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Abstract
Background and Aim: Reading disorder or dyslexia is the best known disorder, among specific learning
disorders, with neuro-biological origin. This disorder is related to learning difficulties despite normal
intelligence and proper instructions at home and school. Delay in identification and intervention of
dyslexia will affect the person's future. The aim of the present study was designing a neuro-cognitive
program for measurement and evaluation of working memory, in order to screen and detect preschoolers
with different function in the early stages.
Materials and Methods: The neuro-cognitive program was designed with C-Sharp software based on
neuro-cognitive theories, especially information processing theory. To define the output or making the
intelligent program, the data and functions of the children with definite diagnosis, dyslexia or without the
disorder, were needed. Thus, a total of 256 children were selected with cluster random sampling method
and their scores and data from task performance were recorded and saved. The children were followed
for two years. At the end of the second grade of elementary school, the data from 237 children was used
to define the output and making the intelligent program.
Results: The results showed that the designed computer-based neuro-cognitive program has the
acceptable validity in accordance with the specialists’ opinion and also, the reliability of the program,
with the significance level of 0.05, is 0.87 and 0.91 for visual and auditory working memories,
respectively. The validity of the program reached 0.68 and 0.78 for visual and auditory working memory,
with the significance level of 0.001
Conclusion: The designed neuro-cognitive program is a valid instrument for measurement and
evaluation of working memory in preschoolers. It can be used as a screening tool for early detection of
children at the risk of dyslexia.
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مقدمه و اهداف
اختالل خواندن یا دیسلکسیا شناخته شدهترین اختالل یادگیری خاص با منشا عصبزیست شناختی است .این اختالل ،به مشکل در یادگیری خواندن علیرغم هوش بهنجار و
فراهم بودن محیط آموزشی مناسب در خانه و مدرسه باز می گردد .شناسایی دیرهنگام اختالل یادگیری و مداخلۀ بهنگام آن ،آیندۀ فرد را تحت تاثیر قرار میدهد .هدف
پژوهش حاضر نیز طراحی برنامۀ عصبی-شناختی جهت اندازهگیری و بررسی حافظۀ فعال کودکان پیش دبستانی جهت غربالگری و تشخیص زودهنگام کودکان با عملکرد
متفاوت متفاوت میباشد.
مواد و روشها
برنامه عصبی شناختی طراحی شده با تکیه بر نظریههای عصبی-شناختی ،بویژه نظریۀ پردازش اطالعات ،و توسط نرمافزار سی شاپ طراحی گردید .برای تعیین خروجی
برنامه و به زبانی دیگر هوشمندسازی برنامه ،به دادهها و کارکرد نمونه هایی با تشخیص قطعی دیسلکسیا و یا بدون اختالل ،نیاز بود .بدین منظور 256 ،کودک بصبوت
تصادفی خوشه ای انتخاب و عملکرد آنها در انجام برنامه ثبت و ذخیره گردید .این کودکان به مدت دو سال پیگیری شدند .در انتهای دوم دبستان از دادههای  237نفر از
همان نمونۀ اولیه که تشخیص آنها قطعی شده بود ،برای خروجی و هوشمندسازی برنامه استفاده شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد که برنامه عصبی-شناختی رایانه -محور طراحی شده ،دارای روایی قابل قبول از نظر متخصصان بوده و پایایی برنامه نیز در سطح معناداری  0.05برای
حافظۀ دیداری 0/87و حافظۀ شنیداری  0/91به دست آمد .اعتبار برنامه نیزبه ترتیب0/67 ،و  0/78برای حافظۀ فعال دیداری و شنیداری حاصل گردید که در سطح 0.001
معنادار بود.
نتیجهگیری
برنامۀ عصبی-شناختی طراحی شده ،ابزاری معتبر برای اندازهگیری و بررسی حاف ظۀ فعال است .این برنامه قادر است به عنوان یک ابزار غربالگری برای تشخیص زودهنگام
کودکان مستعد دیسلکسیا بکار گرفته شود.
واژگان کلیدی
برنامۀ عصبی-شناختی رایانه محور ،حافظۀ فعال ،کودک در معرض آسیب ،اختالل خواندن (دیسلکسیا) ،پیشبینی
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مقدمه و اهداف
یکییی از دغدغییههای مهییم در خصییوص اخییتالالت یییادگیری خییاص ،مس ی لهی تشییخیص دقیییز و زودهنگییام اییین اخییتالالت میییباشیید.
مشییکالت یییادگیری در اغلییب مواقییه منجییر بییه ضییعن انگیییزه ،عییزت نفییی پییایین ،احسییاس ناکییامی مییزمن و روابییط ضییعین بییا همتایییان
میشود .افزونبراین ،ایین اخیتالالت بیا خطیر ابیتال بیه انیوار دیگیر از اخیتالالت ،از جملیه نصیص توجیه-بییش فعیالی ،اخیتالل افسیردگی،
ارتبییاطی و سییلوک همییراه اسییت] .[1شیییور اخییتالالت یییادگیری خییاص در فرهن هییا و زبانهییای مختلیین 5 ،تییا  15درصیید در میییان
کودکان مدرسهای میباشد[.]2
طی سالهای گذشیته ،پژوهشهیا نشیان دادهانید کیه اک یر دانشآمیوزان بیا نیاتوانی ییادگیریص خیاص دارای مشیکالتی در زمینیهی خوانیدن
میباشییند[ .]3خوانییدن بییهعنییوان یکییی از اصییلیترین ابزارهییای یییادگیری ،از اهمیییت بییهسییزایی برخییوردار اسییت و در میییان اخییتالالت
یییادگیری خییاص ،بحیید خوانییدن و اخییتالل در خوانییدن یییا دیسلکسیییا توجییه بسیییاری را بییه خییود جلییب کییرده اسییت .در جهییان متمییدن
امروزی ،فیردی کیه قیادر بیه خوانیدن ماهرانیه نباشید ،بیا مشیکالت زییادی ،از جملیه مشیکالت عیاطفی-روانشیناختی ،روبیرو خواهید شید.
حالآنکه در صورت تشخیص بیه موقیه ایین اخیتالل ،ایین مشیکالت ر نخواهید داد .در دهیههای اخییر در کشیورهای پیشیرفته ،بیه دلییل
اهمیییت خوانییدن ،عالق یهی زیییادی بییه مطالعییه و بررسییی زمینییههای خوانییدن از جملییه فرآینیید ارزیییابی و راهبردهییای مداخلییهای صییورت
گرفته است .با توجه به اهمییت و تاکیید زییاد بیر اخیتالل در خوانیدن ،از مییان انیوار اخیتالالت ییادگیری تاکیید پیژوهش پییش رو نییز بیر
این مهارت میباشد.
1
اصطالح دیسلکسییا ییا اخیتالل ییادگیری بیا شیاخص نیاتوانی در خوانیدن ،یکیی از انیوار اخیتالالت ییادگیریص خیاص اسیت کیه بیه تلفی
ضییعین ،عییدم توانییایی در شناسییایی دقیییز ،صییریح و رمزگشییایی و اشییاره دارد[ .]2موسسییه ملییی بهداشییت آمریکییا )2007(2نیییز تعریفییی از
دیسلکسیا ارائه کرده است کیه بیر مشیکالتی در رابطیه بیا بازشناسیی وا ههیا تاکیید دارد و بییان مییدارد کیه افیراد بیا ایین اخیتالل ممکین
اسییت در زمینییههای هجییی کییردن ،درک و فهییم خوانییدن ضییعین باشییند .در صییورت عییدم تشییخیص و مداخلیهی مناسییب و بییهموقه ،اییین
اختالل در تمام گسترهی عمر 3ادامه خواهد داشت [.]4
 Lyonو همکییاران ( )2001اذعییان نمودهانیید کییه بییا تشییخیصص زودهنگییام افییراد مسییتعد و مداخلییهی فشییرده میتییوان بییه مصابلییه بییا
دیسلکسیا پرداخت و ایین در حیالی اسیت کیه نشیانهی واحیدی کیه نشیان دهید کیودک مبیتال بیه یکیی از انیوار اخیتالل ییادگیری خیاص
(ناتوانی در خواندن ،نوشتن و حساب) اسیت ،وجیود نیدارد و متخصصیان اغلیب بیه تفیاوت قابیل مالحظیه مییان کیارکرد مطلیوب کیودک در
مدرسییه و توانییایی بییالصوهی وی مینگرنیید [ .]5برخییی نشییانههای اساسییی وجییود دارد کییه بیشییتر مییرتبط بییا تکلینهییای دوران دبسییتان
میباشیید ،اییرا کییه انییوار نییاتوانی یییادگیری در مییدارس ب یهویییژه در مصطییه ابتییدایی شناسییایی میشییوند[ .]6حالآنکییه ،در طییی مییدت زمییان
تحصیل تا تشخیص ،مشکالت و نیاتوانی در خوانیدن تیاثیر منفیی بسییاری بیر انگییزهی ییادگیری ،فرصیت تحصییل و کیفییت زنیدگی فیرد
خواهد گذاشت [.]7
در طی فاصلهی زمیانی بیرای آشیکار شیدن تفیاوت اشیمگیر مییان تواناییهیا ،شکسیتهای تحصییلی کیودک منجیر بیه پیامیدهای منفیی
ماننیید عملکییرد تحصیییلی پییایین نسییبت بییه سییایر همکالسییان ،مییردودی ،تییرک تحصیییل [ ،]8ناامیییدی [ ،]9آسیییب اعتمییاد بییه نفییی [ ]10و از
دست دادن فرصتهای تحصیل [ ،]11میگردد.
آنگاه که اختالل ییادگیری شناسیایی نگیردد و بیه سیرعت تحیت مداخلیه قیرار نگییرد ،منجیر بیه مشیکالت زییادی شیده و ایین مشیکالت
بهطور تصاعدی مضیاعن میگیردد .زمانیکیه کیودک بیهطیور مکیرر دایار شکسیت علمیی میشیود ،بیهتیدری ناامییدتر شیده و عیزتنفی
وی آسیب میبیند .آسیب بیه عیزتنفی کیودک منجیر بیه رفتارهیای نامناسیب میگیردد .بیهعالوه ،تیرک تحصییل مییان افیراد بیا نیاتوانی
یادگیری نسبت به سایر افراد بیشیتر میباشید .ایین مشیکالت آموزشیی آینیدهی کیاری فیرد را نییز تحیت تیاثیر قیرار میدهید .تمیامی ایین
مسییائل اهمیییت تشییخیص دقیییز و زودهنگییام اختاللهییای یییادگیری خییاص را شییفافتر میسییازد .تشییخیص شییفاف بییر اسییاس سیینجش
1

. Dyslexia
. National Institutes of Health
3
. Life-long
2

77

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره پنجم  .شماره سوم  ،پاییز 1395

طراحی برنامۀ عصبی شناختی رایانه -محور ..................

جییامه توسییط متخصصییین حرفییهای صییورت میگیییرد .در اغلییب مواقییه تشییخیص دیسلکسیییا در کودکییان بییه روش سیینتی و توسییط
آزمونهای رای ارزیابی و سنجش بهیرهی هوشیی ،پیشیرفت تحصییلی و ارزییابی مبتنیی بیر برنامیهی درسیی صیورت میگییرد .همیانطیور
کییه مشییخص اسییت اییین روش زمییانی میتوانیید اجییرا گییردد کییه کییودک وارد مدرسییه گشییته و مهییارت خوانییدن را کسییب نمییوده باشیید[،]11
حالآنکه در خصوص قضاوت بیالینی تمیامیافراد دسترسیی یکسیانی بیه متخصصیان ندارنید و حتیی اگیر انیین امکیانی نییز موجیود باشید،
در بسیاری مواقه میان متخصصان اتفاقنظر وجود ندارد.
در جبییران مشییکالت و نصصهییای موجییود در روش سیینتی ،روشهییای پیشییرفتهتر مبتنییی بییر رایانییه مطییرح شیید .در اییین تحصیصییات از
تکالین کامپیوتری جهت تشخیص و غربالگری دیسلکسیا استفاده کردند[ 12و .]13
با توجیه بیه نصصهیای موجیود در هیر ییک از ابزارهیای تشخیصیی و پیشبینیی ،بیهوییژه در روشهیای سینتی ،و بیه منظیور مصابلیه و بیه
حییداقل رسییاندن عواقییب ناشییی از دیسلکسیییا ،شایسییته آن اسییت کییه در جهییت پیشبینییی اییین اخییتالل ،پیییش از ورود کییودک بییه مصطییه
دبستان ،اقدام شیود .در مطالعیهی پییش رو نییز تاکیید محصصیان بیر غربیالگری زودهنگیام دیسلکسییا ،توسیط بررسیی و ارزییابی مولفیههای
شناختی آسیب دییده ،ناشیی از آسییب میدارهای عصیبی] [14در ایین کودکیان ،بیهواسیطهی طراحیی برنامیهی عصیبی-شیناختی مبتنیی بیر
رایانه میباشید .در سیال  2015تاکیید شیده اسیت کیه دالییل مهیم و اصیلی ایجیاد دیسلکسییا ،آسییب در برخیی میدارهای نیورونی در م یز
میباشیید .یکییی از اییین مییدارهای نییورونی ،مییدار فرونتییو-اسییتریتال میباشیید کییه بخشییی از کارکردهییای اجرایییی بییوده و عملکییرد حرکتییی،
شناختی و رفتیاری را کنتیرل و هیدایت میکنید .حافظیهی فعیال نییز یکیی از مولفیههای مهیم کارکردهیای اجراییی اسیت ،کیه در کودکیان
مبتال بیه دیسلکسییا دایار اخیتالل شیده اسیت[ .]15پیشیتر نییز در بسییاری از مصیاالت معتبیر علمیی تفیاوت و اخیتالف اشیمگیر حافظیهی
فعییال در گییروه کودکییان مبییتال بییه دیسلکسیییا مشییخص و بییه اثبییات رسیییده اسییت[ .]16،17دایییک و همکییاران نیییز در تحصیصییی بییه کییاهش
معنادار ظرفیت حافظهی فعیال در گیروه کودکیان بیا دیسلکسییا در مصایسیه بیا کودکیان عیادی اشیاره کردهانید] .[18در مطالعیهی میذکور نییز
هییدف طراحییی برنام یهی عصییبی شییناختی رایانییه-محییور بییرای انییدازهگیری و بررسییی حافظییه فعییال ،بییه عنییوان مولف یهی شییناختی مه یمص
آسیبدیده در کودکان در معرض دیسلکسیا ،پیش از ورود به دبستان و بدون نیاز به مهارت خواندن میباشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف از نور پژوهشهای تحصیز و توسعه ،از نظر شیوهی جمهآوری دادهها ،پژوهش توصیفی ،پیمایشی ،از نور ارزیابی و
تشخیص و از لحاظ نتیجه ،تولیدی میباشد.
جامعیهی آمیاری پیژوهش شیامل تمیامی دختیر و پسیرهای پییش دبسیتانیص در حیال آمیوزش در پییش دبسیتانیهای منیاطز نیوزده گانیهی
استان تهران ،تا پییش از آمیوزش رسیمی و ییادگیری خوانیدن بیود .تمیامی ایین کودکیان در مراکیز مربوطیه تحیت سینجش اولییه توانیایی
ذهنییی قییرار گرفتییه و از اییین حییید در محییدودهی بهنجییار قییرار داشییتند .نمونییهگیری بییه روش تصییادفی انیید مرحلییهای خوشییهای انجییام
گرفت؛ از مناطز نوزده گانیهی اسیتان تهیران انید منطصیه بیهطیور تصیادفی انتخیاب و از لیسیت پییش دبسیتانیهای آن منیاطز ،مراکیزی
بهطور تصادفی انتخاب گشتند و تمامی کودکان پیش دبستانی آن مراکز در پژوهش شرکت داده شدند.
بییرای اجییرای پییژوهش ،در هییر یییک از مراکییز انتخییاب شییده جلسییهای ترتیییب داده شیید و درخواسییت شیید تییا حییداقل یکییی از سرپرسییتان
کییودک در جلسییه حضییور داشییته باش یند .در جلس یهی مییذکور در خصییوص اهییداف پییژوهش توضیییح داده شیید ،همچنییین اطالعییات دقیییز
دموگرافیییک و مراحییل رشییدی کودکییانی کییه سرپرسییت آنهییا در جلسییه حضییور داشییتند ،جمییهآوری گشییت .در انتهییای جلسیهی مییذکور در
خصوص فعالیت رایانهای عصیبی-شیناختی توضییح داده شید و رضیایتنامهای مبنیی بیر تماییل بیه شیرکت کیودک دریافیت شید .در ادامیه
تمییامی کودکییان مراکیز مییذکور کییه رضییایت والییدین از شییرکت دادن فرزندشییان کسییب گشییته بییود ،بییه انجییام فعالیییت رایانییهای عصییبی-
شناختی محصز ساخته پرداختند .دادههیای مربیوب بیه هیر کیودک پیی از اتمیام تکیالین رایانیهای حافظیهی فعیال دییداری و شینیداری ،در
یک فایل اکسل ذخیره گشت تیا پیی از دو سیال (در اواخیر دوم دبسیتان) ،کیه تشیخیص هیر کیودک مشیخص شید ،بیرای هوشمندسیازی
برنامییه عصییبی-شییناختی مییورد اسییتفاده قییرار گیییرد .تمییامی کودکییان در انتهییای سییال دوم دبسییتان ،مییورد ارزیییابی خوانییدن از نظییر دقییت
خوانییدن ،سییرعت خوانییدن و درک مطلییب بییا اسییتفاده آزمییون تشخیصییی خوانییدن قییرار گرفتنیید .در نهایییت دادههییای مربییوب بییه کییارکرد
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تمامی کودکان در مصطه پییش دبسیتانی بیا توجیه بیه تشیخیص آنهیا در انتهیای دوم دبسیتان ،بیرای طراحیی برنامیهی عصیبی-شیناختی،
مورد استفاده قرار گرفت.
الزم به ذکر است که اک یر کودکیان شیرکتکننده در مرحلیهی اول تحصییز ،هیر شیش میاه یکبیار از طرییز معلیم و کیادر مدرسیه پیگییری
میشدند تا مییزان افیت ییا رییزش نمونیهها تیا انتهیای دوم دبسیتان ،کیه زمیان ارزییابی نهیایی بیود ،بیه حیداقل برسید؛ تعیداد نمونیهها در
مرحلهی اول پژوهش ،که کودکیان هنیوز هییت تشخیصیی (اعیم از دیسلکسییا ،و ییا عیادی) را دارا نبودنید 256 ،نفیر بیود .در مرحلیهی بعید
که پیگیری همیان نمونیهها در انتهیای سیال دوم دبسیتان بیود ،از  237نفیر نمونیههای باقیمانیدهی شیرکت کننیده از نمونیههای اولییه47 ،
نفر تشخیص اختالل خوانیدن 167 ،نفیر عیادی و سیایر کودکیان تشیخیصهای دیگیری را کسیب نمیوده و فایلهیای مربیوب بیه دادههیای
آنها از تحصیز حذف گردید.
جهت طراحی برنامهی عصبی-شناختی رایانه-محور ،با هدف اندازهگیری و بررسی حافظه فعال برای کودکان در معرض دیسلکسیا ،نظریههای
متعدد در خصوص اختالالت یادگیری بررسی شده و از میان نظریههای متعددص مطرح شده در این زمینه ،نظریههای مبتنی بر رویکردهای عصبی
– شناختی با تاکید ویژه بر نظریهی پردازش اطالعات و نصص در کارکرد اجرایی در کودکان با اختالل یادگیری مدنظر قرار گرفتند.
برنامهی طراحی شده توسیط محصصیین پیژوهش در قالیب بیازی میباشید و تکیالین بیرای انیدازهگیری حافظیهی فعیال شینیداری و دییداری
بهصورت جداگانه مدنظر قرار گرفتنید .در تکلیین مربیوب بیه حافظیه_ی فعیال شینیداری ،کیودک پیی از شینیدن نیام مجموعیهای از اشییا،
تصویر آنها را به ترتیب مشیاهده میکنید .تعیداد کلمیات شینیده شیده بیا توجیه بیه موفصییت کیودک در هیر مرحلیه مشیخص میشیود .در
خصوص حافظهی دیداری نییز جیای برخیی از اشییا روی میانیتور مشیخص مییشیود و سیپی جیای تصیویر هیدف از کیودک پرسییده میی
شود .مشابه تکلیین شینیداری ،تعیداد تصیاویر نمیایش داده شیده بیا توجیه بیه موفصییت کیودک در هیر مرحلیه مشیخص میشیود .عملکیرد
کودک شیامل تعیداد کلیکهیا ،زمیان عکیالمعیل کیودک و سیایر میوارد قابیل ثبیت در ییک فاییل اکسیل ثبیت و ذخییره میگیردد .بیرای
طراحییی برنام یهی عصییبی-شییناختی مییذکور ،بییا توجییه بییه مصییرون بییه صییرفه بییودن از نظییر حافظییه و پردازنییدهی مییورد نیییاز ،از نرمافییزار
سیشارپ استفاده شد.
 نرمافزار :C-Sharpسیشارپ یک زبان بسییار قدرتمنید برنامهنویسیی مبتنیی بیر هیدف 1اسیت کیه توسیط شیرکت مایکروسیافت سیاخته شیده اسیت.این زبیان
برنامهنویسی ترکیبی از قابلیتهای خوب سی پالس پالس 2و جاوا 3است [.]11

 آزمون تشخیصی خواندنآزمییون تشخیصییی خوانییدن یییک آزمییون انفییرادی و مرکییب از آزمییون متنهییای خوانییدن و آزمونهییای تکمیلییی میباشیید .بییا اییین آزمییون
میتوان سطح خوانیدن کیودک را بررسیی کیرد .در انتخیاب کلمیات و سیاختار صیرفی ،نحیوی و معنیایی متیون آزمیون ،کتیاب فارسیی اول
دبستان مالک بوده است .در سیاخت ایین متنهیا ،بیه جیذابیت داسیتانی آنهیا توجیه زییادی شیده اسیت تیا کیودک بیا عالقیه و انگییزهی
بیشتری آن را بخواند.

 بررسی روایی و اعتبارمحتییوایی4

صییوری5

و
یییا روایییی
بییه منظییور بررسییی روایییی برنامیهی عصییبی-شییناختی محصزسییاخته از روشهییای بررسییی شییواهد روایییی
روایییی افتراقییی6و یییا تشخیصییی اسییتفاده شیید .در نظرسیینجی بییه منظییور احییراز روایییی محتییوایی ،برنام یهی عصییبی-شییناختی بییه همییراه
پرسشیینامهی طراحیشییده ،بییرای بررسییی تناسییب و میییزان اهمیییت نظییری تکییالین موجییود در برنامییه ،در اختیییار انییدین متخصییص در
حوزهی سنجش و تشخیص اختالالت یادگیری قرار داده شد.

1

. Object oriented
. C++
3
. Java
4
. content validity
5
. formal
6
. differential
2
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جهت روایی افتراقی نییز از نمونیههای عیادی ،دیسلکسییا و بیشفعیال-نصیص توجیه کیه تمیامی آنهیا تشیخیص قطعیی را دریافیت نمیوده
بودند ،استفاده گردیید .برنامیه توسیط هیر ییک از ایین افیراد بیا تشیحیص میوردنظر اجیرا گردیید و خروجیی برنامیه بیا تشیخیص قطعیی دو
متخصص مستصل مصایسه شد.
1
در خصوص اعتبار و محاسیبهی ضیریب پاییایی برنامیهی عصیبی شیناختیص طراحیی شیده ،از روش آزمیون– بیازآزمون اسیتفاده شید .بیرای
محاسیبه ضیریب اعتبیار بیا ایین روش ،برنامیه توسیط  30کیودک در دو مرحلیه ،بیا حیداک ر شیباهت در شیرایط اجیرا بیرای هیر فیرد ،در
فاصلهی زمانی یک ماه ،اجرا شد.
یافتهها
پییی از طراحییی برنام یهی عصییبی شییناختی رایانییه-محییور جهییت بررسییی حافظ یهی فعییال کودکییان مسییتعد دیسلکسیییا ،روایییی محتییوایی
برنام یهی مییذکور محاسییبه گردییید .بییدین منظییور ،همبسییتگی میییان نظییر اهییار متخصییص خبییره بییا تجرب یهی کییاری بییاال در حیط یهی
اخییتالالت یییادگیری در خصییوص ارتبییاب میییان محتییوا و هییدف محاسییبه شیید .لییذا ،جییدولی بییرای بخشهییای طراحییی شییدهی تکلییین و
هییدف آن بخشهییا تهیییه گشییت و در اختیییار اهییار متخصییص بییا تجرب یهی بیییش از پییانزده سیال کییار تخصصییی بییا کودکییان بییا اخییتالل
یییادگیری خییاص قییرار گرفییت .بییرای هییر یییک از متخصصییان برنام یهی عصییبی شییناختی بییه اجییرا در آمیید .پییی از اجییرای برنامییه میییزان
انطباق آن قسیمت بیا مولفیههای شیناختی میدنظر ،حافظیهی فعیال دییداری و شینیداری ،از جانیب متخصیص از نمیره  1تیا  10امتییازدهی
شد.
همبستگی امتییازات داده شیده توسیط اهیار متخصیص میذکور توسیط همبسیتگی انید مت ییری و نیرم افیزار  SPSSمحاسیبه و معنیاداری
آن از طریز آزمون  Fمحاسبه گردیید .در خصیوص همبسیتگی مییان متخصیصها ،مییزان رابطیهی مییان ایین  4نفیر  0/67بیهدسیت آمید
که در سیطح  P<0/05معنیادار بیود؛ در نتیجیه میتیوان نتیجیه گرفیت کیه آزمیون عصیبی-شیناختی محصزسیاخته از نظیر صیاحبنظران در
این حیطه دارای روایی محتوایی میباشد.
در خصییوص روایییی تشخیصییی همییانطییور کییه در جییدول  1مشییاهده میشییود ،کییای دو در سییطح  ، P<0/05بییرای مصایس یهی حافظ یهی
فعال دییداری مییان گیروه کودکیان عیادی ،کودکیان بیا اخیتالل خوانیدن معنیادار اسیت؛ بیه عبیارت دیگیر برنامیهی میذکور قیادر اسیت از
طریز تکلین حافظهی فعال دیداری ،تفاوت میان کودک عادی و کودک مستعد دیسلکسیا را آشکار نماید.
جدول  :1روایی تشخیصی برنامهی عصبی-شناختی طراحی شده برای تکلیف حافظهی فعال دیداری
)Asymp. Sig. (2-sided
0/001
1/00

df
6
6

Value
31/151
37/753

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

روایی تشخیصی برای تکلیین مربیوب بیه حافظیهی فعیال شینیداری نییز بررسیی و محاسیبه گردیید .همیانطیور کیه در جیدول  2مشیاهده
میگییردد ،کییای دو در سییطح  ، P<0/05بییرای مصایس یهی حافظییه فعییال شیینیداری میییان گییروه کودکییان عییادی و کودکییان بییا اخییتالل
خواندن معنادار است؛ به عبارت دیگر مییان دو گیروه در تکلیین طراحیی شیده مربیوب بیه حافظیهی فعیال شینیداری ،تفیاوت معنیادار وجیود
دارد و برنامهی طراحی شده نیز این تفاوت را به خوبی مشخص میسازد.
جدول  :2روایی تشخیصی برنامهی عصبی شناختی طراحی شده برای تکلیف حافظهی فعال شنیداری
)Asymp. Sig. (2-sided
1/00
1/00

df
14
14

Value
38/278
39/604

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Test-Retest

1.
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با توجیه بیه معنیادار بیودن رواییی تشخیصیی برنامیهی عصیبی شیناختی طراحیی شیده در توانیایی تمیییز کیودک عیادی از کیودک مسیتعد
دیسلکسیا توسیط تکیالین حافظیهی فعیال دییداری و شینیداری ،مییزان رابطیه نییز توسیط ضیریب فیای کرامیر محاسیبه گردیید .جیدول 3
ضریب فای کرامر محاسبه شده را نشان میدهد.
جدول  :3محاسبهی ضریب فای کرامر جهت تعیین میزان رابطهی نمرهی حافظهی فعال (دیداری و شنیداری) در
تکلیف و گروه کودکان (عادی و مستعد دیسلکسیا)

حافظهی فعال

Approx. Sig.
0/002

Value
1/027

Phi

دیداری

0/002

0/726

Cramer's V

حافظهی فعال

6/00

1131.

Phi

شنیداری

6/00

736.

Cramer's V

Nominal by Nominal
Nominal by Nominal

نتیجهی محاسبهی ضریب پایایی مولفههای سازندهی برنامهی عصبی-شناختیص طراحی شده ،یعنی حافظهی فعال دیداری و شنیداری ،نیز در
جدول  4مشخص شده است.
جدول  :4ضریب پایایی مولفههای سازندهی برنامهی عصبی-شناختی (حافظهی فعال دیداری و شنیداری)
P-Value
ضریب پایایی
مولفهی سازنده
حافظهی فعال دیداری

0/87

0/001

حافظهی فعال شنیداری

0/91

0/001

به منظور بررسی اعتبار برنامهی طراحی شده ،از میان آزمودنیهای هنجار تعداد  30نفر انتخاب و با برنامهی طراحی شده مورد ارزیابی قرار
گرفتند .پی از یک ماه تمامی افراد مذکور ،با حف حداک ر شرایط ،مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند .اعتبار برنامه از طریز آزمون-آزمون مجدد و
توسط آزمون  tو  X2بررسی گشتند .میزان ارتباب برای حافظهی فعال دیداری و شنیداری به ترتیب 0/68 ،و  0/78حاصل گردید که در سطح
 P< 0/001معنادار بود.
بحث و نتیجهگیری
همه آزمونها و قیاسهای روانشناسی در تالش برای نمونهگیری از مجموعهای از رفتارهای اختصاصی هستند که بهتوان از آنها برای
تشخیص حضور یک عارضه ،ناتوانی یا اختالل در یک فرد استفاده کرد و با تشخیص به موقه ،مداخلهی موثر و بهنگام را آغاز نمود[ .]20هدف
پژوهش حاضر طراحی برنامهی عصبی شناختی جهت اندازه گیری و بررسی حافظه فعال کودکان مستعد دیسلکسیا بود .برای طراحی این
برنامهی نرمافزاری احتیاج به اساس علمی و نظریهی قوی بود .از میان نظریههای معتبر مطرح شده در زمینهی اختالل یادگیری ،نظریههای
عصبی-شناختی بهویژه نظریه پردازش اطالعات ،با توجه به هدف برنامه ،بیشتر مدنظر قرار گرفتند.
از آنجا که هدف پژوهش در واقه پیشبینی بوده و کاربران برنامه ،کودکان پیشدبستانی میباشند ،نیاز به استفاده و بکارگیری نرمافزاری با
گرافیک جذاب برای کودکان جهت طراحی برنامه بود .لذا ،جهت جذابیت بیشتر برنامه ،از نرمافزار سیشارپ جهت طراحی برنامه استفاده شد.
با اسیتفاده از روش هیای بررسیی رواییی مشیخص گشیت کیه برنامیهی عصیبی-شیناختی طراحیی شیده از رواییی و اعتبیار قیوی برخیوردار
است .در مصایسه پژوهش حاضیر بیا تحصیصیات مشیابهی کیه از تکیالین کیامپیوتری جهیت تشیخیص و غربیالگری دیسلکسییا اسیتفاده کیرده
بودنیید [5و  ،]6اعتبییار و روایییی تکییالین طراحییی شییده در اییین پییژوهش از روایییی و اعتبییار تکییالین در پژوهشهییای مییذکور بیشییتر میباشیید.
الزم به ذکر اسیت گرایه تمیامی ایین تکیاین بیا هیدف غربیالگری و تشیخیص زودهنگیام دیسلکسییا طراحیی شیدهاند ،ولیی در اک یر آنهیا
نمونهها کودکیا ن دبسیتانی بیوده و بخشیی از تکیالین طراحیی شیده نییز ،نییاز بیه خوانیدن دارنید[ .]12ایین در حیالی اسیت کیه در پیژوهش
حاضر هیدف غربیالگری کودکیان پییش از ورود بیه دبسیتان اسیت و نییازی بیه توانیایی خوانیدن وجیود نیدارد .عالوهبیر ایین ،در تعیدادی از
پژوهشهییای ذکییر شییده تکییالینص طراحییی شییده در واقییه همییان تکییالین موجییود در ابزارهییای تشخیصییی-شییناختی رای ی ماننیید وکسییلر
میباشند که بهصیورت کیامپیوتری در آمدهانید .در میورد نکتیهی آخیر الزم اسیت اذعیان شیود کیه انیین تکیالیفی کیه حاصیل کیامپیوتری
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طراحی برنامۀ عصبی شناختی رایانه -محور ..................

کردن تکالین آزمونهای رایی میداد-کاغیذی هسیتند فاقید جیذابیت و قالیب بیازی بیرای کیودک هسیتند لیذا ،قیادر بیه اسیتخراج توانیایی
بالصوهی کودک را در حیطهی مربوب به آن تکلین نیستند[.]13
برنامهی عصبی-شناختی طراحی شده در قالب بازی رایانهای میباشد .قالب بازیگونهی این فعالیت بزرگترین مزیتی که دارد افزایش میل و
رغبت کودک برای مشارکت در فعالیت میباشد .پیش از این نیز ابزارهای متعددی برای ارزیابی وضعیت شناختی افراد مبتال به دیسلکسیا معرفی
شدهاند که برخی مداد-کاغذی و برخی نیز جنبهی رایانهای داشتهاند [ .]21،22از میان این ابزارها شاید بهندرت بتوان ابزاری را یافت که
شرکتکننده با انگیزه و رغبت زیاد تمایل به شرکت ،تکمیل و حتی ادامه دادن فعالیت را داشته باشد.
به منظور نیل به هدف برنامه ،که در واقه غربالگری و کمک به شناسایی زودهنگام کودکان مستعد دیسلکسیا میباشد ،با توجه به تفاوت معنادار
حافظهی فعال در کودکان با دیسلکسیا] [24،23با کودکان عادی ،تکالین جداگانه برای حافظهی فعال شنیداری و دیداری طراحی شد .در نظر
گرفتن تکالین جداگانه برای اندازهگیری حافظهی فعال دیداری و شنیداری یکی از قابلیتهای مهم برنامهی عصبی شناختی طراحی شده
میباشد که در بسیاری از آزمونها و ابزارهای تشخیصی و غربالگری درنظر گرفته نشده است .برنامهی مذکور قادر است حافظهی دیداری و
شنیداری را با تکالین جداگانه ارزیابی نماید و همانطور که از نتای حاصل از پیادهسازی برنامهی مذکور مشخص شده است ،روایی تشخیصی
ابزار برای هر دو تکلین مربوب به حافظهی فعال دیداری و شنیداری و همچنین روایی محتوایی برنامه ،با تکیه بر نظر متخصصان حیطه ،باال
میباشد ( .)P<0/05برنامهی عصبی شناختی رایانه محور قادر است به عنوان یک ابزار غربالگری قابل اطمینان در مهدکودکها و
پیشدبستانیها بهکار رود .همچنین ،این ابزار میتواند جهت استفاده در طرح سنجش آموزش و پرورش نیز مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به
زمان اندک برای انجام فعالیت و جذابیت باال برای کودکان ،به عنوان یک ابزار غربالگری سریه در این زمینه بهکار رفته و کودکان مستعد
دیسلکسیا را جهت ارزیابی دقیزتر و مداخلهی سریه و بهنگام شناسایی نماید.
سپاسگزاری و قدردانی
تحصیز حاضر در راستای رسالهی دکتیری خیانم مونیا دالورییان بیه راهنمیایی آقیای دکترغالمعلیی افیروز و آقیای دکتیر فیرزاد توحییدخواه
و مشاورهی آقیای دکتیر سییدکاظم رسیول زاده طباطبیایی و آقیای دکتیر علیی اکبیر ارجمنیدنیا صیورت گرفتیه اسیت .از شیرکت کننیدگان
در پژوهش پیش رو ،خانوادهها و مس ولین که در این پژوهش همکاری کردند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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