگی ذهنی،
مهارتهای شناختی و ...موردمطالعه قرارگرفته ،ولی در کارکردهای اجرایی کمتر
موردمطالعه قرارگرفته است ،در این پژوهش اثر بازیدرمانی بر کارکردهای اجرایی
موردمطالعه قرار گرفت .همچنین با توجه به اینکه اثربخشی نوروفیدبک ،همانند
بازیدرمانی ،در موضوعاتی همچون تغییر مهارتهای اجتماعی و مهارتهای شناختی
موردمطالعه قرارگرفته است ،در این پژوهش این موضوع موردبررسی قرار داده شد که آیا
روش غیرداروییِ نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان با اختالل
یادگیری ،اثربخشی معنیداری دارد یا خیر؟ و اگر اثربخشی قابل قبولی دارد ،کدامیک از
دو روش بازی درمانی و نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مؤثرتر و کارآمدترند؟
این مطلب بهعنوان خأل اصلی و عمده در این پژوهش مطرح است و پژوهشی که در این
رابطه در داخل کشور صورت گرفته باشد ،مشاهده نگردید؛ بنابراین انجام این پژوهش
میتواند در تصمیمگیری بر انتخاب و اجرای روشهای درمانی اثربخشتر ،کمک کند.
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روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با کارآزمایی بالینی بود که با طرح پیشآزمون و پس
آزمون چند گروهی انجام شد .جامعه آماری پژوهش 200 ،نفر از دانشآموزان دختر مقطع
ابتدایی بودند که در سال تحصیلی  1398-1399به مرکز اختالالت یادگیری شهرستان
مراغه مراجعه کرده و بهعنوان دانشآموزانِ با اختالل یادگیری تشخیص دادهشده بودند .از
بین دانشآموزانی که دارای اختالل یادگیری شناختهشده بودند 30 ،دانشآموز به شیوه در
دسترس انتخاب شدند .اطالعات از طریق مصاحبه ،بررسی پرونده دانشآموز ،پرسشنامه
اطالعات فردی ،اجرای آزمون هوشی وکسلرکودکان و اجرای آزمون عصبروانشناختی
کودک و نوجوان کانرز گردآوری شدند .بدینصورت که دانشآموزان ارجاع
دادهشدهای که بر اساس آزمون هوشی وکسلرکودکان ،بهره هوشی  85به باال را داشتند و
همچنین بر اساس ارزیابیهای کارشناسان مرکز ،بهعنوان کودکان دارای اختالل یادگیری
شناخته میشدند ،بهعنوان افراد واجد شرایط در نظر گرفته شدند 30 .دانشآموزِ واجد
شرایطِ انتخابشده ،بهصورت تصادفی در سه گروه  10نفرة بازیدرمانی ،نوروفیدبک و
گواه جایگزین شدند .تعداد دانشآموزان دختر شرکتکننده در پژوهش برای سنین ،9 ،8
 11 ،10و  12به ترتیب  6 ،5 ،5 ،8و  6نفر و تعداد آنها برای پایههای دوم ،سوم ،چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی به ترتیب؛  6 ،5 ،6 ،7و  6نفر بودند .همچنین تعداد دانشآموزان
شرکتکنندهای که در سه گروه بازیدرمانی ،نوروفیدبک و کنترل ،ضرایب هوشی بین
 100-85داشتند  12نفر و کسانی که بهره هوشی بین  101-115و  130-116داشتند ،به
ترتیب  10و  8نفربودند؛ و نیز دانشآموزانی که درگروههای آزمایشی ،دارای اختالالت
یادگیری خواندن ،نوشتن و ریاضی بودند به ترتیب؛  9 ,6و  5نفر بودند .درحالیکه این
ارقام در مورد گروه کنترل به ترتیب؛ 4 ،4و  2نفر بوده است.
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :دختر بودن ،شاغل به تحصیل در پایههای
تحصیلی دوم تا ششم ابتدایی .سن تقویمی بین  8تا  12سال ،رضایت والدین برای شرکت
در پژوهش ،برخورداری از هوش نرمال (نبود عقبماندگی ذهنی) ،نبود اختالالت روانی و
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جسمی حاد ،نداشتن اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی و عدم مصرف دارو در شش ماه
منتهی به زمان اجرای پژوهش بهقصد درمان ناتوانیهای یادگیری .معیارهای خروج در این
پژوهش عبارت بودند از :عدم تمایل آزمودنیها به ادامه شرکت در آموزش مداخلهای،
عدم تمایل و رضایت والدین به ادامه همکاری دانشآموزان شرکتکننده ،ابتال به هرگونه
بیماری جسمی و روانی که ادامه همکاری آزمودنیها را با مشکل مواجه میکرد،
مشکالت پیشآمده برای خانواده که ادامه حضور آزمودنی را در فرایند مداخله با چالش
مواجه میکرد؛ و بیقراری کودک و عدم تحمل شرایط مداخله.

ابزارهای اندازهگیری
مقیاس هوش وکسلرکودکان :در این پژوهش مقیاس تجدیدنظر شده هوش
وکسلرکودکانِ چهار 1،مورداستفاده قرار گرفت .نسخه اول این مقیاس در سال 1949
توسط وکسلر و بهمنظور سنجش هوش کودکان تهیهشد .این مقیاس دارای دو بخش
کالمی و غیرکالمی ،شامل  11خرده آزمون (اطالعات عمومی ،درک و فهم ،محاسبات،
شباهتها ،خزانه لغات ،فراخنای اعداد ،تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،طراحی مکعبها،
الحاق قطعات و رمزگردانی) و مازها (فرم مکمل مقیاس هوش وکسلر) است .در این ابزار
پس از تعیین نمرههای خام همه خرده آزمونها ،با مراجعه به جدولهای هنجار ،نمرههای
خام به نمرههای تراز تبدیل میشود .ویرایش چهارم این نسخه توسط صادقی و همکاران
( ،)1390بر روی کودکان  6تا  16سال انجام و هنجاریابی شد .تعداد زیر مقیاسها در این
نسخه از  13به  15افزایشیافته است .در این مقیاس ،پنج نمرة شاخصهای درک کالمی،
استدالل ادراکی ،حافظة فعال و سرعت پردازش و هوشبهر کلی به دست میآید .ضریب
اعتبار هوشبهر کلی  0/91و در زیر مقیاسهای دیگر ،از  0/80تا  0/88بهدستآمده است.
روایی آزمون از طریق اجرای همزمان با وکسلر شهیم و ریون برای هوشبهر کلی  0/38و

1. WISC- wechsler intelligence scale for children
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برای چهار هوشبهر دیگر از  0/40تا  0/41بهدستآمده که در سطح مطلوبی قرار دارد
(صادقی.)1390 ،
مقیاس عصب – روانشناختی کودک و نوجوان کانرز 1:این آزمون توسط کانرز
( ،)2004بهمنظور ارزیابی مهارتهای عصب روانشناختی ازجمله توجه ،حافظه،
فعالیتهای حسی -حرکتی و پردازش بینایی -فضایی در چهار طیف برای کودکان  5تا 12
ساله ساختهشده است .نحوه نمرهگذاری مقیاس عصب روانشناختی کانرز بر اساس چهار
آیتم ،شدید ( ،)3متوسط ( ،)2خفیف ( ،)1مشاهده نشده ( )0است .این آزمون در مورد
گروههای مختلف و اختالالت مختلف مانند اختالالت یادگیری ،اختالل نارسایی توجه
/بیشفعالی و اختالل سلوک و اختالل نافرمانی مورداستفاده قرار میگیرد .جدیدی و
عابدی ( ،)1390این مقیاس را ترجمه و هنجاریابی کردند و ضرایب پایایی درونی با
دامنهای بین  0/75تا  0/90و ضرایب پایایی باز آزمایی با  8هفته فاصله را  0/60تا 0/90
گزارش کردهاند .اعتبار سازههای کانرز با استفاده از روش تحلیل عاملی به دست آمد.
اعتبار افتراقی آنها با بررسی آماری توانایی پرسشنامه در تمایز افراد با اختالل یادگیری و
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی در گروههای بالینی قوی ًا تأییدشده است .جدیدی و
عابدی ( ،)1390روایی سازهای این ابزار را مناسب ارزیابی کرده و پایایی آن را به روش
کرونباخ 0/72 ،گزارش کردهاند .ضریب پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر،0/86،
برآورد گردید که در سطح نسبت ًا باالیی است.

آموزش بازیدرمانی مبتنی بر توجه:
آموزش بازیدرمانی مطابق با نظریه بارکلی ( )2006 ،1997تهیه و تدوینشده است .فرآیند
بازیدرمانی با استفاده از رویکرد مبتنی بر توجه اجرا گردید؛ که در جدول  ،1بهصورت
خالصه به آنها اشارهشده است .این پروتکل درمانی توسط (سلیمانی )1392 ،در پژوهش
«اثربخشی کارکردهای اجرایی و بازیدرمانی مبتنی بر توجه در بهبود ویژگیهای
1. Conners Neuropsychological Scale for Children and Adolescents
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عصبروانشناختی و تحصیلی دانشآموزان ناتوان در ریاضی» ،اجرا و نتایج آن
گزارششده است .این برنامه در  20جلسهی آموزشی  45دقیقهای بهصورت فشرده و
هفتهای  2بار با استفاده از اسباب بازیهای گوناگون اجرا شد.
جدول  ،1خالصه جلسات بازیدرمانی بر اساس نظریه بارکلی
جلسه

هدف جلسه
آشنایی

والدین

شرح فعالیت
با

در این جلسه ابتدا روند بازیدرمانی برای والدین شرح داد شد و سپس درباره

جلسه

روش و ایجاد آمادگی

هدف و ضرورت پژوهش و مداخالت برای آنها توضیح داده شد .همچنین

اول

برگزاری

برای

مجوز شرکت فرزندانشان در جلسات بازیدرمانی اخذ گردید

جلسات
توجه،

هدفگیری :پرتاب توپ در حلقه ،دارت ،بولینگ؛ دانشآموزان بهنوبت با

هماهنگی چشم و

توجه به فاصله استاندارد از وسیله آموزشی (مثالً  200سانتیمتر) توپها و

تقویت
دست،

هماهنگی

پیکاندارت را بهطرف هدف پرتاب میکردند.

چشم و پا ،تقویت

-سبدهایی در فاصله یک متری و از سقف آویزان میگردد .بازیکنان باید

تجسم فضایی

سعی نمایند با توپهای کوچک به سمت هدف نشانهگیری کنند.
-روی دیوار شکلی بهعنوان هدف کشیده میشود و بازیکنان باید با توپهای

جلسه

کوچک به سمت هدف نشانهگیری کنند.

دوم

توپی با نخ بسته میشود و از سقف آویزان میگردد بازیکنان باید سعی کنندبا توپ به سمت هدف نشانهگیری کنند.
دروازهای به طول  1/5متر گذاشته میشود ،بازیکنان باید توپها را بهطرفدروازه شوت کنند ،سپس مانعی جلوتر از دروازه گذاشته میشود ،مربی توپ
را با پا به بازیکن شوت میکند و بازیکن بدون اینکه از جا تکان بخورد و
توپ به مانع برخورد کند با پا به سمت دروازه شوت میکند
تقویت توجه و حافظه

بازی به شین و پا شو بهصورت مستقیم و معکوس :دانشآموزان باید دستورات

دیداری -شنیداری

ناگهانی آزمونگر را فور ًا و بهصورت دستهجمعی اجرا کرده و بعد از

جلسه

یادگیری ،آن را بهصورت معکوس انجام دهند و آموزشهای جلسه قبل را

سوم

تمرین کنند.
بازی از بین موانع :حرکت دادن توپ از بین موانع و مسابقه دو در حین عبور
از موانع.
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جلسه
جلسه -
چهارم

هدف جلسه

شرح فعالیت

تقویت حافظه و گواه

اجرای دستورات بهصورت مستقیم و معکوس :دانشآموز باید ابتدا دستورات

بدن

را بهصورت متوالی از اول به آخر اجرا کند ،سپس دستورات جدید را از آخر
به اول به انجام رساند و سپس آموزشهای جلسات قبل را تمرین کند

تقویت توجه ،گواه
بدن ،بهبود هماهنگی
چشم و دست

بازیهای تعادلی:
راه رفتن با یکپا ،حرکت روی تیرکهای چوبی ،پرش روی جایگاههایمشخص و حفظ تعادل؛
از بازیکنان خواسته شد روی یک خط راست با قدمهای کوچک و سپس بالیلی راه بروند.

جلسه

-به هرکدام از بازیکنان یک لیوان پر از آبداده میشود .بازیکنان باید بدون

پنجم

آنکه آب لیوان ریخته شود ،لیوان را به سمت دیگر حیاط ببرند.
به هرکدام از بازیکنان یک توپ کوچک و قاشق داده شد ،بازیکنان با قراردادن توپ درون قاشق ،بدون آنکه توپ از قاشق بیافتد مسافت مشخصی را
طی کنند ،سپس قاشق با دندانها نگهداشته شد و توپ درون آن قرار گرفت،
بازیکنان باید همان مسافت را بدون آنکه توپ سقوط کند ،بپیمایند
تقویت حافظه بینایی،

بازیهای مربوط به حافظه مستقیم و معکوس

توجه و توانایی گواه

-دانشآموز باید ابتدا اسامی اشیای ارائهشده بهوسیله آزمونگر را بهصورت

زمان

مستقیم و سپس اسامی جدید را بهصورت معکوس بیان نماید و بعد آموزش-

خود

تا

پاسخدهی

های جلسات قبل را تمرین کند.
یکی از بازیکنان بهتمامی جزئیات اتاق نگاه میکند و آنها را به خاطر می-سپارد و از اتاق بازی خارج میگردد .مربی یکی از وسایل اتاق را جابجا می-

جلسه

کند و بازیکن موردنظر وارد اتاق میشود .بازیکن باید با نگاه به اطراف خود

ششم

بگوید کدام وسیله جابجا شده است و به همین ترتیب جای بازیکنان به ترتیب
عوض میشود.
بازداری چشم در چشم :کودک دستهایش را در دستهای آزمونگر قرار
میدهد و به چشمان او نگاه میکند .آزمونگر سؤال میپرسد و تا وقتی
دستهای دانشآموز را فشار نداده است ،او نباید پاسخ دهد .دانشآموزان در
قالب مسابقه ،بازی را بهصورت دونفره ادامه میدهند

جلسه
هفتم

تقویت توجه ،بهبود

بازیهای طبقهبندی:

مهارت طبقهبندی

در اختیار بازیکن دو نوع حبوبات و دو کاسه قرار داده میشود ،بازیکن بایدهرکدام را در کاسهی خاص خود بیاندازد.
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جلسه

شرح فعالیت

هدف جلسه

اشکال هندسی متفاوت در سه رنگ متفاوت در اختیار بازیکن قرار میگیرد،بازیکن باید اشکال هندسی شبیه به هم را از هم جدا نماید ،سپس از آنها
خواسته میشود اشکال هندسی شبیه به هم را بر اساس نوع رنگ تفکیک کند.
 کارتهایی در اختیار بازیکن قرار گرفت ،بازیکن باید تصاویر را بر اساسوجه تشابه طبقهبندی کند.
تقویت توجه ،تقویت

بازی تفاوتها:

دقت ،تقویت تمرکز

روی تابلو دو تصویر شبیه هم ایجاد میشود که تنها در چند مورد باهمتفاوت دارند .بازیکن باید تفاوتها را پیدا کند.

جلسه

-چهار تصویر شبیه به هم که تنها یکی از تصاویر تفاوت خیلی جزئی با بقیه

هشتم

دارد جلوی بازیکن گذاشته میشود .بازیکن باید آن تصویر را از میان تصاویر
پیدا کند.
تقویت توجه ،تقویت

بازی حافظه:

دقت ،تقویت حافظه،

-به بازیکن تصاویری (اشیاء ،حیوانات ،میوهها و  )...به مدت  30ثانیه نشان داده

تقویت حافظه بصری

میشود ،سپس تصاویر را جمع کرده و بازیکن باید تصاویر را به همان ترتیب
که دیده بود برای ما بگوید و به همین ترتیب به تعداد کارتها اضافه میشود.
-کارتهایی به بازیکن نشان داده میشود که باید با دقت تمام همه اجرا را به

جلسه

خاطر بسپارد ،سپس کارت را پنهان نموده و سؤاالتی در رابطه با کارتها از

نهم

وی پرسیده میشود و درنهایت کارت را نشان داده و بازیکن از میزان دقت
خودآگاه میگردد.
اشکالی با چوبکبریت میسازیم ،در ابتدا بازیکن شبیه به آن را از رویشکل میسازد و سپس شکل را پنهان کرده و از حفظ شروع به ساختن شکل
میکند
تقویت توجه ،تقویت

بازی تشابهات:

تمرکز.

-به بازیکن تصاویری نشان داده میشود که این تصاویر دوبهدو شبیه هم

جلسه

هستند .بازیکن باید تصاویر مشابه را روی یکدیگر قرار دهد.

دهم

روی تخته تصاویری کشیده میشود که تعدادی شبیه به هم و تعدادی هیچشباهتی ندارند .از بازیکن خواسته میشود اشکال شبیه به هم را مشخص
نمایند.
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روش اجرا
در این پژوهش ابتدا بر اساس هماهنگیها مجوز الزم از مدیریت آموزشوپرورش
شهرستان مراغه جهت مراجعه به مراکز مشکالت ویژه یادگیری دریافت شد .جمعآوری
دادهها در چند مرحله به شرح زیر صورت گرفت؛ انتخاب  30نفر از دانشآموزان دختر
در سال تحصیلی  1398-99که پس از معرفی از مدرسه و ارجاع به مرکز اختالالت
یادگیری ،توسط پژوهشگر مورد ارزیابی قرارگرفته و بهعنوان دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری تشخیص داده شدند .این تعداد به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
جلسه توجیهی برای اولیای دانشآموزان در مورد منطق و هدف پژوهشی درمان برگزار و
توضیحاتی ارائه شد .همچنین به والدین در مورد محرمانه ماندن تمام اطالعاتِ مربوط به
آزمودنیها اطمینان داده شد .در مرحله پیشآزمون ،پرسشنامهها بهمنظور اندازهگیری
متغیرهای وابسته برای هر دو گروه آزمایشی بازیدرمانی و نوروفیدبک و نیز گروه گواه
اجرا شدند .در مرحله بعد نیز برای آزمودنیهای یکی از گروههای آزمایش دوره آموزش
بازیدرمانی و برای گروه آزمایش دیگر ،دوره نوروفیدبک ،هر دوره به مدت  20جلسه و
در طول  10هفته (هر هفته دو جلسه) اجرا شد .پس از اتمام جلسات درمانی ،پرسشنامههای
پژوهش بهعنوان پسآزمون ،مجدداً در اختیار دانشآموزان هر سه گروه قرار گرفتند.
دادههای جمعآوریشده توسط نرمافزار  SPSS-22و با روش تحلیل کوواریانس چند
متغیره ( ،)MANCOVAمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

نوروفیدبک
آموزش نوروفیدبک بهوسیله دستگاه نوروفیدبک ،به گروه آزمایشیِ مربوط به خود در طی
 20جلسه  45دقیقهای ( 2بار در طول هفته) ارائه شد .در جلسات نوروفیدبک دانشآموز بر
روی یک صندلی راحت و در اتاقی ساکت نشسته و الله هر دو گوش و نواحیای از سر با
استفاده از الکل سفید و ژل نیوپرپ آمادهسازی شد و الکترود مرجع به گوش چپ و
الکترود گراند به گوش راست با استفاده از چسب  20-10متصل شد .همچنین ،دو الکترود
بر طبق سیستم بینالمللی  20-10بر روی جمجمه قرار داده شد و ثبت تغییرات الکتریکی از
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سطح مغز به صورت مداوم صورت گرفت .آموزش نوروفیدبک برای گروه دریافتکننده
نوروفیدبک درزمینة بهکارگیری نوروفیدبک در اختاللهای یادگیری شامل پروتکل
افزایش امواج بتا ( 15-12هرتز) و کاهش امواج تتا ( 7-4هرتز) بود .تکمیل  20جلسه
آموزش نوروفیدبک بر اساس دستورالعمل توصیهشده موناسترا و همکاران )2005(1انجام
شد .بدین ترتیب که مقادیر پایه در  30ثانیه ابتدایی هر جلسه انجام شد و پسازآن در هر
جلسه دوره  2الی  5دقیقهای برای آشنایی شرکتکنندگان با رویکرد نوروفیدبک
اختصاص یافت .آزمودنیها فیلم کارتونی تماشا میکردند و هنگامیکه توانایی هماهنگی
بین آلفا و تتا را به دست میآوردند ،تصویر بزرگ و هنگامیکه نمیتوانستند شرایط
هماهنگی بین آلفا و تتا را رعایت کنند ،تصویر کوچک میشد .این پروتکل به مدت 15
دقیقه انجام گرفت .در  20دقیقه بعدی در نواحی  C3و  C4به انجام پروتکلSMR2

پرداخته شد؛ که به سرکوب فعالیت موج تتا در ناحیه  C3و  C4اختصاص یافت .آموزش
نوروفیدبک به دانشآموزان توسط مربی آموزشدیده مرکز فراز مراغه که دوره تخصصی
نوروفیدبک را گذرانده بود تحت نظارت پژوهشگران انجام شد.

یافتهها
قبل از تحلیل فرضیههای پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ،ابتدا
از برآورد شدن مفروضههای پژوهش اطمینان حاصل شد؛ نرمال بودن متغیرهای پژوهش با
استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف ،همگنی واریانسهای متغیر وابسته در بین
گروههای گواه و آزمایش با استفاده از آزمون لوین ،همگنی شیبهای رگرسیون
متغیرهای وابسته با استفاده از شاخص معنیدار نبودن تعامل گروهها با متغیرها .با توجه به
محقق شدن پیشفرضهای مربوط به تحلیل کوواریانس ،جهت بررسی اثربخشی روش
مداخله ،آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام گرفت.

1. Monastra et al
2. sensorimotor rhythm
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جدول  ،2شاخصهای توصیفی متغیر وابسته در گروههای آزمایشی و گروه گواه
گروه گواه

گروه بازیدرمانی

گروه نوروفیدبک

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

کارکردها

M
/80

SD
/71

M
/50

SD
/21

M
/00

SD
/09

M
/80

SD
/09

M
/70

SD
/89

M
/80

SD
/93

ی اجرایی

25

5

23

5

21

9

13

7

21

6

11

3

مؤلفهها

میانگین و (انحراف استاندارد) اختالل در کارکردهای اجرایی دانشآموزان گروه
بازیدرمانی در مرحله پیشآزمون برابر  21/70و ( )6/89بوده است که این مقدار در
مرحله پسآزمون به  11/80و ( )3/93کاهش پیداکرده است .میانگین و (انحراف
استاندارد) اختالل در کارکردهای اجرایی دانشآموزان گروه نوروفیدبک در مرحله
پیشآزمون برابر  21/00و ( )9/09بوده است که این مقدار در مرحله پسآزمون به 13/80
و ( )7/09کاهش پیداکرده است و باالخره میانگین و (انحراف استاندارد) اختالل در
کارکردهای اجرایی دانشآموزان گروه گواه در مرحله پیشآزمون برابر  25/80و ()5/71
بوده است درحالیکه این مقادیر در مرحله پسآزمون 23/50 ،و ( )5/21بوده است.
جدول  ،3اثرات بین آزمودنی آزمونها
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر پیشآزمون

594/416

1

598/419

63/526

اثر گروه

410/833

2

205/416

21/953

خطا

243/284

26

9/347

کل

9657

30

منبع تغییرات

F

p

eta

/001

0/710

0/001

0/628

با توجه به اطالعات و دادههای جدول  3و با توجه به رابطه [,26( =21/953p, = /001

 ،]F)2میتوان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون کارکردهای اجرایی
بهعنوان متغیر همراه ،گروههای آزمایش و گروه گواه در متغیر کارکردهای اجرایی،
تفاوت معنیداری باهم دیگر دارند و مداخلههای آزمایشی توانسته است تغییرات
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معنیداری در این متغیر وابسته ایجاد کنند .بهمنظور تعیین دقیق تفاوت بین گروهها از
آزمون تعقیبی  ،LSDاستفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه میانگین نمرات کارکردهای اجرایی بین سه گروه
بازیدرمانی ،نوروفیدبک و گواه
گروههای موردمطالعه
بازیدرمانی
نوروفیدبک
گواه

تفاوت میانگینها

خطای معیار

معناداری

نوروفیدبک

-2/446

1/369

/086

گواه

-9/089

1/407

/001

بازیدرمانی

2/446

1/369

/086

گواه

-6/643

1/421

/001

بازیدرمانی

9/089

1/407

/001

نوروفیدبک

6/643

1/421

/001

نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسهی میانگینها در جدول  ،4نشان میدهد که در
کارکردهای اجرایی ،گروه بازیدرمانی و نوروفیدبک با گروه گواه تفاوت معنیداری
دارند .سایر یافتهها نشان میدهد که روش بازیدرمانی نسبت به نوروفیدبک اثر بیشتری در
کاهش میانگین اختالل در کارکردهای اجرایی دانشآموزان با اختالل یادگیری ایجاد
کرده است (میانگین اختاللِ کارکردهای اجرایی درروش بازیدرمانی کاهشیافته است).

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی بازیدرمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی
دانش آموزان دختر با اختالل یادگیری مقطع ابتدایی انجام شد .نتایج پژوهش درخصوص
بهبود عالئم کارکردهای اجرایی ناشی از اجرای روش بازیدرمانی نشان داد که این روش
در بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان دختر با اختالل یادگیری مؤثر است .اثربخش
بودن بازیدرمانی بر کارکردهای اجرایی این دانشآموزان همسو با یافتههای پژوهشگرانی
همچون آویو و همکاران ( ،)2020است که در آن درمانگران توانستند کارکردهای
اجرایی کودکان را بهواسطه بازی و تعامل با اسب که به روش اسبسواری درمانی معروف
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است ،بهبود بخشند .در این روش کودکان از طریق یادگیری تعامل با اسب و برقرار کردن
ارتباط با آن ،توانستند مهارتهایی همچون توجه ،برنامهریزی و سازماندهی را که جزء
عناصر کارکردهای اجرایی هستند ،بهبود بخشند .این یافته همچنین با یافتههای مطالعه کرم
علیان و همکاران ( )2020که در آن بازیهای درمانی کودک محور ،اثرات معنیداری بر
حافظه فعال و سرعت پردازش دانشآموزان در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه
داشت ،هماهنگ است .اثربخشی روش بازیدرمانی برکارکردهای اجرایی کودکان با
اختالل یادگیری ،همچنین با پژوهش راتان کومار ( )2020که نشان داد که بهوسیله بازی،
افراد میتوانند کیفیتهایی همچون نظم ،همکاری ،همدلی ،تبعیت از قانون و رهبری و
همینطور ویژگیها اجتماعی را گسترش دهند همسوست؛ و باالخره این یافته با پژوهش
سکورزاتو و همکاران ( ،)2017هماهنگ است .در بین پژوهشهای داخلی ،این یافته
همچنین با یافتههای جنقو و همکاران ( ،)1398نریمانی و همکاران ( ،)1392جنتیان و
همکاران ( ،)1387اخواست و همکاران ( ،)1388زارعی و همکاران ( )1386همسوست.
در تبیین این یافته می توان از نظریه ویگوتسکی استفاده کرد که بر اساس آن بازی از
ابزارهای فرهنگی است که در ساخت و رشد ذهنی اهمیت بسزایی دارد؛ همچنین اعتقاد او
بر اینکه بازی منبعی هدایتکننده برای رشد ذهنی کودکان در سنین پایین است .همچنین
میتوان از نظریه ماریا مونته سوری استنباط کرد که احترام به کودک و قبول توانمندیهای
او و اجازه به او برای انجام بازیهای موردعالقه ،میتواند به کودک کمک کند تا موانع
درونی را کنار بزند و توانمندیهای واقعی خود مثل خالقیت را شکوفا کند (اوباالسی و
حسینینسب 1393 ،و یارمحمدزاده و فخیمی .)1398 ،عالوه بر چهارچوب نظری ،از
پیشینه تجربی موجود در این زمینه نیز میتوان برای تبیین این یافته استفاده کرد؛ بر اساس
نتایج پژوهش آویو ( ،)2020میتوان این یافته پژوهشی را اینگونه تبیین کرد که بازی
توانست به کمک تقویت اعتمادبهنفس کودکان شرکتکننده در بازی ،سطح توانمندی در
کارکردهای اجرایی آنان را باال ببرد .درمجموع میتوان برای این یافته اینگونه نتیجهگیری
کرد که بازی میتواند با ایجاد آرامش برای کودکان و دادن خودمختاری به آنان برای
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تنظیم فعالیتهای خود و بر اساس توانمندیهای خویش ،موانع درونی را کنار بزند و
موجبات آرامش روحی برای کودکان را فراهم آورد .آرامش ایجادشده در کنار تخلیه
هیجانات منفی که جزء موانع مهم و جدی در آشکارسازی توانمندیهای بالقوه کودک
است ،میتواند موجب تمرکز انرژیهای کودک در انجام کنشهای مهم روانی و شناختی
که کارکردهای اجرایی هم بخشی از آنهاست ،گردد .با کمک اعتمادبهنفس باالی
ایجادشده و توان تعامل کسبشده درنتیجه بازی ،زمینه الزم برای ایجاد حداکثر ظرفیتِ
بهرهبرداری ،از مهارتهایی همچون توجه ،برنامهریزی ،سازماندهی ،حل مسئله و خالقیت
برای این نوع کودکان فراهم میآید.
یافته دیگر این پژوهش تأثیر معنادار نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی
دانشآموزان با اختالل یادگیری در مقایسه با گروه گواه بود .این یافته با نتایج پژوهش
ی
(شیرینا و همکاران )2019 ،هماهنگ بود که در آن آموزش نوروفیدبک منجر به بهبود ِ
کودکان ناتوان در یادگیری در عملکردهای رفتاری و شناختی میشود .همچنین با نتایج
ش نوریپور و همکاران ( ،)2018هماهنگ است که نشان دادند
بهدستآمده از پژوه ِ
نوروفیدبک اثر معنیداری بر کاهش رفتارهای پرخطر و کارکردهای اجرایی نوجوانان
دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی دارد .اثرات مداخله آنها به مدت یک ماه بعد از
کارآزمایی نیز پایدار بود .این یافته همچنین هماهنگ با پژوهش روجل و همکاران ()2020
است که نشان دادند که  24جلسه آموزش نوروفیدبک توانست بهطور معنیداری نشانههای
اختالالتِ آسیبهای پس از سانحه را کاهش دهد و کارکردهای اجرایی کودکان  6تا 13
ساله که سابقه مورد سوءاستفاده واقعشدن داشتند را بهبود بخشد .همچنین با نتایج یافتههای
مک وی ( )2021که نشان داد که آموزش نوروفیدبک موجب بهبودی نسبی در
کارکردهای شناختی کودکان و بهبودیهایی در حیطههای اجتماعی تفکر و توجه
میشود ،همسو و هماهنگ است .بعالوه با یافته ون هوگالم و همکاران ( ،)2020به دلیل
اثربخشی نوروفیدبک در اختالالت طیف اوتیسم و پژوهش شرینا و همکاران (،)2019
بهموجب اثربخشی بر کارکردهای شناختی مثل توجه مداوم ،حافظه کاری کالمی و
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بازداری پاسخ همسوست .درنهایت ،این نتیجه عالوه بر این پژوهشها ،با نتایج پژوهشهای
فتحاهلل پور و همکاران ( ،)1392نائینی پورو همکاران ( ،)1392خاکساریان و همکاران
( ،)1399سلطانی ( ،)1396عزیزی و همکاران ( ،)1396علیدوستی و همکاران (،)1395
آزادی و همکاران ( ،)1394سجادی و همکاران ( ،)1393جهانیان و فوالدچنگ (،)1392
نریمانی و همکاران ( ،)1391خانجانی و مهدویان ( ،)1391تقی زاده ( ،)1391لی جانگ
( ،)2017جانستون و همکاران ( )2017که به بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای
اجرایی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری پرداختهاند همخوانی دارد.
برای تبیین اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل
یادگیری می توان از نحوه تأثیر این درمان بر فعالیت امواج مغزی استفاده کرد .کودکان با
اختالل یادگیری امواج سطح باالی تتا و دلتا و امواج سطح پایین آلفا دارند .آرنز و
همکاران )2012(1نشان دادهاند که این کودکان فعالیت زیادی در تتا و دلتای گیجگاهی
راست نشان می دهند .به همین دلیل در پژوهش حاضر به تغییر امواج آلفا ،تتا و بتا در
نواحی  C3 C4 Czکه مرتبط با بخش مرکزی مغزی است ،پرداخته شد که اثر فراوانی بر
سایر نواحی مغزی دارد .شکنج سینگولیت قدامی در انعطافپذیری ذهنی ،همکاری ،توجه
و انتقال مفاهیم نقش داشته و ارتباط نزدیک با آمیگدال دارد .شکنج سینگولیت خلفی
پیوند نزدیک با پاراهیپوکامپ دارد و در فرایندهای تشکیل حافظه مشارکت داشته و
جهتیابی فضایی را انجام میدهد .محل جدایی بین سینگولیت قدامی و خلفی  Czاست
که بهعنوان مرکز صفر نیمکرههای مغزی در نظر گرفته میشود .ازاینرو آموزش
نوروفیدبک در محدوده تقریبی فرق سر یا مرکز مغز ( )Czبهطور همزمان بر سه قشر
حسی ،حسی حرکتی و سینگولیت اثرگذار است .درواقع کاهش ضریب تتا/آلفا ،روندی را
بهسوی بهنجاری الکتروانسفالوگرافی و درنتیجه پیشرفت فرایندهای رفتاری و شناختی
ایجاد می کند که در این پژوهش ،آموزش نوروفیدبک در این راستا صورت پذیرفت .بر
این اساس ،مکانیسم فعالیت نوروفیدبک بیشتر زیست -عصبشناختی است و نه آموزش

1. Arns et al
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مهارتهای پایه آموزشی و محیطی؛ بنابراین نوروفیدبک میتواند تنها بهعنوان نوعی روش
مداخلهای و نه بهعنوان درمان معجزه گونه در حوزه اختالل یادگیری مطرح باشد.
درنهایت ،در این پژوهش مشخص شد که روش بازیدرمانی در مقایسه با روش
نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل یادگیری از اثربخشی بیشتری
برخوردار است .در تبیین این یافته بر اساس پژوهش مارتینی1و همکاران ( )2021و با توجه
به اینکه آزمودنیهای این پژوهش دانشآموزان دختری بودند که در مدارس دوزبانه
(شهرستان مراغه -آذربایجان شرقی) ،درس میخواندند ،میتوان گفت که دوزبانگی عامل
مهمی در ایجاد اضطراب و استرس تحصیلی کودکان است .همچنین و با توجه به اینکه
دختر بودن در فرهنگ خاص مناطق آذربایجان با محدودیتهای بیشتر اجتماعی و فرهنگی
در مقایسه با پسران به همراه است ،به نظر میرسد که دانشآموزان دختر موردمطالعه از
اضطراب ،استرس و فشارهای روانشناختی مضاعفی رنج میبردند؛ بنابراین طبیعی است که
بازیدرمانی و امکان انجام فعالیتهای فرحبخش ،میتواند با ویژگیهای منحصربهفردی
که دارد و اثراتی که بر روی اعتمادبهنفس و ایجاد رابطه دوستانه و صمیمانه میگذارد،
باعث شود تا موانع درونی دانشآموزان دختر با اختالل یادگیری برطرف گردد و زمینه
برای استفاده از ظرفیتهای موجود در آنها فراهم میشود .همچنین در تبیین این یافته بر
اساس پژوهش لوئیک و اسکانلون ( ،)2021میتوان گفت که بازی و موفقیتهای حاصل
از آن میتواند عنصر انگیزش درونی را بهموقعیت یادگیری اضافه نماید و این امر میتواند
در تمرکز و عالقهمندی بر تکالیف و بهتبع آن بهبود و افزایش توانمندی در کارکردهای
اجرایی نقش بسزایی داشته باشد .مؤثرتر بودن بازیدرمانی را میتوان با توجه به عوامل
تأثیرگذار جسمی نیز تبیین نمود؛ بدینصورت که مشخصشده است که بر اساس پژوهش
تاتسیوپولو و همکاران ( ،)2021کودکان با اختالل یادگیری ،تحرک بدنی کمتر و بهتبع
آن دیابت نوع یک بیشتری دارند .بر این اساس میتوان ادعا کرد که بازی و فعالیتهای
جسمی میتواند با فراهم آوردن امکان تحرک بیشتر و بهتبع آن سوختوساز بهتر ،زمینه

1. Martini et al.
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سالمت جسمی ،سالمت روحی ،آرامش روانی و بهبودی و تقویت بیشتر کارکردهای
اجرایی را فراهم آورد.
پژوهش بر روی دانشآموزان دختر با اختالل یادگیری و نبود دانشآموزان پسر در
این مطالعه ،ازجمله محدودیتهای این پژوهش است .لذا تعمیم نتایج بهدستآمده به همه
دانشآموزان با اختالل یادگیری باید بااحتیاط انجام شود .همچنین در این پژوهش امکان
مشاهده بازیهای کودک در خانه و خارج از مرکز اختالالت یادگیری وجود نداشت ،به
این دلیل شرایط پیگیری آموزشهای دادهشده فراهم نگردید تا بتوان با اطمینان بیشتری
درباره نتایج بهدستآمده بحث کرد .محدودیت دیگر این پژوهش عدم کنترل وضعیت
تحصیلی و اقتصادی والدین بود؛ با توجه به اینکه آموزش و رسیدگی به امور تحصیلی
دانشآموزان از طرف والدین ،باعث بهبود وضعیت دانشآموزان میشود و میتواند نتایج
پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.
نتایج برآمده از این پژوهش به دستاندرکاران حوزههای آموزشوپرورش ،درمان و
خانوادهها کمک شایانی میکند .بهطوریکه متخصصان مراکز کودکان استثنایی میتوانند
از این روش در کنار سایر مداخالت درمانی و آموزشی استفاده نمایند .پیشنهاد میشود
والدین دانش آموزان دختر با اختالل یادگیری ،همچنین مراکز اختالالت یادگیری ویژه
دختران ،توجه ویژهای به بازی ،علیالخصوص بازیهای آموزشی که با نظارت متخصصان
انجام بگیرد ،داشته باشند
در پایان از تمامی دانشآموزان دختر مرکز اختالالت یادگیری مراغه و اولیاء آنها
که در این پژوهش شرکت کرده بودند تقدیر و تشکر میکنیم .همچنین مراتب سپاس و
قدردانی خود را بهتمامی کارشناسان و مسئولین مرکز اختالالت یادگیری کودکان و نیز
مدیریت آموزشوپرورش شهرستان مراغه تقدیم میداریم.
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