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 چكيده

عصب روانشناختی و مهار توجه کودکان دارای  ناتوانی یادگیری تحقیقات متعددی انجام شده است. اما    های توانش کارکردهای اجرایی،پیرامون  زمينه:

روانشناختی و مهار توجه در کودکان مبتال به ناتوانی های عصبپژوهشی که به بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر توانش

وانشناختی رهای عصبهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر توانش هدف: .ستیادگیری پرداخته باشد مغفول مانده ا

این آزمون با گروه گواه بود. به منظور انجام پس -آزمون طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش روش: و مهار توجه در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری بود.

گیری ( به روش نمونه0301-04شهر تهران در سال تحصیلی  دوره ابتدایی یریادگی یبا ناتوان از جامعه آماری پژوهش )کودکان نفره 31ای پژوهش نمونه

 یآزمون هوشاین پژوهش شامل های آزمایش و گواه به صورت تصادفی گمارش شدند. ابزارهای استفاده شده در ای انتخاب و در گروهای چندمرحلهخوشه

( و مقیاس مهار توجه 2100یادگیری )ویلکات و همکاران، مشکالت (، پرسشنامه2118، کانرز) روانشناختیعصب آزمون(، 2113)وکسلر،  ویرایش چهارم

بان و )صاح آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش آموزش کارکردهای اجراییبود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه پیش (2112بری و رید، )دیری

گیری مکرر مورد تجزیه و های به دست آمده توسط تحلیل واریانس با اندازهماه دریافت نمود. داده 2جلسه آموزشی در طول  4( را در طی 0340همکاران، 

وانی یادگیری در کودکان مبتال به ناتروانشناختی و مهار توجه های عصبکارکردهای اجرایی بر توانش نتایج نشان داد که آموزش ها:يافتهتحلیل قرار گرفت. 

روانشناختی و مهار توجه در های عصبآموزش کارکردهای اجرایی بر توانش ریت ث(. میزان >f= ،99/93 f= ،110/1 p 42/032ت ثیر معناداری داشته است )

توان آموزش کارکردهای اجرایی های حاصل از این پژوهش، میبر اساس یافته گيری:نتيجهدرصد بود.  00و  40به ترتیب  کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری

 مورد استفاده قرار داد.  مهار توجه در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری وی روانشناختعصب یهابرای بهبود توانش مؤثررا به عنوان روشی 

 یریادگی یناتوانی، مهار توجه، روانشناختعصب یهاآموزش کارکردهای اجرایی، توانش واژه كليدها:
Background: Numerous studies have been conducted on executive functions, psychological neurological abilities, and 

attention deficit disorder in children with learning disabilities. However, research that has examined the effectiveness of 

teaching executive functions on neuropsychological abilities and attention deficit disorder in children with learning disabilities 

has been neglected. Aims: The objective of the present study was to investigate the effect of teaching Executive functions 

training on neuropsychological skills and attention control of the students with learning disability. Method: A sample of 30 

people of the study population (the students with learning disability in the primary schools of the city of Tehran in academic 

year 2018-19) were selected through multi-stage clustered sampling method and were randomly replaced into experimental and 

control groups in order to do the study. The research design was experimental from pretest, posttest and control group type. 

The applied instruments in this study included forth version of intelligence test (Wexler, 2011) and neuropsychological test 

(Conners, 2004), learning problems questionnaire (Wilcot, et.al, 2011) and attention control questionnaire (Derry berry & Reed, 

2002). Before administering independent variable, pretest was taken from both groups. Then the experimental group received 

teaching interventions during 8 sessions in Two months. The data from the study were analyzed via Variances with repeated 

measurements. Results: The results showed that Executive functions training has significantly influenced neuropsychological 

skills and attention control of the students with learning disability (f= 123/82, f= 53/55, p<0/001). The degree of the effect of 

Executive functions training on neuropsychological skills and attention control of the students with learning disability was 81 

and 66% respectively. Conclusions: According to the findings of this study Executive functions training can be applied as an 

efficient method to improve neuropsychological skills and Derry berry & Reed of the students with learning disability.  
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 مقدمه

های از آن دست مشکالتی است که در دهه 0ناتوانی یادگیری

شناسی مورد توجه فراوان قرار گرفته است اخیر، به واسطه رشد روان

های یادگیری به منزله علت (. در حال حاضر ناتوانی2100)آفلی، 

اصلی مشکالت شدید یادگیری تحصیلی شناخته شده است. ناتوانی 

ت نی از اختالالیادگیری یك اصطالح عام است که به گروه ناهمگ

های جدی در اکتساب و کاربرد شود و به صورت دشواریاطالق می

گوش دادن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، استدالل کردن، یا 

کند )کاکابرائی، ارجمندنیا و های ریاضی تظاهر میهایناتوانی

(. کودکان و نوجوانان مبتال به ناتوانی یادگیری در هر 2102افروز، 

ای آموزان هیچ چارهشوند. معموالً این دانشفت میکالس درس یا

جز ترک تحصیل ندارند، مگر آنکه مشکالت آنها به موقع تشخیص 

رغم هوش طبیعی در ادامه داده شده و درمان شوند. این کودکان علی

ران های یادگیری، ریشه در دوناتوانیباشند. تحصیل دچار مشکلی می

های جوانی و بزرگسالی و تا سال پیش از تولد و اوان کودکی دارد

(. البته به دلیل نهفتگی عالیم 2101، گیلیانی و جاکوماتز) یابدادامه می

های یادگیری، مطالعه دقیو و عمیو این های ناتوانیو مشخصه

ون، )سوانس اختالالت مانند برخی اختالالت روانی دیگر دشوار است

راهنمای آماری و  پنجمین ویرایشبر اساس  (.2101 کلر و جرمن،

های یادگیری دارای چهار نوع ، ناتوانی2تشخیصی اختالالت روانی

، ناتوانی 9، اختالل بیان نوشتاری8، اختالل ریاضیات3اختالل خواندن

 (.0302گنجی، باشد )می 0یادگیری نامشخص

آموزان دارای ناتوانی یادگیری، دارای ضعف شدید در دانش

هستند )دهقانی، افشین و  1شناختیروانهای عصبتوانش

بیوتیا، آلبارت، ؛ 0309میرمهدی و شجاعی، ؛ 0309کیخسروانی، 

د که ان(. بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده2100لالنگ و چایکس، 

 توانش است که البته روانشناختیمنش  عصب ناتوانی یادگیری دارای

یابد در کارکردهای اجرایی مغز تبلور می  4شناختیهای عصب

ایی از فرآیندهای اجرایی به مجموعه. کارکردهای (2101گراهام، )

کنند که در مدیریت رفتار هدفمند به کار گرفته شناختی اشاره می

اکثر  (.2101لوکاسیو، ماهون، اسون و گاتینگ، ) شوندمی

                                                           
1. Learning disability 
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

Fifth Edition 
3. Reading Disorder 
4. Mathematical Disorder 

های کنشاجرایی، کارکردهای اند که پژوهشگران پذیرفته

 کودک برای بازداری، خودتغییری، برنامهاند، که توانایی خودتنظیم

 کاری، حل مسئله و هدفریزی، سازماندهی، استفاده از حافظه

 ،گرینبالت و روزنبالم) دهدگذاری برای انجام تکالیف را نشان می

 خود ،ها، رفتارهایی مانند خودنظارتی، تغییراین کنش (.2100

داری پاسخ، پذیری شناختی، بازانعطاف ،ریزیآغازگری، برنامه

کرده و را توصیف  دهی و حافظه فعالتوجه پایدار، سازمان

ن، کلیکمن و الیسو -سمرود ) کنندبروندادهای رفتار را تنظیم می

روانشناختی های عصبضعف در توانش (.2101؛ اسمیت، 2110

غم در نتیجه، به رشود. آموزان میباعث افت عملکرد تحصیلی دانش

روانشناختی  عصبهای توانشرای نقص در آموزان داتالش، دانش

توانند موفقیت تحصیلی ملموسی را تجربه نمایند )کاسپار، نمی

2103.) 

پذیر در کودکان دارای ناتوانی های آسیبدیگر از زمینهیکی

(. 2102است )وانگ و هوانگ،  0یادگیری، ضعف آنها در مهار توجه

(، 0300که نتایج پژهش عابدی، پیروز زیجردی و یارمحمدیان )چنان

(، پرستون، هیتون، 2119(، فاکس و فاکس )0308) یبدرسیدی و 

( و ایسبل، کالکینز، سوینگلر و 2110کارن، واتسون و سلك )مك

( بیانگر آن است که برخورداری از قدرت مهار توجه 2104لیرکز )

ودکان در حوزه تحصیلی شود. تواند منجر به بهبود عملکرد کمی

اجزای توجه شامل تنظیم برانگیختگی و مراقبت، توجه انتخابی، توجه 

پایدار و فراخنای توجه یا توجه تقسیم شده، بازدارندگی و کنترل 

ای از توجه به مجموعه (.0301خواه، بلوکیان و وطنباشد )رفتار می

دف کردن به ه شود که شامل تمرکزعملیات پیچیده ذهنی اطالق می

اشتن یا تحمل کردن و گوش به زنگ بودن دنگه، یا درگیر شدن با آن

های محرک و تغییر تمرکز در یك زمان طوالنی، رمزگردانی ویژگی

ظرفیت توجه به  (.2110موتاگو، از یك هدف به هدف دیگر است )

صورت سلسله مراتبی است، به نحوی که برای موفو شدن در تکالیفی 

د سطوح باالتر توجه است، مثل جایگزینی، یا تقسیم سطوح که نیازمن

، وری هستند )اهرمیمانند تمرکز و توجه پایدار ضر ،تر توجهپایین

شود که جنبه (. احساس می0301منزه و کمرزین،شوشتری، گلشنی

5. written expression Disorder 
6. Unknown learning disability. 
7. Psychological Nervous 
8. Psychological Nervous Skills 
9. Control attention 
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ته است ساز وابسزمینههای توانشهای سطو باالتر توجه نه تنها به این 

ا تر مانند توانایی رهاسازی توجه و بازداری راجراییبلکه باید توانایی 

د های توجه به نواحی پیشانی مغز وابسته هستننیز شامل شود. این جنبه

و با برخی از آنچه که عملکردهای اجرایی نامیده است همپوشی دارند 

ا اندر، مکوی، چیت؛ به نقل از راسکانا، انگل0300فر و گرجی، عمادی)

 .(2103و ساراگیو، 

 های شناختی و روانشناختیهای مختلفی برای بهبود مؤلفهدرمان

پذیر در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری به کار گرفته شده آسیب

های درمانی پرکاربرد، آموزش کارکردهای است. یکی از روش

 ؛ به نقل از2100)نگاین، مارفی و آندرز،  است 0اجرایی

؛ هاوکی، تیلمان، 2101یروش و گوا، ، اسوار، شوارت، تیارماالوسکی

نسب، ؛ ارغوانی پیرسالمی، موسوی0300؛ امانی، 2104البی و بارچ، 

(. 0300پور و عابدی، ؛ به نقل از آقابابایی، ملك0300مقدم، خضری

روانشناختی است که به کارکردهای اجرایی یك مفهوم عصب

فمند یت هدریزی و فعالفرآیندهای شناختی سطو باال برای برنامه

هی داشاره دارد که شامل شروع کردن تکلیف و پیگیری، سازمان

نترل ریزی، کنترل رفتارها، کتکلیف، حافظه، تقویت توجه، برنامه

و  باشد )ژانگحل مسئله می توانشهیجانات، مدیریت زمان و 

اند که آموزش و رشد نشان داده هاپژوهش(. 2104همکاران، 

های کلیدی در گسترش توانمندیکارکردهای اجرایی نقش 

های توانایی و (2104مارکیو، کلی و سولوویج، ) و هیجانی یعاجتما

بریجن، هارتمن، کوستونس، دیتحصیلی و آموزشگاهی دارند )

پیشرفت در تحصیل و رفتارهای انطباقی در  .(2104ویسچر و بوسکر، 

وری طهای عملکرد اجرایی آنها بستگی دارد، به کودکان به ظرفیت

ننده بینی کهایی که در عملکرد اجرایی وجود دارد پیشکه توانایی

ودکان کخوبی برای موفقیت تحصیلی و همچنین رفتارهای انطباقی 

 .(2101، ، الکویتچ، یانگ و کالرکباشد )التزمنمی

ناتوانی یادگیری و ت ثیرات  حال با توجه به پیامدهای نامطلوب

ی و اجتماعی کودک و این که آن بر روند زندگی فرد گسترده

اجتماعی،  هایتواند زندگی آینده فرد را به تباهی بکشاند و آسیبمی

ناپذیری به دنبال داشته باشد )فلوید و تحصیلی و هیجانی جبران

 هایضروری است اقدامات مقتضی برای درمان مؤلفه (2101اولسون، 

ی آموزشی و هاروانشناختی و هیجانی این کودکان در کنار روش

                                                           
1. Executive functions training 

های هیجانی و تحصیلی مناسب بکار گرفته شود تا از پیشروی آسیب

ر در های بالینی دیگروانشناختی این ناتوانی و تبدیل آن به اختالل

آینده جلوگیری شود. عالوه بر این فرآیند توجه به سالمت روان 

ناپذیر است. چرا که این گروه از جامعه در کودکان امری اجتناب

بایست به ایفای نقش اجتماعی و شغلی بپردازند و نزدیك، میآینده 

شود آنها پذیری روانشناختی، هیجانی و تحصیلی آنان سبب میآسیب

نتوانند کارکرد اجتماعی، روانشناختی و تحصیلی مناسب را از خود 

بروز دهند که این فرآیند نشان از ضرورت انجام پژوهش حاضر دارد. 

بنابراین با توجه به موضوعات مطروحه و تحقیقات انجام یافته در مورد 

تی و روانشناخیر کارکردهای اجرایی بر بهبود مشکالت عصبت ث

ی کودکان، و از سوی دیگر به دلیل عدم انجام پژوهشی درباره تحصیل

تی روانشناخعصب های توانشیر آموزش کارکردهای اجرایی بر ت ث

و مهار توجه کودکان دارای ناتوانی یادگیری، پژوهش حاضر در پی 

است که آیا آموزش کارکردهای اجرایی بر  سؤالپاسخ به این 

ار توجه کودکان دارای ناتوانی روانشناختی و مهعصبهای توانش

 یر دارد؟ت ثیادگیری 

 روش

پس  -آزمون طرح پیشروش پژوهش از نوع آزمتتایشتتتی بتتا 

آزمون با گروه گواه بود. متغیر مستتتقل آموزش کارکردهای اجرایی 

مهار توجه   و ی روانشتتتناخت عصتتتبهای  توانشو متغیرهای وابستتتته   

ناتوان   کودکان  ا ردر این پژوهش جامعه آماری     بود.  یریادگی  یبا 

تمامی کودکان دوره ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری شتتهر تهران در 

دادند. جهت انتخاب حجم نمونه تشکیل می 0301-04تحصیلی  سال

بدین  ای استتتتفاده شتتتد.   ای چندمرحله  گیری خوشتتتهاز روش نمونه 

صتتتورت که ابتدا با مراجعه به آموزش و پرورش شتتتهر تهران از بین 

قه     ناطو آموزش و پرورش، منط به   2نواحی و م آموزش و پرورش 

 9بی، راجعه به ناحیه انتخاصورت تصادفی انتخاب گردید. سپس با م   

دبستتتان دوره ابتدایی به تصتتادف انتخاب شتتد. ستتپس از معلمان پایه 

شد تا دانش       ست  شم درخوا ش آموزانی را که دارای چهارم، پنجم و 

عالئم ناتوانی یادگیری هستتتند و یا در غربالگری مدارس تشتتخیص  

انتتد، را معرفی نمتتاینتتد. ستتتپس نتتاتوانی یتتادگیری دریتتافتتت کرده

آموزان معرفی شتتتده با توجه به عالئم ناتوانی یادگیری مندرج شدان

 2در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders fifth 

revised edition (DSM- V) 
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تحت مصتتتاحبه بالینی قرار گرفتند. همچنین جهت اطمینان یافتن از         

تشخیص درست، به این افراد پرسشنامه مشکالت یادگیری ارائه داده 

آموزانی که تشخیص ناتوانی یادگیری  دانششد. در قدم آخر از بین  

آموز به تصتتادف دانش 31آموز( تعداد دانش 98را دریافت نمودند )

های آزمایش و گواه انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه  

ند )  آموز در دانش 09آموز در گروه آزمایش و  دانش 09قرار گرفت

مایش مداخله آموزان حاضتتر در گروه آزگروه گواه(. ستتپس دانش

جلستته یك ستتاعته،  4مربوط به آموزش کارکردهای اجرایی را طی 

ست    هفته سه و در طی دو ماه دریافت کردند. این در حالی ای یك جل

که گروه گواه در طول انجام فرایند پژوهش حاضتتتر این مداخله را        

های ورود به پژوهش شتامل: داشتتن شترایط    دریافت نکردند. مالک

یادگیری با توجه به مصتتتاحبه بالینی و پرستتتشتتتنامه  مربوط به ناتوانی

مشتتکالت یادگیری؛ برخورداری از هوش متوستتط با توجه به نتایج  

آزمون هوشی؛ اعالم رضایت و آمادگی جهت شرکت در پژوهش؛    

ونده با توجه به پرمزمن )نداشتن بیماری جسمی و روانشناختی حاد و 

مت و مشتتتتاوره   نان( بود. همچنین مالک ستتتال های خروج از  ای آ

پژوهش نیز شتتامل: غیبت در دو جلستته آموزشتتی و عدم همکاری و 

در این پژوهش  انجام ندادن تکالیف مشتتخص شتتده در کالس بود. 

ها از دو ستتطو آمار توصتتیفی و استتتنباطی  برای تجزیه و تحلیل داده

استتتفاده شتتده استتت. در ستتطو آمار توصتتیفی از میانگین و انحراف  

هت ویلك ج -مار استنباطی از آزمون شاپیرو   استاندارد و در سطو آ  

سی برابری     سی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای برر برر

یانس  یه        وار یانس برای بررستتتی فرضتتت یل کوار ها، همچنین از تحل

ماری افزار آپژوهش استتتتفاده گردید. نتایج آماری با استتتتفاده از نرم

23SPSS- .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 ابزار

ی و برپرسشنامه مهار توجه: پرسشنامه مهار توجه توسط دیری

باشد که هر می سؤال 21ساخته شده و مشتمل بر  2112رید در سال 

 بندی می)همیشه( درجه 8)هرگز( تا  0در مقیاس چهار درجه  سؤال

به شکل  00و  04، 01، 08، 03، 01، 0، 9، 8شماره  سؤاالتشود. 

 دااین پرسشنامه، ابتشوند. جهت استفاده از گذاری میمعکوس نمره

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised- 

Forth Edition 
2. Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised- third 

Edition 
3. Verbal comprehension 

این پرسشنامه از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه و سپس به روش 

ترجمه، از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده بود تا مشخص گردد باز

که آزمون در فرآیند ترجمه دچار آسیبی نگردیده باشد. در پرسشنامه 

بود از نارسایی در مهار توجه خفیفی  31تا  21حاضر اگر نمره فرد بین 

باشد از نقص در مهار توجه  81تا  31برخوردار است. اگر بین 

این پژوهش افرادی که نمرات باالتر باشد. درمتوسطی برخوردار می

داشتند به عنوان افرادی در نظر گرفته شدند که دارای مشکل  31از 

فر می باشد )عمادی 31این پرسشنامه در مهار توجه بودند. نمره برش 

خرده مقیاس  3این آزمون مهار توجه افراد را در (. 0300و گرجی، 

ند کتمرکز توجه، تغییر توجه و یك نمره کلی اندازه گیری می

این مقیاس با دشواری های پایین در(. نمره2112بری و رید، )دیری

اه های تهدیدزا در افراد اضطرابی همرزیاد در رها شدن از محرک

-یجانهای هاین آزمون همبستگی مثبتی با برخی از جنبهباشد.می

و همبستگی منفی با برخی  r=81/1گرایی پذیری مثبت از جمله برون

ست اپذیری منفی از جمله اضطراب صفت داشته های هیجاناز جنبه

(93/1=r2112بری و رید، ( و پایایی ثبات درونی خوبی دارد )دیری .)

گزارش شد  42/1ی آن با استفاده از آلفای کرونباخ هم چنین پایای

این پرسشنامه در (. عالوه بر این پایایی2112بری و رید، )دیری

( با استفاده از ضریب آلفای 0300فر و گرجی )پژوهش عمادی

محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش  40/1کرونباخ 

 محاسبه شد. 49/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

: با توجه به 0ویرایش چهارم برای کودکان وکسلر یآزمون هوش

ی ورود به پژوهش برخورداری از هوش هامالکاین که یکی از 

متوسط و باالتر است بنابراین از آزمون هوش وکسلر برای بررسی 

در سال آموزان دارای ناتوانی یادگیری استفاده شد. هوش دانش

مقیاس هوشی  2113و در سال  2کودکان سهمقیاس وکسلر  0000

، پنج نوع آزمون ایناز  تهیه شد. 00-0وکسلر چهارم برای کودکان 

که شامل: هوشبهر درک مطلب  گرددبهره هوشی استنتاج می

، هوشبهر 9، هوشبهر حافظه فعال8، هوشبهر استدالل ادراکی3کالمی

ط عابدی این آزمون در ایران توس .1، و هوشبهر کل0سرعت پردازش

ای از کودکان ایرانی انطباق و هنجاریابی شده ( بر روی نمونه0340)

4. Perceptual reasoning 
5. Working memory 
6. Processing speed 
7. Total scale 
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 ،09/1تا  09/1ها در باز آزمایی در محدوده پایایی خرده آزمون است.

در این  ، گزارش شده است.40/1تا  10/1ضرایب پایایی تنضیف از 

وکسلر کودکان ویرایش چهارم برای  یپژوهش از آزمون هوش

 .شدسنجش هوش کودکان با ناتوانی یادگیری استفاده 

 در کانرز توسط آزمون این: کانرز روانشناختیعصب آزمون

 جمله از روانشناختیعصبهای توانش منظور ارزیابی به 2118 سال

 حافظه، عملکرد حسی حرکتی، زبان، کارکردهای اجرایی، توجه،

 برای (دشدی تا نشده )مشاهده طیف چهار در ناختیادگیری و ش

توسط  در ایران پرسشنامه این .است ساخته شده سال 02 تا 9 کودکان

 ضرایبشده است و  هنجاریابی و ترجمه( 0301جدیدی و عابدی )

 بازآزمایی پایایی ضریب و 01/1تا  19/1ای از پایایی درونی با دامنه

 هایسازه اعتبار. است شده گزارش 01/1 تا 01/1 فاصله هفته هشت با

 و دست آمده به عوامل تحلیل ایهروش از استفاده با کانرز مفر

 افراد تمایز در پرسشنامه توانایی آماری بررسی با آنها افتراقی اعتبار

 قویاً بالینی هایگروه دیگر و از عادی کودکان بیش فعالبه  مبتال

 کرده و ارزیابی مناسب راابزار  این سازه روایی .است شده ت یید

)جدیدی  اندکرده گزارش 12/1 کرونباخ روش به را ابزار این پایایی

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده  .(0301و عابدی، 

 محاسبه شد. 10/1از ضریب آلفای کرونباخ 

یادگیری: پرسشنامه مشکالت یادگیری  مشکالت پرسشنامه

( تهیه شده و مشکالت 2100همکاران )کلورادو توسط ویلکات و 

یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، شناخت اجتماعی، 

ه داند کاضطراب اجتماعی، عملکردهای فضایی و حساب کردن می

آیتم  21شوند. این پرسشنامه که از موجب مشکالت یادگیری می

اسخ . پشودآموزان تکمیل میتشکیل شده است، توسط والدین دانش

( تا همیشه 0ای از اصالً )درجه 9به هر عبارت در یك مقیاس لیکرت 

قرار دارد.  011تا  21باشد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین ( می9)

های آن، توسط سازندگان پرسشنامه با اعتبار این پرسشنامه و مؤلفه

های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل روش

دست داده است. قابلیت اعتماد تفکیکی و قابلیت اعتماد به قبولی را

سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین 

های های این پرسشنامه با پرسشنامهقابلیت اعتماد همگرای مؤلفه

پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است: خواندن 

؛ اضطراب اجتماعی 08/1اعی ؛ شناخت اجتم88/1؛ ریاضی 08/1

؛ به نقل از حاجلو 2100)ویلکات و همکاران،  31/1و فضایی  80/1

(. در پژوهش حاجلو و رضایی شریف 0301شریف، و رضایی

(، به منظور وارسی اعتبار پرسشنامه مشکالت یادگیری 0301)

کلورادو از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شده است. 

های آن از طریو محاسبه یاسمقونی کل پرسشنامه و خرده همسانی در

ضریب آلفای کرونباخ مطلوب برآورد گردید. پایایی این پرسشنامه 

محاسبه  41/1در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 شد.

روند اجرای پژوهش: جهت انجام پژوهش ابتدا با توجه به 

جعه به مدارس انتخاب شده و های به عمل آمده و با مراهماهنگی

 هایانتخاب حجم نمونه با رضایت کتبی و گمارش آنها در گروه

های پژوهش به صورت گروهی بر روی آزمایش و گواه، پرسشنامه

افراد حاضر در پژوهش اجرا گردید. جهت رعایت اخالق در پژوهش 

آموزان برای شرکت در برنامه مداخله کسب و رضایت اولیاء و دانش

شدند. همچنین به افراد گروه گواه  کلیه مراحل مداخله آگاه از

اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرآیند پژوهشی این 

همچنین به هر دو گروه اطمینان مداخالت را دریافت خواهند نمود. 

ماند و نیازی به درج نام نها محرمانه باقی میآکه اطالعات  دداده ش

آزمایش مداخله آموزشی  ر روی گروه. در نهایت، بنیست

کارکردهای اجرایی مطابو با جدول یك انجام شد در حالی که گروه 

ای دید. برنامه مداخلهگواه به همان روش جاری و معمول آموزش می

( 0340کارکردهای اجرایی )صاحبان، امیری، کجباف و عابدی، 

ه جلسای یك جلسه آموزشی یك ساعته، هفته 4پژوهش حاضر در 

 در طی دو ماه به شرح زیر اجرا گردید.

 هايافته

های جمعیت شناختی بیانگر آن بود که های حاصل از دادهیافته

سال بودند که در این  02تا  01افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سنی 

سال بود.  01/00 ± 33/3بین میانگین و انحراف معیار سن آنها 

( %30همچنین بیشترین میزان پایه تحصیلی مربوط به کالس چهارم )

 شود.های توصیفی پژوهشی پرداخته میدر ادامه به بررسی یافتهبود. 
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 (0340و همکاران،  . جالصه جلسات آموزش کارکردهای اجرایی )صاحبان0جدول

 شرح جلسه هدف جلسه

 معارفه و بیان قوانین، آموزش سازماندهی جلسه اول
ندی اشیاء، توضیو بآشنایی مخاطبین به یکدیگر، معرفی درمانگر، ایجاد انگیزه برای شرکت در جلسات، تکلیف دسته

 بندی مفاهیمی همچون بازی با مازدستورالعمل برای آنان، دسته

 جلسه دوم
افزایش تمرکز و دقت، سازماندهی 

 ها بر حسب زمان وقوع آنهافعالیت

 آموزان تشخیص دهند که چه چیزیفعالیت اول: بازی توالی روندها؛ فعالیت دوم: بیان داستان توسط درمانگر، دانش

 درست، چه چیزی نادرست است؛ فعالیت سوم بازی با ماز، تعیین وقت برای رساندن مسافران به هدف

 ه سومجلس
تقویت حافظه کاری، بازداری پاسخ و 

 کنترل تکانشگری

آموز آخرین کلمات هر دوجمله را پس از پایان دو آموزش توجه به کلمه آخر، بیان دو جمله توسط درمانگر، دانش

 جمله، بیان نماید. فعالیت دوم: تعیین روند فعالیت به صورت معکوس؛ فعالیت سوم: نوشتن جمالت در دفترچه بدون

 در جمله دوم« ی»در جمله اول، و حرف »آ »نوشتن حرف 

 جلسه چهارم
افزایش دقت و توجه، آموزش آغازگری 

 و توجه به دستورالعمل

ها؛ فعالیت دوم: گفتن کلمه آخر هر جمله، پس از اتمام فعالیت اول: نگاه کردن دو تصویر مشابه و پیدا کردن تفاوت

 در چشم با هدف کنتری تکانشگری و بازداری پاسخجمله چهارم؛ فعالیت سوم: بازی چشم 

 افزایش تمرکز و حفظ توجه پایدار جلسه پنجم
آموز چند حیوان را به یك مقصد برساند. هدف این بازی ایجاد توجه مداوم فعالیت اول: ماز با چند مقصد: دانش

 ت متضاد به صورت دو نفرهگویی به سؤاالت شفاهی؛ فعالیت سوم: بازی کلماباشد. فعالیت دوم: پاسخیم

 جلسه ششم
های مستقیم و معکوس با هدف بازی

 افزایش دقت و توجه

فعالیت اول: پیدا کردن تصاویر تخم مرغ داخل کادر در تصویر زمینه بدون عالمت زدن آنها. فعالیت دوم: مشخص 

گویی خور مستقیم، مرحله دوم پاسبه ط سؤاالتگویی به هایی که در کادر نیستند. فعالیت سوم: پاسخکردن تخم مرغ

 معکوس به همان سؤاالت؛ فعالیت چهارم: شماره گذاری توالی رویدادها به صورت معکوس

 جلسه هفتم
تقویت حافظه دیداری، تقویت دقت، 

 ریزی روزانهآموزش برنامه

د، آزمودنی شوآزمودنی پنهان میشود، پس از چند دقیقه تصویر از دید یمبازی ببین و بگو: چند عکس با شماره ارائه 

تصاویر را به ترتیب بیان نماید. فعالیت دوم: دیدن تصاویر حاوی حیوانات و نام بردن آنها پس از محو تصویر. فعالیت 

 های روزانه با تعیین مدت زمان الزم برای انجام آن.یتفعالریزی برای سوم: برنامه

 جلسه هشتم
ر لیت دآموزش برنامه ریزی برای یك فعا

 آینده.

جشن و  ریزی برای یكفعالیت اول: تعیین زمان یك برنامه با توجه به تقویم سالیانه و تقویم اجرایی مدرسه، برنامه

 بندی امتیازات و دادن ژتون خرید با توجه به امتیازاتهای اجرای برنامه. فعالیت دوم: جمعتعیین گام
 

 

 آزمونو پس آزمونحل پیشاهای آزمایش و گواه در مرگروهروانشناختی و مهار توجه در  -های عصب توانش انحراف معیار و میانگین. 2جدول

 هامولفه

 گروه گواه گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 00/1 40/090 02/4 80/090 0 01/020 88/0 33/091 روانشناختیعصبهای توانش

 13/9 41/31 32/8 00/31 09/8 03/24 99/8 21/31 مهار توجه
 

 

ای هفرضقبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کواریانس، پیش

های پارامتریك مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس آزمون

رمال بودن فرض نآن بود که پیشنتایج آزمون شاپیرو ویلك بیانگر 

و  یروانشناختعصبهای ها در متغیرهای توانشای دادهتوزیع نمونه

و  آزمونی در مراحل پیشریادگی یآموزان با ناتواندانش مهار توجه

 های آزمایش و گواه برقرار بوده است آزمون در گروهپس

(33/1 f=، 19/1<pهمچنین پیش .) فرض همگنی واریانس نیز توسط

آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبودکه 

 استها رعایت شده فرض همگنی واریانسداد پیشاین یافته می

(19/1<p از طرفی نتایج آزمون .)t آزمون نشان داد که پیش

 های)توانشهای آزمایش و گروه گواه در متغیرهای وابسته گروه

. (p>19/1است )مهار توجه( معنادار نبوده و ی روانشناختعصب

ط فرض همگنی شیب خهمچنین باید اشاره کرد که در بررسی پیش

ندی بآزمون با متغیر گروهنتایج نشان داد که تعامل پیش ،رگرسیون

 وی روانشناختعصبهای آزمون در متغیرهای توانشدر مرحله پس

ار نبوده است. این بدان معناست که فرض همگنی مهار توجه معناد

و  یروانشناختعصبهای شیب خط رگرسیون در متغیرهای توانش

 برقرار بوده است. مهار توجه

آموزش ) مستقل ریمتغ آموزش ،3 جدول جینتا به توجه با

 نیانگیم معنادار تفاوت جادیا به منجر توانسته( کارکردهای اجرایی

عصب روانشناختی و مهار توجه های توانش) وابسته هایریمتغ نمرات

 سطو در آزمونپس مرحله در( کودکان دارای ناتوانی یادگیری

 کنترل با که شودمی حاصل جهینت نیا لذا. گردد 19/1ی خطا

ب عصهای توانش هایریمتغ نمرات نیانگیم گر،مداخلهی رهایمتغ
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موزش با آروانشناختی و مهار توجه کودکان دارای ناتوانی یادگیری 

و با این تغییر مطاب. کارکردهای اجرایی دچار تغییر معنادار شده است

های توصیفی، بدین صورت بوده که آموزش کارکردهای یافته

عصب های توانشاجرایی توانسته منجر به کاهش مشکالت 

 قدارمدارای ناتوانی یادگیری شود. روانشناختی و مهار توجه کودکان 

عصب های توانش زانیم برکارکردهای اجرایی  آموزش ت ثیر

روانشناختی و مهار توجه کودکان دارای ناتوانی یادگیری به ترتیب 

 10 و 44به ترتیب  بوده است. این بدان معناست که 00/1و  40/1

توجه  رعصب روانشناختی و مهاهای توانشهای درصد تغییرات متغیر

ش آموز) گروهیتوسط عضویت کودکان دارای ناتوانی یادگیری 

 شود.تبیین می کارکردهای اجرایی(

 

 یریادگی یآموزان با ناتواندانش مهار توجهو  یروانشناختعصبهای توانش بر آموزش کارکردهای اجرایی اثربخشی انسیکوار لیتحل .3جدول
 آزمون توان اثر اندازه یمعنادار سطو F مجذورات نیانگیم یآزاددرجه مجذورات مجموع رهایمتغی آمار هایشاخص متغیرها

 عصبهای توانش
 روانشناختی

 00/1 32/1 113/1 13/00 24/191 0 24/191 آزمونشیپ

 0 40/1 1110/1 42/023 80/9102 0 80/9102 عضویت گروهی
 - - - - 10/80 21 19/0203 خطا
 - - - - - 31 023103 کل

 مهار توجه

 00/1 98/1 1110/1 00/30 90/880 0 90880 آزمونشیپ
 0 00/1 1110/1 99/93 10/030 0 10/030 عضویت گروهی

 - - - - 08/00 21 98/322 خطا
 - - - - - - 38100 کل

 
 

 گيریبحث و نتيجه

 کارکردهای یافته اول پژوهش بیانگر آن بود که که آموزش

ی ریادگی یبا ناتوان ی کودکانروانشناختعصبهای توانشبر  اجرایی

ت ثیر معناداری داشته است. یافته حاضر همسو با یافته نگاین و 

( و آقابابایی 0300(؛ ارغوانی پیرسالمی و همکاران )2100همکاران )

اند که ( بود. چنان این پژوهشگران نشان داده0300و همکاران )

کرد تحصیلی آموزش کارکردهای اجرایی منجر به بهبود عمل

شود. بر این اساس ارغوانی پیرسالمی و همکاران آموزان میدانش

هبود تواند منجر بمیکارکردهای اجرایی اند که ( نیز بیان کرده0300)

 شود.آموزان دارای اختالل یادگیری دانشعملکرد تحصیلی 

 وانینات دارای کودکان توان گفتدر تبیین یافته حاضر می

 یروان فضایی، های دیداریتوانش در ف شدیدیادگیری دارای ضع

هستند  نقش و فهم و در درک ناتوانی و سازیمفهوم حرکتی،

(. بر این اساس، آموزش کارکردهای 0309)میرمهدی و شجاعی، 

حسب  ها براجرایی با پرداختن به مفاهیمی همچون سازماندهی فعالیت

 و سرعت تتقوی (، در2104زمان وقوع آنها )هاوکی و همکاران، 

 صالحا و اجرا برای توانایی پذیری شناختی،انعطاف حرکتی، روانی

 کند.نقشه عمل، در جهت کاهش این نقیصه عمل می

 یتتقو عالوه بر این در این آموزش، تکلیف کدگذاری سبب

 سرعت و ادراکی سازماندهی فرآیندهای اطالعات، پردازش سرعت

ان پردازش شناختی کودک و در نتیجه سبب بهبود سرعت عملکرد،

ها باید به تقویت حافظه کاری، بازداری پاسخ و شود. در کنار اینمی

کنترل تکانشگری به عنوان مفاهیم آموزش داده در جلسه سوم 

آموزش کارکردهای اجرایی اشاره کرد که باعث بهبود حافظه کاری 

د. شوبازداری پاسخ در کودکان دارای ناتوانی یادگیری می و توانش

یابد که نقص در حافظه فعال و این بعد از آن جهت اهمیت می

 پذیر شناختی در کودکان با اینبازداری پاسخ دو فرایند مهم آسیب

توان بندی می(. در یك جمع2100ناتوانی است )بیوتیا و همکاران، 

ابراز داشت که آموزش کارکردهای اجرایی با بکارگیری مفاهیمی 

ها در فرآیند پردازش شناختی، تقویت لیتهمچون سازماندهی فعا

ند که کحافظه کاری و بازداری پاسخ، مبادرت به آموزش نکاتی می

های این موارد در کودکان دارای ناتوانی یادگیری، به عنوان اهرم

. بر شودروانشناختی شناخته میهای عصباساسی ضعف در توانش

 ن نواقص سببهمین اساس آموزش کارکردهای اجرایی با رفع ای

 شود. روانشناختی میهای عصببهبود توانش

 کارکردهای یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که که آموزش

اری ی ت ثیر معنادریادگی یبا ناتوان کودکان مهار توجه بر اجرایی

(؛ 2101و همکاران ) یارماالوسکیداشته است. یافته حاضر با یافته 

( همسود بود. امانی 0300( و امانی )2104هاوکی و همکاران )

 دمنجر بهبوتقویت کارکردهای اجرایی ( نشان داده است که 0300)
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آموزان دارای ناتوانی یادگیری غیرکالمی پیشتترفت تحصتتیلی دانش 

ود مهار بهب بر اجرایی کارکردهای تقویت ت ثیر شتتود. مکانیستتم می

ست  صورت  این به توجه آموزش افزایش تمرکز و حفظ توجه  که ا

پتتایتتدار، افزایش دقتتت و توجتته، آموزش آغتتازگری و توجتته بتته  

 در جلستته هفتم آموزش کارکردهای اجرایی، موجب دستتتورالعمل

  تیجهن در شود،نوشتاری می حروف و عددی عالئم بر تمرکز افزایش

 افظهح و مدت کوتاه حافظه به حسی حافظه از اطالعات انتقال امکان

 مدت  کالمی، و دیداری  حافظه   تقویت  با . کند می فراهم را فعال 

 نیز و بصتتری نمادهای و عالئم مدت طوالنی ستتازیذخیره و حفظ

بد   می افزایش کالمی های توضتتتیو کان  و یا   ناتوانی  دارای کود

 خیرهذ شنیداری  و دیداری اطالعات فراخوانی با توانندمی یادگیری

.  اشند ب داشته  توجهی بهتری عملکرد درسی،  مسائل  با مواجه در شده 

که آموزش   عالوه بر این می یان کرد  های    توان ب  اجرایی کارکرد

بینایی  شتوان افزایش ناآشنا، کارهای یادگیری توانایی افزایش باعث

 رفتن باال  کار،  در مقاومت   و مداومت   درجه  افزایش حرکتی، -

 دیداری  مدت  کوتاه  حافظه   افزایش یادگیری،  عملکرد ستتترعت 

سبب بهبود در    آن می تداعی توانایی و جدید شود. این فرآیندها نیز 

شده و در نتیجه به بهبود عملکرد توجهی     شناختی کودکان  عملکرد 

در  شود. همچنین کودک به عنوان یکی از ابعاد عملکرد شناختی می 

ی های آموزشتتت توان ابراز داشتتتت که عمده فعالیت     تبیینی دیگر می

 کییارماالوس کارکردهای اجرایی مربوط به قطعه پیشانی مغز است )  

کاران،   های اجرایی    2101و هم کارکرد (. بر این استتتتاس آموزش 

شانی مغز،      تواند با فعالمی شر پی دک توجهی کوهای توانشسازی ق

 .بهبود بخشدرا نیز به عنوان یکی از تکالیف قطعه پیشانی، 

هایی نظیر پژوهش حاضتتر، مانند هر پژوهش دیگر با محدودیت

خاص             یایی  قه جغراف به گروه و منط تایج پژوهش  حدود بودن ن م

یل          )دانش ما عدم ت یادگیری شتتتهر تهران(،  ناتوانی  به  آموزان مبتال 

بعضی از کودکان جهت شرکت در پژوهش، عدم رضایت بعضی از     

در فرایند پژوهش و عدم برگزاری  والدین جهت حضور فرزندانشان  

نابراین پیشتتتنهاد می      این  شتتتود که نظیر مرحله پیگیری مواجه بود. ب

پژوهش در جامعه آماری دیگر و ستتتایر مناطو جغرافیایی، با جلب         

رضتتتایت والدین برای شتتترکت در پژوهش مشتتتابه و اجرای مرحله 

ستتاس ر اها شتتود. بپیگیری انجام گردد تا ستتبب افزایش تعمیم یافته

شنهاد می    یافته خاذ شود که ترتیبی ات های حاصل از پژوهش حاضر پی

های  شتتتود که از روش آموزشتتتی کارکردهای اجرایی در کلنیك      

شناختی ادارات آموزش  روانشناسی و مراکز مشاوره و خدمات روان   

ن های ضم شود در دوره و پرورش استفاده شود. همچنین پیشنهاد می   

این روش برای مشتتتاوران مقاطع  خدمت و کارگاهی جهت آموزش

ست این روش درمانی را      شیوه کارب شود تا آنها  مختلف ترتیب داده 

آموزان روانشتتناختی و مهار توجه دانشعصتتبهای توانشدر بهبود 

 دارای ناتوانی یادگیری آموخته و به کار ببندند.

گونه تعارض منافعی توستتتط در این پژوهش هیچ تعارض منافع:

 ارش نشده است.نویسندگان گز

 منابع
نسب، سیدمحمدحسین و خضری مقدم، ارغوانی پیرسالمی، مینا؛ موسوی

بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر (. 0300نوشیروان )

کارکردهای اجرایی )تغییر، به روزرسانی و بازداری( دانش 

 دوفصلنامه راهبردهای شناختی در. آموزان دارای اختالل یادگیری

 .219-222(، 4)9، یادگیری

(. اثربخشی آموزش 0300پور، مختار و عابدی، احمد )آقابابایی، سارا؛ ملك

کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی 

 .03-12(، 2)08، های علوم شناختیتازهیادگیری امال، 

یر تقویت کارکردهای اجرایی بر بهبود پیشرفت ت ث(. 0300امانی، مالحت )

جله مآموزان دارای ناتوانی یادگیری غیرکالمی، تحصیلی دانش
 .0-01(، 03)1، ناتوانی مطالعات

اهرمی، راضیه؛ شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرزین و کمرزین، حمید 

آموزان (. ت ثیر آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش0301)

فصلنامه نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. 
 .030-092(، 3)0، انشناسی افراد استثناییرو

های (. اثربخشی آموزش مهارت0301خواه، حمید )بلوکیان، مریم و وطن

روانشناختی و فرسودگی تحصیلی های عصبتوجه بر مهارت

(، 2)8، مجله عصب روانشناختیآموزان با ناتوانی یادگیری. دانش

023-010. 

انطباق و هنجاریابی پرسشنامه (. »0301) احمدو عابدی،  هنازجدیدی، م

 .سال شهر اصفهان 02تا  9نوروسایکولوژی کانرز بر کودکان 

 .00-31(: 0)3، مجله رویکردهای نوین آموزشی

های یژگیو(، بررسی 0301شریف، علی )حاجلو، نادره و رضایی

مجله سنجی پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو، روان
 .83-28(:0)0 ،های یادگیریناتوانی

یر درمان ت ث(. 0309دهقانی، یوسف؛ افشین، سیدعلی و کیخسروانی، مولود )

دانشهای اجرایی و عملکرد درسی عصب روانشناختی بر کنش
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، روانی کودکفصلنامه سالمتآموزان مبتال به حساب نارسایی، 

3(8 ،)21-08. 

(. اثر آموزش خودنظارتی بر عملکرد 0308سیدی، فاطمه و بدری، رحیم )

آموزان پسر ابتدایی دچار ناتوانی ریاضی. حل مس له ریاضی دانش

 .0-21(، 20)4، آموزش و ارزشیابی مجله

(. 0340صاحبان، فاطمه؛ امیری، شعله؛ کجباف، محمدباقر و عابدی، احمد )

کارکردهای اجرایی، بر کاهش بررسی اثر کوتاه مدت آموزش 

آموزان پسر دوره فعالی در دانشهای کمبود توجه و بیشنشانه

-94(، 0)02، های علوم شناختیتازه. فصلنامه ابتدایی شهر اصفهان

92. 

(. 0300عابدی، احمد؛ پیروز زیجردی، معصومه و یارمحمدیان، احمد )

توانی ا ناآموزان باثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش

 .02-010(، 0)2، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری ریاضی، 

 سطو صیتشخ آزمون یابیهنجار ساخت. (0340) حمدرضام ی،عابد

 ،اصفهان استان پرورش و آموزش سازمان یپژوهش هینما ،خواندن

9، 89 – 91. 

اثربخشی آموزش توجه بر مهار  (.0300یوسف ) ،گرجی رناز وف ،فرعمادی

آموزان دختر دارای توجه، توجه متمرکز، و توجه پراکنده دانش
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