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Abstract
The purpose of the current research was
Evaluation of effectiveness of Lindamood
phonological sequence program on Executive
function of students with Dyslexia. The
method of research was experimental. In
order to conduct this research Thirty students
with reading disorders who referred to the
Learning Disabilities Center of Larsson in the
academic year 1399-1400 were selected by
convenience sampling method and randomly
divided into experimental and control groups.
The Executive Functional Behavior Rating
Questionnaire (BRIEF) was presented to the
experimental group as a pre-test for both
groups and the Linda mood phonological
sequence program for 16 sessions of intensive
intervention. Immediately after the training,
both groups participated in the post-test and
after one month in the follow-up training
analysis of variance with repeated measures
was used to analyze the data. Overall, the
results of the present study show that the
Lindamood phonological sequence program
has improved executive function in students
with dyslexia. The findings also showed that
using of visualizing and verbalizing program
in Lindamood phonological sequence
program improves cognitive skills in
executive function.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه توالی واجی
لیندامود بر کارکرد اجرایی دانشآموزان با اختالل خواندن
30  تعداد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود.انجام شد
نفر از دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن که در سال
 به مرکز اختاللهای یادگیری شهر1399-1400 تحصیلی
 به شیوۀ نمونهگیری در،الرستان مراجعه کرده بودند
دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
 پرسشنامه درجهبندی رفتاری کارکرد.و کنترل قرار گرفتند
اجرایی (بریف) به عنوان پیشآزمون هر دو گروه و برنامه
 جلسه مداخله فشرده به16 توالی واجی لیندامود به مدت
، بالفاصله پس از اتمام آموزش.گروه آزمایش ارائه گردید
هر دو گروه در پسآزمون و پس از یک ماه در آموزش
 جهت تحلیل دادهها از تحلیل.پیگیری شرکت کردند
 نتایج نشان داد که.واریانس با تکرار سنجش استفاده شد
تفاوت معناداری در کارکرد اجرایی بین دو گروه وجود
 بدین صورت که گروه آزمایش در پسآزمون و.دارد
 بهطور کلی نتایج.پیگیری عملکرد بهتری داشته است
مطالعه حاضر نشان داد که برنامه توالی واجی لیندامود منجر
به بهبود کارکرد اجرایی در دانشآموزان با اختالل خواندن
 به این صورت که استفاده از برنامه تجسم و.شده است
 منجر به بهبود،کالمسازی در برنامه توالی واجی لیندامود
.مهارتهای شناختی در کارکرد اجرایی شده است
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• مقدمه
یکی از شایعترین انواع اختاللهای یادگیری ) ،)learning disordersاختالل در خواندن ( )reading disorderیا نارساخوانی
( )dyslexiaاست (صباغی و همکاران .)1396 ،بر اساس تعریف  ،DSN-5اختالل خواندن یکی از مشکالت مهم یادگیری است که با
مشکل در درست خواندن کلمات ،دقت در خواندن ،روانخوانی ،رمزگشایی ضعیف و امالی ضعیف مشخص میشود (اسنولینگ و
همکاران .)2020 ،میزان شیوع اختالل خواندن در بین کودکان دبستان  10تا  15درصد برآورد شده است (هاالهان و همکاران2014 ،؛
ترجمه علیزاده و همکاران .)1395 ،اختالل خواندن اصطالحی گسترده است که میتواند در آگاهی واجشناختی ،رمزگشایی امال ،حافظه
شنوایی کوتاهمدت ،نامگذاری سریع ،درک مطلب (هوانگ و همکاران ،)2020 ،کارکردهای اجرایی (پاپاناستاسیوس ،2017،فدایی و
همکاران ،2017 ،سیاوشیفر و همکاران  )1399 ،و توجه (فری و بوس )2018 ،مشکالتی ایجاد کند.
یکی از مشکالت دانشآموزان با اختالل خواندن ،کارکرد اجرایی ( )executive functionاست .کارکرد اجرایی شامل مهارتهای
شناختی پیچیده است که هدف آن انجام تکالیف برای رسیدن به هدف ،توانایی تأخیر و بازداری پاسخ و برنامهریزی بهوسیله حافظه
کاری است (بریتنی و همکاران .)2018 ،کارکرد اجرایی دارای مؤلفههایی است از جمله برنامهریزی ،انعطافپذیری شناختی ،کنترل
توجه ،حافظه کاری کالمی و فضایی که ارتباط نزدیکی نیز با هم دارند (وفا و همکاران .)2020 ،با اینحال سه مؤلفه اصلی کارکرد
اجرایی شامل کنترل مهاری ،حافظه فعال و انعطافپذیری شناختی است .در پژوهش ارجمندنیا ( ،)1391به نقش حافظه فعال به عنوان
یکی از مهارتهای شناختی پایه در کارکرد اجرایی پرداخته شده است که اساس یادگیری است و اثبات شده که میتواند بیشتر از بهره
هوشی در یادگیری نقش داشته باشد (طوالبی و متولیزاده .)1400 ،در نهایت میتوان نتیجه گرفت کارکردهای اجرایی نقش مهمی در
بهبود درک مطلب دارند (باربر و همکاران .)2020 ،اگر نقص در کارکرد اجرایی در کودکان ابتدایی ادامه یابد و بهبود پیدا نکند ،میتواند
مشکالتی در تکالیف مدرسه و مهارتهای اجتماعی به وجود آورد (رنجبر و همکاران.)1398 ،
کارکردهای اجرایی به افراد کمک میکند تا تکالیف درسی ،مشکالت هوشی و تحصیلی را مدیریت و حل کنند (قاسمی و همکاران،
 .)1398مطالعات یادآور میشوند که کارکردهای اجرایی با پیشرفت تحصیلی ،شغلی و همچنین تعامالت و سازگاری اجتماعی ارتباط
معناداری دارند .در کارکرد اجرایی باعث کاهش موفقیتهای تحصیلی و افزایش رفتارهای پرخطر میشود .بنابراین کودکان با اختالل
یادگیری خاص نسبت به کودکانی که فاقد این اختالل میباشند در کارکردهای اجرایی از قبیل حافظه فعال ،برنامهریزی ،سازماندهی و
استدالل نمرات کمتری را بهدست میآورند (عباسی فشمی و همکاران.)1399 ،
تحقیقااات اخیاار از جملااه پااژوهش پاپاناستاساایوس ( )2017نشااان میدهااد کودکااان دارای ناااتوانی یااادگیری در کااارکرد
اجرایی مشکل عمدهای دارنااد .اسسنساار و همکاااران ( )2020در تحقیااخ خااود بااه بررساای رابطااه بااین زبااان شاافاهی ،رمزگشااایی و
دو مؤلفه کااارکرد اجرایاای (انعطافپااذیری شااناختی و حافظااه کاااری) و درک مطلااب پرداختنااد و تأییااد شااد کااه کااارکرد اجرایاای
بهخصااوص در بهبااود درک مطلااب نقااش بااالقوهای دارد .در پااژوهش ناااجی و همکاااران ( ،)1399بااه نقااش آمااوزش حافظااه
فعال واجمحور بر بهبااود توانااایی خواناادن در دانااش آمااوزان نارساااخوان پرداختااه شااده اساات .در پااژوهش هااوروویتس-کااراوس
و همکاااران ( )2020مشااخص شااد کااه کودکااان دارای ناااتوانی در خواناادن در کارکردهااای اجرایاای د ااار اشااکال هسااتند .در
تحقیخ ناشون ،فرح و هوروویتس-کااراوس ( )2020گاازارش شااده اساات کااه افاارادی کااه در خواناادن مشااکل دارنااد بااهطور قاباال
توجهی در کارکردهااای اجرایاای نیااز د ااار ضااعف هسااتند .همچنااین در پژوهشاای دیگاار بااه نقااش کارکردهااای اجرایاای باار درک
مطلب هنگامیکه مهارت رمزگشایی کودکان بهبود یابد ،تأکید شده است (ناونز و همکاران.)2020 ،
با توجه به اهمیت مشکالت افراد با اختالل خواندن درمانهای مختلفی برای کاهش اینگونه نقصهای آنها وجود دارد که شامل
آگاهی واجشناختی (مرسنیک و پانکو ار ،)2020 ،قصهگویی (شهبازی و همکاران ،)2020 ،نوروفیدبک و یادگیری ندحسی (ارولو،
 ،)2020برنامه داوسون-گویئر و راهبردهای شناختی (سیاوشیفر و همکاران ،)1399 ،عصب روانشناختی ،حرکات ریتمیک و
توانمندسازی شناختی (رهنما و همکاران ،)1399 ،موسیقی درمانی (دونگ )2020 ،و سایر موارد است.
یکی از رویکردهای نوین موج سومی که امروزه محور توجه بسیاری از پژوهشگران است و اثرات سودمندی را برای دانشآموزان
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با اختالل خواندن داشته است ،رویکرد مبتنی بر توالی واجی لیندامود ( )Lindamood phonological sequence programاست .برنامه
لیندامود بل ،توسط نانسی بل ،پاتریشیا لیندامود و فیلیس لیندامود توسعه یافته است .فیلیس لیندامود در اواخر دهه  ،1960با نام تبعیض
شنوایی در عمخ ( )auditory discrimination in depthساخته شد و در سال  1998به لیسس تغییر نام یافت .هدف اصلی این برنامه،
تحریک آگاهی واجشناختی است (تورگسن و همکاران ،1997 ،ارمن .)2012 ،همچنین به دانشآموزان در گفتار ،هجی کردن و خواندن
کمک میکند .در این رویکرد تالش دانشآموزان بر ادغام اطالعات حسی (شنیدن ،دیدن و احساس) ،سسس دریافت بازخورد از این
حواس برای کمک به رشد آگاهی واجشناختی و رمزگشایی است (لیندامود و لیندامود ،1998 ،الن .)2006 ،این رویکرد دارای دو مداخله
مبتنی بر آگاهی واجشناختی با استفاده از برنامه سینگ استارز ( )Seeing Starsو درک مطلب با استفاده از برنامه تجسم و کالمسازی
( )visualizing and verbalizingاست (بیکفورد ریورا .)2007 ،سینگ استارز ،برنامهای مکمل برنامه لیندامود است .دانشآموزانی که در
رمزگشایی کلمات و روانخوانی مشکل دارند برای تبدیل شدن به خوانندگان برتر ،تکنیکهای تجسم و آگاهی از زبان را از طریخ
تصویرسازی نمادی یاد میگیرند .در حالی که لیندامود دستورالعملها را مستقیماً بر پردازش واجی متمرکز میکند ،سینگ استارز با تأکید
بر سایر سیستمهای شناختی ،مانند زبان و بینایی ،از یک استراتژی جبرانی استفاده میکند (لینداموود بل .)2013 ،برنامه تجسم دیداری
و کالمسازی ،تصویرسازی مفهومی را توسعه میدهد (بیکفورد ریورا .)2007 ،در تحقیقات خارج از کشور ،کریستودولو و همکاران
( )2017در پژوهش خود به یک مداخله فشرده خواندن تحت عنوان برنامه توالی واجی لیندامود پرداخته است .در یک مداخله فشرده
هشت هفتهای تأثیر مثبتی بر روانخوانی ،رمزگشایی و درک مطلب دانشآموزان د ار مشکالت خواندن داشته است (دونلی و همکاران،
 .)2019در تحقیقات داخل کشور از جمله پهلواننشان ،پهلواننشان و رستمی راوری ( )1395دریافتند یکی از مهمترین عواملی که با
مشکل در خواندن در ارتباط است ،آگاهی واجشناختی است .حبیبی کلبیر و همکاران )1396( ،در پژوهشی به نقش آگاهی واجشناختی
بر سرعت ،دقت و درک مطلب خواندن دانشآموزان اختالل خواندن پرداختهاند .همچنین ،حریری و همکاران )1398( ،بر اهمیت
آموزش واج آگاهی بر دانشآموزان اختالل خواندن پرداختهاند .به همین سبب ،میتوان ادعا کرد که این آموزش در طول سالهای اول
تحصیل بسیار حیاتی است .با توجه به اهمیت مشکالت کودکان دارای اختالل خواندن و کمبود تحقیقاتی که در این زمینه میباشد
پژوهش ح اضر به دنبال این است که اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود را بر کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل خواندن مورد
بررسی قرار دهد.

• روش پژوهش
روش اجاارای ایاان پااژوهش باار اساااس طاارح تمااام آزمایشاای دو گروهاای بااا پیشآزمااون ،پسآزمااون و دوره پیگیااری بااود.
جامعااه آماااری شااامل کلیااه دانشآمااوزان بااا اخااتالل خواناادن شااهر الرسااتان در سااال تحصاایلی 1399-1400بااود .نمونااهگیری
بهصورت در دسترس بود .به ایاان صااورت کااه بااا مراجعااه بااه مرکااز اخااتاللهااای یااادگیری شااهر الرسااتان  30نفاار از کودکااان بااا
اخااتالل خواناادن در ساانین  9و  10سااال انتخاااب شاادند و بهصااورت تصااادفی در دو گااروه آزمااایش و کنتاارل قاارار گرفتنااد و
گااروه آزمااایش تحاات مداخلااه برنامااه تااوالی واجاای لیناادامود قاارار گرفاات .همچنااین ،از شاااخصهای مرکاازی و پراکناادگی آمااار
توصیفی باارای خالصااه نمااودن و توصاایف اطالعااات اسااتفاده شااد و باارای تحلیاال دادههاای اسااتنباطی از روش تحلیاال واریااانس
با اندازهگیری مکرر به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده شد.

• ابزارها
الفف  .پرسشففنامه کارکردهففاي ابرایففی بریفف

( :(Brief Executive Function Questionnaire()BEQفاارم والاادین

ایاان پرسشاانامه توسااط جیویااا و ایسااکویت ،گااوی و کنااوورتی در سااال  2000تهیااه شااده اساات .ایاان ارزیااابی دارای دو فاارم
والاادین و معلمااین و دارای  86ماااده اساات و بااهمنظور تفساایر رفتاااری عملکاارد اجرایاای کودکااان  5تااا  18ساااله طراحاای شااده
اساات (گااای و همکاااران .)2000 ،زیرمجموعااهها بااه دو قساامت اصاالی مهارتهااای تنظاایم رفتااار و مهارتهااای فراشااناخت
تقساایم میشااود کااه شااامل الااف) مهارتهااای تنظاایم رفتااار بااازداری ،انتقااالی ،کنترلاای هیجااان .ب) مهارتهااای فراشااناخت
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برنامهریزی ،سازماندهی مواد ،نظااارت ،حافظااه کاااری ،آغااازگری .ایاان پرسشاانامه باار اساااس طیااف لیکاارت از هرگااز ( ،)0گاااهی
اوقااات ( )1و همیشااه ( )2نمرهگااذاری میشااود (ممیسااویک و سااینانویک ،2013 ،عبدالمحماادی و همکاااران .)1396 ،قاباال
ذکر است که در پرسشاانامه کااارکرد اجرایاای )بریااف( ،هاار ااه میااانگین نماارات در پااس آزمااون کمتاار شااود ،کااارکرد اجرایاای در
دانش آموزان بااا اخااتالل خواناادن بهتاار شااده و بهبااود خواهااد یافاات .ضااریب اعتبااار پرسشاانامه ،باارای نمونااههای بااالینی در فاارم
والاادین آن 0/82 -0/98 ،میباشااد و زمااانی کااه باارای ارزیااابی جامعااه هنجااار از آن اسااتفاده شااود ،ایاان میاازان بااه 0/80 – 0/97
میرسااد ،روایاای و اعتبااار نسااخه فارس ای پرسشاانامه درجهبناادی رفتاااری کارکردهااای اجرایاای (فاارم والاادین) توسااط نعیماای در
جامعااه در خودمانااده انجااام شااده اساات (میرزاخااانی و همکاااران .)1394 ،در پااژوهش شااهابی( ،)1393روایاای و اعتبااار
پرسشنامه سنجیده شااد کاااه ضااریب اعتبااار آزمااون -بااازآزمون خاارد مقیاسهااای آزمااون رتبهبناادی رفتاااری کارکردهااای اجرایاای
در کااارکرد بااازداری  ،0/90جهااتدهی  ،0/81کنتاارل هیجااانی  ،0/91آغاااز بااهکار  ،0/80حافظااه فعااال  ،0/71برنامااهریزی ،0/81
سااازماندهی اجاازا  ،0/79نظااارت  ،0/78شاااخص تنظاایم رفتااار  ،0/90شاااخص فراشااناخت  0/87و نمااره کلاای کارکردهااای
اجرایی  0/89بااه دساات آمااد .ضااریب همسااانی دروناای باارای ایاان پرسشاانامه از  0/87تااا  0/94اساات کااه نشاااندهنده باااال بااودن
همسااانی دروناای کلیااه خاارده مقیاسهااای پرسشاانامه اساات (نااودهئی و همکاااران .)1395 ،در پااژوهش حاضاار ،روایاای از طریااخ
همبستگی خرده مقیاسها با نمره کل بااه دساات آمااد کااه دامنااه همبسااتگی بااین  0/40تااا  0/73بااود کااه ایاان مساااله بیااانگر روایاای
ایاان مقیاااس اساات .اعتبااار پرسشاانامه درجااه بناادی رفتاااری کااارکرد اجرایاای (بریااف) بااه روش آلفااای کرونباااک در کارکردهااای
اجرایی  0/97به دست آمد.
ب .مفداللفه برنفامفه توالی وابی لینفدامود ( :)Lindamood Phonological Sequence Program Interventionاین برنااماه ماداخلاه
شامل تمرینهایی بود که طی  16جلسه  3ساعته بهصورت دو جلسه در هفته با کودکان کار شد .در این پژوهش راهبردهای اساسی در
برنامههای توالی واجی لیندامود ،ساینگ اساتارز و تجسام و کالمساازی آموزش داده شاد .تمرینات بهصاورت گروهی انجام شاد و این
خود منجر به تقویت مهارتهای اجتماعی و سااازگاری در این افراد خواهد شااد .تعدادی از تمرینات این برنامه بر اساااس راهبردهای
شرح داده شده در کتاب تمرکز بر لیندامود بل در گزارش ارزیابی نهایی پروژه مدرسه ،اثر بورک و همکاران ،)2005( ،مقاالت مرتبط با
پژوهش در حیطاه برنااماه توالی واجی لینادامود از جملاه لینادامود ،اشااامیات ( ،)2009بال و لینادامود ( ،)2013پروتز ( )2007و همچنین
تمرینات و مواد آموزشای جهت تمرین و تکرار مداوم با دانشآموزان از ساایت رسامی لیندامود بل که پایهگذار آن پاتریشاا لیندامود و
فیلیس لیندامود هساتند و در اواخر دهه  1960برنامه لیندامود را ابتدا با نام تبعیض شانوایی در عمخ طراحی کردند و در ساال  1998به
لیسس تغییر نام یافت ،انتخاب شده است .خالصهای از جلسات مداخلهای در جدول شماره  1آورده شده است.

• یافتهها
در ادامه به بررسی شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .میانگین کارکرد اجرایی در گروه آزمایش در مرحله
پیشآزمون برابر باا  100/26و در مرحلاه پسآزمون برابر باا  59/06باهدسااات آماد .همچنین میاانگین پیشآزمون کاارکرد اجرائی در گروه
کنترل برابر با  96/06بود (جدول.)2 .
جهاات بررساای دادههااای پااژوهش از تحلیاال واریااانس بااا تکاارار ساانجش اسااتفاده شااد .نتااایج آزمااون شاااپیرو -ویلااک باارای
توزیع نرمال دادهها در سااط  p<0/05بهدساات آمااد ،باادین ترتیااب توزیااع دادههااا نرمااال بااود .نتااایج آزمااون لااوین نشااان داد کااه
هاای یااک از سااطوح معنااادار مقیاسهااا معنااادار نبودنااد ( )P<0/05و فرضاایهی صاافر آزمااون لااوین مبتناای باار همگناای بااین
گروههااای همپااراش و وابسااته تأییااد شااد .نتااایج آزمااون باااکس بااا ارزش  6/52و  F= 0/96در سااط  P<0/05معنااادار نبااود کااه
بیااانگر همگناای ماتریسهااای واریااانس -کوواریااانس اساات .از پیشفرضهااای اناادازهگیری مکاارر آزمااون کرویاات مااا لی
استفاده شد که نتااایج حاااکی از آن بااود کااه ارزش مااو لی  0/90و خاایدو تقریباای  2/58بهدساات آمااد کااه معنااادار نبااود کااه ایاان
مسااأله حاااکی از برقاارار بااودن پاایش فاارض انجااام تحلیاال واریااانس بااا تکاارار ساانجش اساات .نتااایج تحلیاال واریااانس باااتکرار
سنجش برای بررسی تفاوت گروهها در سه سنجش پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول شماره  3آمده است.
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بدول .1بدول مدالله درمانی توالی وابی لیندامود ()2009
جلسه

شرح جلسه

اهداف
تنظیم محیط یادگیری ،ایجاد ارتباطی صمیمانه ،اعتمادی
متقابل بین مربی و دانشآموزان و آشنایی دانشآموزان با
روند یادگیری
تعامل و سؤال با دانشآموزان برای ایجاد تصویرسازی نمادی
از حروف ،شناسایی و طبقهبندی اصوات گفتاری

اول

دوم
سوم

تعامل و سؤال برای ایجاد تصویرسازی هجاهای ساده و ردیابی

چهارم

مرور دو جلسه قبل جهت ایجاد تسلط در دانشآموزان
سؤال و تعامل با دانشآموزان برای توالی کلمات تکهجا،
ساده و پیچیده
سؤال و تعامل با دانشآموز برای توالی هجا بدون زنجیره،
ایجاد تسلط در روانخوانی و درک کلمه
سؤال و تعامل با دانشآموزان برای هجی کردن کلمات
چندهجایی ،تصویرسازی و خواندن
سؤال و تعامل با دانشآموز برای تصویرسازی نمادی از کلمات
بینایی ،توسعه حافظه بصری و تشخیص سریع کلمات
مرور سه جلسه قبل جهت ایجاد تسلط و توسعه حافظه بصری
تسلط در روانخوانی ،درک مطلب و اصالح خود حین خواندن
و نوشتن
آشنایی با برنامه تجسم و کالمسازی جهت آگاهی
دانشآموزان ،تعامل با دانشآموزان جهت ایجاد کالمی روان

پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

تعامل با دانشآموزان برای تجسم دقیق و کالمسازی کلمات

سیزدهم

تعامل با دانشآموزان برای تصویرسازی از یک کلمه به عبارت
و سپس جمله

چهاردهم

تعامل با دانشآموزان برای ادغام تصویرسازی ذهنی از یک
جمله به یک کل یکپارچه

پانزدهم

شانزدهم

تعامل با دانشآموزان برای تصویرسازی جمله به جمله جهت
توسعه تفکر انتقادی و حل مسأله
مرور چند جلسه قبل به دلیل فشرده بودن برای دانشآموزان
جهت تقویت دقت و توجه ،درک مطلب ،حافظه و تفکر
انتقادی

یادگیری نحوه دیدن ،شنیدن و احساس صدا در کلمات ،گفتگو درباره
وظایف مربی و دانشآموزان
تمرین جفت کردن حروف صامت و مصوت ،تمرین بیان و شنیداری
استفاده از کارتهای حاوی هجا برای تحریک شنیداری ،استفاده از تصاویر
دهانی و بلوکهای رنگی
مرور مباحث جلسه دوم و سوم
دستکاری کردن حروف و کلمات مانند حذف و جایگزینی توسط مربی و
گفتن حروف به ترتیب معکوس توسط دانشآموزان
مربی هجاهای بدون زنجیره را گفته و دانشآموز در حافظه رمزگشایی
میکند ،میگوید و در هوا مینویسد.
آموزش پیشوند و پسوند ،تفکیک هجاها ،استفاده از بلوکهای رنگی برای
تمرین ردیابی هجاها
مربی از تصویرسازی نمادی برای گذاشتن کلمات طبقهبندیشده در حافظه
استفاده کرد.
مرور مباحث جلسات ششم ،هفتم و هشتم
تقویت دایره شنیداری ،دیداری و زبانی جهت تقویت درک مطلب
توصیف تصاویر ارائهشده توسط دانشآموزان و توصیف تفاوتها و
شباهتهای تصویر برای تصویرسازی مفهومی
مربی با پرسیدن سؤاالت حسی محور از کلمات ،توانایی تصویرسازی ذهنی
را در دانشآموزان تحریک میکرد.
مطرح کردن جمالتی ساده و آشنا توسط مربی ،پرسیدن سؤاالتی از
شباهتها و تفاوتها
استفاده از مربعهای رنگی برای لنگر انداختن تصویرسازی ذهنی هر جمله
توسط دانشآموزان و سپس مطرح کردن خالصهای از کل پاراگراف با بدون
مربعهای رنگی
پرسیدن سؤاالتی از ایده اصلی متن ،نتیجهگیری ،حل مسأله و سؤاالت
تحلیلی منطبق با تصویرسازی ذهنی دانشآموز توسط مربی
در این جلسه مربی با انتخاب آزاد در فعالیتها انعطافپذیر بود تا
دانشآموزان قادر باشند جمالت را در ذهن تصویرسازی کنند.

بدول .2آمار توصیفی گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري کارکرد ابرائی
متغیرها
کارکرد اجرایی

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

100/26

23/87

59/06

17/56

61/20

13/98

کنترل

96/06

14/34

100/53

14/50

98/06

15/63

بدول .3نتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش براي بررسی تفاوت گروهها در متغییر کارکرد ابرایی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه ازادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اتا

گروه
خطا
اثر تکرار
تعامل گروه با تکرار

13739/37
15490/35
6808/46
9482/68

1
28
2
2

13739/37
553/22
3404/23
4741/34

24/83

0/01

0/47

5/40
7/52

0/01
0/01

0/16
0/21
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نتایج جدول  3گویای آن است که مقدار  fبرای گروهها  24/48است که نشان میدهد بین دو گروه تفاوت در سط  p<0/001وجود
دارد با توجه به نتایج جدول توصیفی 2مشخص میشود که گروه آزمایش با توجه به سیستم نمرهگذاری مقیاس کارکرد اجرایی که نمره
کمتر وضعیت بهتر را نشان میدهد گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است .همچنین نتایج نشان داد که اثر تکرار
با میزان  F= 5/4در سط  0/001معنادار است که با توجه به جدول مشخص میشود وضعیت در پسآزمون و اثر تکرار بهتر از
پیشآزمون بود .اثر تعامل گروه و تکرار میزان  F= 7/52را نشان میدهد که بیانگر وجود تعامل بین شرایط آزمون (تکرار) با گروه است
و این نشانگر آن است که پسآزمون و پیگیری در دو گروه به یک اندازه تغییر نکرده است که با توجه به نمودار شکل 1و جدول
توصیفی متوجه میشویم عملکرد گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری بهتر از گروه کنترل است.

شکل .1نمودار میانگینهاي گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري در کارکرد ابرایی

با توجه به نتایج بهدستآمده فرضیه پژوهش مبنی بر اثر بخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانشآموزان با اختالل
خواندن تأیید گردید.

• بحث
بهمنظور بررسی تأثیر برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرائی دانشآموزان با اختالل خواندن از تحلیل واریانس با تکرار
سنجش استفاده شد .نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در کارکرد اجرایی در سط ( )P>0/01معنادار است .نتایج این

پژوهش با نتایج پژوهشهای حریری و همکاران ،)1398( ،عباسی فشمی و همکاران ،)1399( ،کارترایز ( ،)2012فولمر ( ،)2018گوکوال
و همکاران )2019( ،و اسسنسر و همکاران ( )2020همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که کارکرد اجرایی ،یکی از تواناییهای شناختی مهم است که هدف آن انجام تکالیف برای رسیدن
به هدف ،توانایی تأخیر و بازداری پاسخ ،برنامهریزی بهوسیله حافظه کاری است (بریتنی و همکاران .)2018 ،از دیگر مهارتهای
شناختی مهم در کارکرد اجرایی ،حافظه فعال ،حل مسأله ،برنامهریزی و بازداری است که در پیشرفت تحصیلی ،تعامل و ارتباط با محیط
بهخصوص در مهارتهای روزمره نقش بالقوهای دارد .کارکردهای اجرایی به افراد کمک میکند تا تکالیف درسی ،مشکالت هوشی و
تحصیلی را مدیریت و حل کنند (قاسمی و همکاران .)1398 ،اگر نقص در کارکرد اجرایی در کودکان بهبود پیدا نکند ،میتواند مشکالتی
در تکالیف مدرسه و مهارتهای اجتماعی به وجود آورد (رنجبر و همکاران .)1398 ،همچنین میتواند رشد خواندن از دوران
پیشدبستانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ را که مهارت در خواندن کلمه به حافظه فعال ،بهروزرسانی ،تغییر و کنترل نیاز دارد .درک مطلب
نیز با برنامهریزی و حافظه فعال ارتباط بسزایی دارد؛ بنابراین ،یافتهها به نقش کارکرد اجرایی در مهارت خواندن تأکید دارند (کارترایز،
 .)2012در پژوهش امین و همکاران ( )2014نیز به این نکته پرداخته شده است که برای بهبود پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در مقاطع
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تحصیلی باید از دوران پیش دبستانی شروع کرد (ملک زاده و همکاران .)1399 ،در مطالعۀ عباسی فشمی ،اکبری و حسینخانزاده
( ،)1399مشخص شد کارکرد اجرایی با پیشرفت تحصیلی ،شغلی و سازگاری اجتماعی ارتباط دارد و هرگونه ناتوانی باعث شکست
تحصیلی و افزایش رفتارهای پرخطر میشود .همچنین ،هالورسون ( ،)2020استدالل میکند که بین کارکرد اجرایی و درک مطلب رابطهی
مثبت و معناداری وجود دارد .در این خصوص ،اسسنسر و همکاران ( ،)2020در تحقیخ خود به بررسی رابطه بین زبان شفاهی ،رمزگشایی
و دو مؤلفه کارکرد اجرایی (انعطافپذیری شناختی و حافظه کاری) و درک مطلب پرداختند و نتیجه گرفتند که کارکرد اجرایی بهخصوص
در بهبود درک مطلب نقش بالقوهای دارد .بهطور کلی ،کارکرد اجرایی بر درک مطلب تأثیر مستقیم و بر رمزگشایی و مهارتهای زبانی
تأثیر غیرمستقیم دارد؛ یعنی هنگامی که مهارت رمزگشایی در کودکان بهبود یابد ،درک مطلب نیز در کودکان بهبود خواهد یافت و به
دنبال آن بسیاری از مهارتهای شناختی در کارکرد اجرایی بهبود مییابد .تمرینات برنامه توالی واجی لیندامود با استفاده از استراتژیهای
ند حسی به فرد کمک میکند تا به درکی از آگاهی واجشناختی برسد که بهسرعت خطای خود را اصالح کند و پس از تسلط در
رمزگشایی و آگاهی واجشناختی ،به مرحلۀ درک مطلب برسند که در این مراحل ،حخ انتخاب داستانهای دلخواه به دانشآموزان داده
میشود تا آن را با صدای بلند خوانده و در ذهن خود تصویرسازی کنند و همزمان از مهارتهای ندگانه حسی استفاده کنند .همچنین
در طول انجام فعالیتها بر نقاط قوت و مثبت افراد توجه میشود و هنگامی که پاسخ اشتباهی داده میشد؛ بهجای این که پاسخ را به
دلیل غلط بودن رد کنیم ،جایی در پاسخ پیدا میکنیم که دانشآموز در آن درگیر میشود .همچنین به دلیل ضعف دانشآموزان با اختالل
خواندن در حافظه فعال ،تمریناتی مانند تجسم و تصویرسازی از داستانهایی با پاراگرافهای کوتاه ،ارائه سؤاالتی از ایده اصلی متن و
جزئیات جهت آمادگی دانشآموزان برای رسیدن به مرحله تفکر انتقادی و حل مسأله داده میشود .پس از تسلط فرد بر یک پاراگراف
و بخشی از یک داستان ،میتواند کل داستان را خوانده ،تجسم و تصویرسازی کرده و در ذهن خود نگه دارد .حتی استنباط خود را در
قالب مقدمه ،متن داستان و نتیجهگیری بهطور خالصه نوشته تا دامنۀ توجه وی نیز گسترش یابد .عملکرد مغز به صورت لحظهای در
صفحه نمایشی نشان داده میشود .از این سیستم برای بازتوانبخشی و کنترل دقیختر و تمرین روی عملکرد مغز استفاده میشود .عملکرد
مغز میتواند کارکردهای اجرایی را در کودکان با اختالل نقص توجه /بیشفعالی بهبود ببخشد .همچنین میتواند به کودکان با اختالل
نقص توجه /بیشفعالی کمک کند تا بتوانند امواج مغزیشان را تغییر دهند و در نتیجه با این تغییر فرد هوشیارتر میشود و عملکرد
شناختی بهتری از خود نشان میدهد .مجموع این فعالیتها نهتنها توجه و حافظه ،بلکه کارکرد اجرایی را بهبود ببخشد.

• نتیجهگیري
در پایان بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر میتوان نین نتیجهگیری کرد که میتوان از این مداخله جهت بهبود در
کارکرد اجرایی این کودکان بهره برد .همانند بسیاری از تحقیقات دیگر این پژوهش نیز دارای محدودیتهایی بود .از جمله این
محدودیتها میتوان به این مورد اشاره کرد که این پژوهش صرفاً بر دانشآموزان پایۀ سوم و هارم ابتدایی صورت گرفت ،لذا در
تعمیم نتایج به سایر گروههای سنی و پایههای تحصیلی احتیاط الزم صورت پذیرد ،با توجه به نبود پروتکل مفصل و جامع از برنامه
لیندامود ،برنامۀ سینگ استارز و برنامه تجسم و کالمسازی کمبودهایی در مواد و وسایل آموزشی وجود داشت ،که با توجه به این
محدودیتها میتوان پیشنهاد داد که مداخله مدنظر با سایر گروهها در خارج از کشور ،پیشنهاد میشود این مداخله در ایران نیز با سایر
گروههای اختاللها مانند اختالل گفتار و زبان و همچنین اتیسم انجام شود ،با توجه به اینکه این مداخلۀ فشرده خواندن جهت انجام
تحقیقات علمی نیازمند تمرینات در روزها و ساعتهای طوالنی است ،بنابراین پیشنهاد میشود از تحقیخ کیفی نیز استفاده شود .را
که یکسار گی برنامه لیندامود بهصورت انفرادی زیاد است و در نهایت پیشنهاد میشود که با توجه به اینکه الگوهای واجشناسی بین
زبانها متفاوت است ،توصیه میشود یک مطالعه با دانشآموزان دو زبانه نیز انجام گردد.
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