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کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و  اثربخشی آموزش
 آموزان دارای اختالل ریاضیدانشبازداری پاسخ در 

 2فرد، صادق حکمتیان1یوسف دهقانی
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 22/04/79تاریخ پذیرش: 

 چکیده
در  پاسخ بازداری و عملکرد توجه اثربخشي آموزش کارکردهای اجرایي بر بررسي حاضر پژوهش هدف
آزمون و پس آزمون،پيش آزمایشيطرح شبه از پژوهش این .است اختالل ریاضي دارای آموزاندانش

دچار اختالل یادگيری ریاضي  آموزانکليه دانش را پژوهش آماری بود. جامعه کنترل گروه همراه با پيگيری
نفر در سال تحصيلي  141به تعداد  شهر بوشهرآموزش و پرورش  مرکز ناتواني یادگيری به کنندهمراجعه

آزمون های الزم بر اساس که ویژگي نفر 40 دسترس گيری درروش نمونه ها بهميان آناز  بود. 79-1179
ی پنجم کتاب راهنما شیرایو یهامالک(، آزمون وکسلر و 1191ر )پوملکي اضیراختالل  صيتشخ
هر کنترل )گروه آزمایش و دو در  شدند و سپس فهرست های رواني را داشتندی اختاللو آمار يصيتشخ

 آزمون عملکرد حذف خطای مقياستوجه، از خرده عملکرد برای سنجش .ندشدگمارش  نفر( 20گروه 

 بازداری عملکرد ( و برای ارزیابي17۹۱)رازولد، ميرسکي، ساراسون، برانسوم و بک،  TOVAپيوستة 

 گروه .شد ( استفاده17۹۱)رازولد و همکاران،  TOVAآزمون  خطای ارتکاب مقياسخرده از پاسخ

 حاصل هایداده گرفت. قرار آموزش تحتصورت گروهي و به ایدقيقه ۱0 جلسه یازده مدت به آزمایش

 داد نشان هایافته. قرار گرفت تجزیه وتحليل مورد گيری مکررواریانس با اندازه با آزمون تحليل پژوهش از
 و است شده پاسخ بازداری و توجه عملکرد بهبود موجب آزمایش گروه در کارکردهای اجرایي آموزش

 حاضر مطالعه از آمدهدستبه هاییافته به توجه (. باP˂0۹/0)ماند  پایدار ماهه دو مرحله پيگيری در تاثير این
 ازداریب در ایمداخله روش یک عنوان به تواندمي کارکردهای اجرایي آموزش که کرد گيرینتيجه توانمي

 شود. استفاده ریاضي اختالل یادگيری با آموزاندانش توجه عملکرد بهبود و

                                                 
  ydehghani@pgu.ac.ir)نویسنده مسئول(  .ایران بوشهر، فارس، خليج دانشگاه شناسي،روان گروه . استادیار1

 .ایران بوشهر، فارس، خليج دانشگاه عمومي، شناسيروان ارشد کارشناس. 2
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 .اجرایی، توجه، بازداری پاسخ، اختالل ریاضی کارکردهای واژگان كلیدي:

 مقدمه
های مهارت پيشرفت در نقص با که اختالل یک یا واحد سازه یک به 1یادگيری اختالل

 این که است، ناهمگن ماهيتي دارای اختالل این کند،اشاره مي است، مرتبط تحصيلي

 هایسيستم در همچنين و پردازش اطالعات ضعف و قوت تحصيلي، در الگوهای ناهمگني

 و خواندن، نوشتن اختالل مانند خاص حوزه تحصيلي اختالالت به عنوان اصلي بندیطبقه
 هایيمشخصه دارای یادگيری اختالل (.2012، 2)کسيشود مي ریاضي منعکس در اختالل یا

 محاسبه و نوشتن خواندن، زدن، حرف دادن، گوش کارکرد در فراگيری و دشواری نظير

 و شناختيعصب پایه اختالالت . این(1179فرد و پاساالری، )دهقاني، حکمتيانهست 
 تا بزرگسالي نشود درمان اگر و شودمي شروع دبستان از پيش که دارد، تحولي روندی

برخي  (.2019، 4پرلماتر، مک گرگور و گوردون ؛2017، 1)بالت و همکاران یابدمي ادامه
گتون، )آرنت، پنيناند یادگيری را در پسران سه برابر دختران گزارش کردهاختالل شيوع 

 (.2019، ۹پترسون، ویلکوت، دیفرز و السون
 (.201۱، 9)اسميت و هندرسون است ۱یکي از انواع اختالل یادگيری، اختالل ریاضي

 پزشکيروان انجمن رواني هایاختالل آماری و راهنمای تشخيصي پنجم ویرایش طبق
 شامل: درک هامهارت از چهار گروه در فرد نقایصي ریاضي اختالل تشخيص برای 9آمریکا

 ریاضي صحيح محاسبات ضرب، جدول مثل حفظي مواد یادآوردنبه و یادسپردنبه اعداد،

 (.1171اوغلي، رستم و نژادقاسمي )نریماني، دارد نقص صحيح ریاضي استدالل صریح و و
 زیر اصل در حساب، در فرد عملکرد ریاضي باید اختالل بندیدر طبقه گرفتن قرار برای

 طور به باید اختالل این همچنين انتظار باشد و مورد و تحصيلي هوشي هایتوانایي سن

                                                 
1. learning disorder 

2. Casey 

3. Bulthe & et al 

4. Perelmutte, McGregor & Gordon 

5. Arnett, Pennington, Peterson, Willcutt, DeFries & Olson 

6. dyscalculia 

7. Smith & Henderson 

8. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V) 
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. طبق (2011، 1)کلمن کند ایجاد مشکل روزمره یا زندگيتحصيلي  پيشرفت برای جدی
 اآمریک پزشکيروان انجمن رواني هایاختالل آماری و تشخيصي راهنمای پنجم ویرایش

 1۹تا  ۹ریاضي  و نوشتن تحصيلي خواندن،  هایزمينه در اختالل یادگيری خاص شيوع
 در شيوع مختلف است. هایو زبان ها، جوامعفرهنگ در ایکودکان مدرسه در درصد

. (2019)آرنت و همکاران، باشد  درصد 4حدود  رسدمي به نظر اما نيست، معلوم بزرگساالن
 ریاضي اختالل که دهدمي نشان است، شده انجام مختلف محققان توسط که هایيپژوهش

 بيشتر دختران در ميزان این همچنين شود،مي دیده آموزاندانش از درصد ۱ به تنهایي در

 به هرکدام توجه است که با عنوان شده اختالل ریاضي برای زیادی است. علل شده گزارش

 مثال، برخي از بود. برای خواهد متفاوت نيز آموزشي هایایجادکننده، روش هایعلت از

 عصبي دستگاه بدکاری ژنتيکي، عوامل را این اختالل در مؤثر عوامل ترینمهم پژوهشگران

 ؛ ترجمة1774کافمن،  و )هاالهاندانند شناختي ميروان پردازشهای اختالل مرکزی و

 در عملکرد هم مشکل زیادی مطالعات (.117۱الدین، محي و هاشمي صابری، عليزاده،

بورزا،  دو،ینا ک،یمراز)کنند مي عنوان مشکالت ریاضي بروز در را سریپس لوب
 (.2011، 1جانک و مریالت گرابنر، روتزر، ؛ هاسر،2017، 2 ليو شرگ چیتويکوب

دارای اختالل ریاضي  زانموآنشدر دا سيربر قابل عموضو تنها ،ریاضي مشکل ماا
 ساسيا یهارتمهاو  همرروز ندگيدر ز زانموآنشدااین  که یدآمي ه نظرـب ،باشدنمي

هایي که حوزه از است یکياز آن  اکيـح اـههشوپژ تند.ـهس کمک مندزنيا زـني ییگرد
 عملکرد توجه آموزان دارای اختالل یادگيری ریاضي در آن با مشکل مواجه هستند،دانش

؛ آرنت و همکاران، 2017؛ بالت و همکاران، 2017، 4)موریا، ویبلس، ویلسون و والدیاست 
 برای پردازش محيطي اطالعات از بخشي انتخاب از توانایي است عبارت . توجه(2019

توانایي  (.1171پرند،  و دانا، حاتميعرباني از عبدی، نقل؛ 2001شرودر،  و گوردون) بعدی
صحنه  به را مختلف هایورود محرک بتواند که دهدمي را امکان این انسان به توجه،

 را هاآن از تعداد محدودی فقط گوناگون، هایمحرک ميان از و کنترل کند ذهن هشياری

 و آموزش در امر اصلي عوامل از درس موضوع به برگزیند؛ ميزان توجه یادگيرندگان

                                                 
1. Coleman 

2. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill 

3. Hauser, Rotzer, Grabner, Merillat & Jancke 

4. Moreau, Wiebels, Wilson & Waldie 



 1398 تابستان، 34، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال فصلنامة روان                                               141

 توجه با یادگيری هر ابتدایي کند مرحلةتأکيد مي باندورا که طوریبه است؛ یادگيری

 (.2011، 1)وایتشود مي دار فرد خدشه یادگيری نباشد، کافي توجه اگر و شودآغازمي
 اصلي هایجنبه از یکي و به تنهایي است ذهن عالي هایفعاليت ترینمهم از توجه یکي

 مهمي دارد. نارسایي نقش نيز ادراک و حافظه هوش، ساختار در است که شناختي ساختار

)هوتون، درخشان و است  یادگيری ریاضي هایاصلي ناتواني هایهسته از یکي توجه
بر روی  (2019) 4کرن، زاشو، دینگ و کانسيل مطالعة (.2012، 1؛ دیاموند2019، 2فاکس

 بصری در توجه افراد این که داد نشان یادگيری ریاضي هایناتواني مبتال به کودکان

دهند. مي نشان افراد عادی نسبت به تریضعيف توجه پایدار عملکرد و توجه، تغيير انتخابي،
 شده،شنيداری تقسيم در توجه که دادند نيز نشان (2017) ۹سينکوین، گيتون و سوازن

عادی  آموزاندانش با مقایسه در ریاضيناتواني یادگيری  دارای آموزاندانش عملکرد
 نيامد.  دست تفاوتي به انتخابي شنيداری توجه در که حالي در تراست،ضعيف

دارای  کودکان پاسخ بازدارینقص در  انگريگوناگون ب هایپژوهش جینتاعالوه، به
؛ 2017، 9؛ بتلت، هولمز و استل2017، ۱)گاشج، ابرر، مست و رابرزاست اختالل ریاضي 

سه  یرفتار یبازدار( 1779) 7به اعتقاد بارکلي .(201۹، 9کریک، جری، ریبي و کرنيش
( توقف پاسخ 2) ؛غالب یدادرو یاپاسخ  ی( بازدار1) گيرد:ميرا در بر  يوستهپهمبه یندفرآ
( حفظ 1ادامه پاسخ و ) یادادن  اسخپ یبرا يریگيمفرصت درنگ در تصم یجادو ا یجار

افتند )کنترل تداخل(. يدوره اتفاق م ینفرمان که در اخود یهادوره درنگ و پاسخ ینا
 یيبا توانا ی( ممکن است از تعامل حافظه کاری)توقف پاسخ جار یشکل بازدار يندوم

 10شده بدليهمچنين طبق مدل اصالح (.1194)عليزاده،  شود يغالب ناش یهاپاسخ یبازدار
( بازداری شامل کنترل اطالعات نامرتبط، مدیریت رفتار هدف، راهبردهای بازیابي 2000)

                                                 
1. Witt 

2. Hotton, Derakshan & Fox 

3. Diamond 

4. Crane, Zusho, Ding & Cancelli 

5. Cinquin, Guitton & Sauzeon 

6. Gashaj, Oberer, Mast & Roebers 

7. Bathelt, Holmes & Astle, 

8. Kirk, Gray, Riby & Cornish 

9. Barkley 

10. Baddeley 
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یسر و )نلوان،شود هایي است که توسط سيستم مجری مرکزی انجام مياطالعات و پردازش
با در نظر گرفتن الگوی بارکلي و بدلي، نتایج مطالعات مختلف بيانگر  (.2019، 1و کراسبرگن

ان آموزبه عنوان یکي از کارکردهای اجرایي در عملکرد تحصيلي دانشاهيمت بازداری 
 (.2017، 2واچر و هيکي هاس، گودرتز، )اشنایدر،دارای اختالل ریاضي است 

ذاشته اختالل یادگيری تأثير گ عالئمبر  یياجرا یمطالعات نشان داده است که کارکردها
 يخشکه با اثرب یيهاپژوهش نيهمچنبخشد و و سایر عملکردهای این کودکان را بهبود مي

حاکي از  ،صورت گرفته است اختالل یادگيریکودکان با  یهابر نشانه یياجرا یکارکردها
 ی،کاره ظحاف گر،ید فيبـه تکل يفيانتقال توجه از تکل ،یرفتار ی، بازداریزیربرنامه

ای اختالل هنشانه موارد بهبود عملکرد کوکان با نیا امديکه پ شوديمفراشناخت و استدالل 
 از ایمجموعه به عنوان اجرایي کارکردهای (.2017)بتلت و همکاران، باشد یادگيری مي

را در  خود افکار و رفتار آگاهانه کندقادر مي را افراد که شودمي تصور فرضي فرایندهای
 فعال، بازداری، حافظة هایمؤلفه شامل معموالً فرایند کنند. این کنترل آینده اهداف جهت

 است. همچنين، مفهوم اکتساب و رواني سازماندهي ریزی،برنامه ذهني، پذیریانعطاف
 رفتارهای که کرد توصيف ارکستر رهبر یک به عنوان توانمي اجرایي را کارکردهای

آبادی، نجممهدوی و پور؛ نقل از علي200۹، 1)برون کندمي کنترل و هدایت را دیگر
بازداری،  یعني شناختي پيچيده هایمهارت از ایمجموعه اجرایي کارکردهای(.1171
-شناختي ریزیبرنامه هدایت، کردن، کنترل در که است توجه کنترل و کاری حافظه

آموزان دارای اختالل دانش (.201۹)کریک و همکاران، باشد مي درگير رفتاری و هيجاني
 و یادگيری در هوش، از ناشي دليل مشکالت به هستندکه کودکاني جمله از ریاضي،
از این رو  (؛2012، 4)جانکوسکا، بوگدانویس و شاوباشند مي مشکل دچار تحصيل

 ند. اینکها گردد، لزوم بيشتری پيدا ميهای شناختي آنمداخالتي که منجر به بهبود توانایي

کاری، کنترل بازداری  حافظه مستقيم کارکردهای اجرای که آموزش که دارد وجود فرض
تغيير توجه در آن به کار رفته است، قادر به تقویت ظرفيت شناختي است؛ به طوری که و 

کند و توجه متمرکز در کالس را تری بر هيجانات و رفتار ایجاد ميکنترل منظم و کلي

                                                 
1. Nelwan, Vissers & Kroesbergen 

2. Schneider, Goddertz, Haase, Hickey & Wascher 

3. Broun 

4. Jankowska, Bogdanowicz & Shaw 
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های کارکرد اجرایي متمرکز بر دهد. شواهد اوليه نشان داده است که آموزشپرورش مي
ی کودکان دارای اختالل یادگيری ریاضي نيز سودمند است و کنترل بازداری و توجه برا

برخي از  (.2017)اشنایدر و همکاران،  کندها را از کنترل رفتاری، بيشتر ميمندی آنبهره
های شناختي منجر به بهبودی بيشتر عملکرد در تبدیل اند که آموزشمطالعات نشان داده

ازداری، روزرساني حافظه، بف مختلف(، بهتکليف )توانایي تغيير در پردازش بين تکالي
فراتحليلي  (.2011، 1گپرت، هوستر و هرمان-)انریکویزتکاليف دوگانه و توجه شده است 
زان مبتال آموهای آموزشي کارکردهای اجرایي بر دانشکه به منظور بررسي اثربخشي برنامه

به  فظه کوتاه مدتبه اختالل یادگيری صورت گرفت، نشان داد که مطالعات آموزشي حا
افلر )راپورت، اوربان، کشود تنهایي منجر به بهبودی در حد متوسط درحافظه کوتاه مدت مي

 (.2011، 2و فریدمن
های گوناگون کارکردهای اجرایي به عنوان با توجه به موارد گفته شده، آموزش جنبه

اند توآموزان ميهای مختلف یادگيری در مدرسه برای دانشیکي از ابزارهای بهبود حوزه
کاربرد داشته باشد. همچنين با توجه به کارکردهای اساسي عملکردهای اجرایي از جمله 

آموزان، انجام هر تحقيقي که به شناخت عملکرد توجه و بازداری پاسخ دربهبود این دانش
های یادگيری کمک کند واجد اهميت و رابطه کارکردهای اجرایي و بهبود ناتوانایي

از طرف دیگر، با توجه به نقص عملکرد توجه و بازداری پاسخ در کودکان  ست.ضرورت ا
مبتال به اختالل ریاضي و نظر به اینکه افزایش کارآمدی کارکردهای اجرایي در اثر آموزش 

ه کتواند باعث بهبود عملکرد توجه و بازداری در این کودکان شود و از آنجایياحتماال مي
در ارتباط با آموزش کارکردهای اجرایي بر توجه و پژوهشگران،  یبر اساس جستجوها

هایي صورت بازداری کودکان دارای اختالل ریاضي در مطالعات داخلي و خارجي پژوهش
در  یيااجر یآموزش کارکردها ياست که اثربخش نیدر پژوهش حاضر قصد بر ا نگرفته،

. ختالل ریاضي مورد بررسي قرار گيردآموزان با او بازداری پاسخ دانش بهبود عملکرد توجه
 ،يیمورد استفاده معلمان دوره ابتدا توانديپژوهش حاضر م جینتا زين یاز بعد کاربرد

رو نیاز ا .رديقرار گ نهيزم نیدر ا مندالقهو پژوهشگران ع یريادگاختالل یمتخصصان حوزه 

                                                 
1. Enriquez-Geppert, Huster & Herrmann 

2. Rapport, Orban, Kofler & Friedman 
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د بر بهبود عملکر یياجرا یکارکردها آموزش ایاست که آ نیپژوهش حاضر ا يسؤال اصل
 ؟ تأثير دارد ياضیردارای اختالل آموزان دانشتوجه و بازداری پاسخ 

 روش 
 و رلکنت گروه با آزمونپس-آزمونپيش طرح با آزمایشينيمه نوع از حاضر پژوهش روش
يری اختالل یادگ با پسر و دختر آموزاندانش کليه آماری جامعه. است ماهه دو پيگيری دوره

 وزشآم یادگيری ناتواني مرکز به مدارس سوی از شده داده ارجاع ابتدایي دوره در ریاضي
 روش به آنها ميان از. بود نفر 141 تعداد به1179-79 تحصيلي سال در بوشهر، شهر پرورش و

 داشتند را ورود هایمالک نظر از الزم هایویژگي که نفر ۹2 دسترس در گيرینمونه
 اختالل یادگيری ریاضي با استفاده از تشخيص از پس آموزدانش 40 سپس و شدند فهرست

 شیرایو هایمالک و وکسلر آزمون ،(1191) پورملک ياضیراختالل  صيآزمون تشخ
 مرکز هایروانشناس ي توسطروان هایاختالل یو آمار يصيتشخ یپنجم کتاب راهنما

 افته،ساختاری باليني مصاحبه همچنين و بوشهر شهر پرورش و آموزش یادگيری ناتواني
 گمارش( نفر 20 گروه هر در) کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفي شکل به و انتخاب

 هوشبهر نمره کسب و سال 11 تا 7 عبارت بود از: سن پژوهش به ورود هایمالک. شدند
که به صورت انفرادی  2001 کودکان وکسلر هوشي تجدیدنظرشده مقياس از 11۹ تا 9۹بين

 بودند عبارت نيز پژوهش از خروج هایمالک ها اخذ شد.قبل از اجرای مداخله از آزمودني
 همراه هایسایر اختالل داشتن اختالل ریاضي و نداشتن ، 70 از ترپایين هوشبهر داشتن: از

 ی.رفتار هایو اختاللفعالي -بيشتوجه/ نارسایيمانند اختالل 
، ميرسکي، توسط رازولد 17۹۱آزمون در سال  نیا :TOVAپيوستة عملكرد آزمون

 .رفتيبکار م یمغز عهیسنجش ضا یو در ابتدا برا شدي طراح 1ساراسون، برانسوم و بک
 شبي/هتوجیي مبتال به اختالل نارسان کودکا يابیارز آزمون در کیعنوان به 17۱0 سالدر 
توجه يص در تشخ يشگاهیابزار آزما نیترمتداول عنوان اکنون بهشد و هم يمعرف يفعال

 .(2007 ،2چندرشکرو  کومار، کنداول ،یجاناردهان رد سوانات،یو) استه مداوم شناخته شد
 مستطيل است )یک شده استفاده زبان به ناوابسته دیداری هایاز محرک آزمون این در

                                                 
1. Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransome & Beck 

2. Viswanat, Janardhan Reddy, Kumar, Kandavel & Chandrashekar 
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 متفاوت شرط دو دارای است(. اجرای این آزمون آن پایين یا باال در که مربع یک با بزرگ

 اول آزمون )ارائة هدف. درنيمة محرک زیاد ارائة و هدف محرک کم ارائة است: آزمون

 محرک است )یعني ۹/1به  1غير هدف  محرک به هدف محرک هدف( نسبت محرک کم

 گردد(. لذامي ارائه هدف بار غير ۹/1هر از پس متوسط طور به و تصادفي به صورت هدف

 به تا دهد خرج به زیادی توجه باید آزمودني و استکننده کننده و کسلخسته نيمه، این

 خطای یک صورت شکست، دهد. در تشخيص را شده ارائه کم هدف محرک درستي،

 آزمون )ارائة دوم نيمة است. در توجهيبي منزله به که شودمي محسوب وی برای حذف

 به است )یعني 1به  ۹/1هدف  غير محرک به هدف محرک هدف( نسبت مکرر محرک

 این گردد(. درمي ارائه هدف غير محرک بار یک هدف، تنها محرک بار ارئة ۹/1هر ازای

 به ميل گاهي، هر از و پاسخ بدهد آزمون اوقات اکثر در رودمي انتظار آزمودني نيمه، از

نادرست  اعالم یا ارتکاب خطای یک شکست، صورت کند. در بازداری را دادن پاسخ
 مستطيل پایين یا باال در مربعي آزمون این است. در تکانشگری منزلة به که گرددمي منظور

 نمایشگر صفحة روی بر ثانيه ميلي 2000زماني  فاصلة با و ميلي ثانيه 100مدت  به بزرگتری

 باالی در مربع دیدن محض شود بهمي خواسته آزمودني از و شودمي داده نمایش رایانه

یک  آزمون، شروع از قبل دهد. آزمودني فشار کليد صفحه در را کليدی مانيتور صفحه
 قرار سنجش مورد مؤلفه دو آزمون، این دهد. درمي انجام را ایدقيقه 1تمرین بخش

 این گذارینمره نادرست. هایپاسخ تعداد -2شده،  های حذفتعداد پاسخ -1گيرد: مي

 خطای واکنش، زمان چه ميزان هر گيرد.مي صورت کامپيوتری سيستم بر اساس آزمون

بهبود  نشانه یابد، افزایش صحيح پاسخ ميزان و یابد کاهش پاسخ، خطای ارائه و حذف
 استفاده خطای حذف و خطای ارتکاب نمره دو از پژوهش این در خواهد بود. مداوم توجه

و برای خطای  ۱1/0تا  ۹9/0روایي با روش بازآزمایي برای خطای حذف بين  است. شده
، 1)لرک، گرینبرگ، دوپي و هاکسگزارش شده است  7۱/0تا  ۹9/0ارتکاب بين 

 71/0تا  ۹7/0 آزمون در دامنه نیمختلف ا یهاقسمت یبرا یياعتبار بازآزما ضرایب(.2009
گروه بهنجار و پرتحرک همراه با  سهیقام قیآن از طر يافتراق یيو رواگزارش شده است 

عملکرد دو گروه به دست آمده  نيب یاست و تفاوت معناداره شد يبررس توجه یينارسا
 یيایپژوهش حاضر پا در. (1197، هنرمند زادهيشکرکن، مهراب ان،ینجار فر،انیهاد) است

                                                 
1. Leark, Greenberg, Kindschi, Dupuy & Hughes 
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سخ پاو  ریتصو حيزمان واکنش اعداد، پاسخ صح ر،یزمان واکنش تصو یآزمون برا نیا
 به دست آمد. 94/0و  91/0، ۱9/0، 91/0 بيترت به حيصح

 مقایسه برای (1191پور)ملک توسط آزمون این آزمون تشخيص اختالل ریاضی:

 اشکال هایمقياس زیر و است شده ریاضي تهيه دارای اختالل آموزاندانش عملکرد

 شنيداری،-دیداری پيوستگياعداد،  یک، شمارش به یک تناظر ها،اندازه تشخيص هندسي،

 است. روایي ماده 21 دارای و شودرا شامل مي مسألهحل و اساسي عمل چهار مکاني، ارزش

 ناتواني دارای گروه دو بين که این توجه به با که شده محاسبه تفکيکي روایي روش به آن

 است. ضریب باالیي روایي شده، دارای قائل تفکيک هامقياس زیر در تمام ناتواني فاقد و

 (.1191پور، )ملکاست  به دست آمده 9۱/0موازی  آزمون روش به اعتبار
در پژوهش حاضر جهت آموزش کارکردهای برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی: 

مدني، عليزاده، فرخي شده توسط تدوین اجرایي )توجه و بازداری پاسخ( از برنامه آموزشي
استفاده گردید. این برنامه به منظور آموزش کارکردهای اجرایي با  (117۱راد )و حکيمي

و بر روی کودکان  (117۱مدني و همکاران )تأکيد بر بازداری پاسخ و کنترل توجه توسط 
 یيامذکور از راهبرده ةبرنام يطراح فعالي تدوین شد. دردارای اختالل نارسایي توجه/بيش

 یبازدار یيمدل نارسا نیمعروفتر( 1779نظریه بارکلي ) -1 :ه استگرفته شده بهر ليقب نیاز ا
 بازداری انواع در نارسایي اختالل ریاضي، با اصلي کودکان یکي از مشکالت ی است.رفتار

کنند تا  یبازدار يطيمحاقتضای  به بنا را غالب پاسخ یک نيستند قادر که معنا این است؛ به
ر که به منظو یيهاآزمون نیمواد پرکاربردترالگو گرفتن از  -2؛ بپردازند ياصل فيبه تکل
الگوی  ،توقف عالمت یمانند: الگو رونديبه کار م داریتوجه پا و پاسخی بازدار یريگاندازه

در  -1، تست همتا کردن اشکا آشنا و تست تمرکز دیداری و شنيداری؛ «گویدسيمون مي»
 توجه حفظو  خپاس یآموزش بازداری که تاکنون برایي هاتيفعال نینظر گرفتن پرکاربردتر

. (117۱)مدني و همکاران، ي و آموزش خودتنظيمي دگيآموزش آرم :اند، ماننداستفاده شده
 (117۱ ن،ايو هاشم ينيالحسي)خسروتاش، ابوالمعال گرید قاتيدر تحق این برنامه آموزشي

مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به موارد مذکور و نيز  ياضیراختالل کودکان با د در مور
در تحقيق  (،117۱)خسروتاش و همکاران،تأیيد روایي و پایایي برنامه آموزشي مذکور 

ارائه شده  2و  1حاضر از این برنامه آموزشي استفاده شد. شرح مختصر جلسات در جداول 
  است.
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 . خالصه برنامه آموزشی بازداری1جدول 

 جلسه محتوای راهبردها و هاتکنيک جلسات

 کنترلي خود آموزش آرميدگي و مراحل آموزش اول
 آموزش عضالت و انبساط و انقباض آموزش

 به مختلف اجسام حرکت بدون داشتننگه

 معين مدت

 دوم
 هایدادن فعاليت انجام برای زمان مدیریت آموزش

 گوناگون
 مقرر زمان در فعاليت اتمام و ساعت به توجه

 سوم
 آماج و محرک به گویيپاسخ به کودک آموزش

  فقدان
 غيرآماج هایمحرک به گویيپاسخ

 رنگ یک به گویيپاسخ به کودک آموزش

 و فقدان
 دیگر رنگ به گویيپاسخ 

 چهارم
 به کودک تشویق و نوبت آموزش رعایت آموزش

 و بازداری افزایش دستورات آموزش، از پيروی
 دادن پاسخ از پيشکردن  فکر توانایي

برج  ساختن در نوبت رعایت آموزش
 از پيروی به کودک تشویق و آموزش

 مشابه اشکال شناسایي دستورات و آموزش

 . خالصه برنامه آموزشی توجه پایدار2جدول 

 جلسه محتوای راهبردها و هاتکنيک جلسات

 اول
مطالعه،  محيط دهيسازمان و نظم

رفع تکليف و  کردن تقسيم آموزش
 خستگي

اتاق،  و تحریر ميز کردن مرتب و آراستگي آموزش
 ميزان اساس بر تکليف حجم توجه و تمرکز به آموزش

 توانایي

 کنترل غيرقابل هایمحرک و کنترل قابل هایمحرک هاکنپرتحواس شناسایي دوم

 سوم

 شنوایي حس پرورش
 هایيظرف داخل را برنج یا نمک لوبيا، هایمانند: دانه

 به کردن گوش و ظرف دادن تکان با باید ریخته و کودک

 .دهد تشخيص را ظرف داخل آن، شئ صدای

 دیداری حس پرورش
داده  کودک به مختلف رنگ دو از مهره تعدادی مانند:

 نخ به ميان در یکي را هاشود آنخواسته مي او و از شده

 بکشد.
 گوئيپاسخ به کودک آموزش

و  )دیداری محرک عددی
 معين شنيداری(

پاسخ  مدنظر محرک شنيدن یا دیدن با گيردمي یاد کودک
 مدت برای بودن متمرکز در توانمندی دهد. آموزش

 اطالعات مختلف منابع وجود طوالني، با

 چهارم
ایجاد  تمرکز باز /پرتيتمرکز/ حواس

شده و هدایت عمدی پرتيحواس
 موضوع به برگشت

 

 دیداری هاییادآوری آموزش پنجم
 درست حفظ از دوباره و کبریت چوب با هاشکل کپي

 هاکردن آن
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 ششم
 تکليف پایان تا تالش ادامه آموزش

 یا کار
 هاشکل رساندن پایان به و هانقطه کردن وصل

 هفتم

یک  به فقط و هامحرک بر کنترل
 بدهند. پاسخ محرک

 از گرآزمون هایپرسش به گویيپاسخ و توجه آموزش

 سروصدا پر محيط در متن از پرسشطریق 

 دست کف در آب از پر ليوان با حرکت تعادلي هایبازی آموزش
 در خاص محرک یک کردن پيدا

 دیگر هایميان محرک
 دیگر هایشکل ازميان خصوصبه شکل یک کردن پيدا

 روش
 دش برگزار مقدماتي جلسه مداخله، و آموزشي برنامه اجرای از قبل و نمونه انتخاب از پس
 انجام پژوهش انجام نحوه مورد در الزم هایهماهنگي و هدف پژوهش جلسه، این در که
 11 رد آزمایش گروه کنندگانبعد شرکت مرحله در. گردید اجرا آزمونپيش سپس و شد

و  مدني)آموزش کارکردهای شناختي  برنامه تحت (جلسه دو هفته هر) ایدقيقه ۱0 جلسه
 دریافت ایمداخله گونههيچ کنترل گروه هایآزمودني و گرفتند قرار (117۱همکاران، 

 ناتوانيتوسط دو نفر از متخصصان و مشاوران مرکز  شیگروه آزمار . آموزش دنکردند
و  يتيترب يروانشناس ارشد يکارشناسک با مدر یادگيری آموزش و پرورش شهر بوشهر

 هر زا اتمام مداخله، از . بعدبرگزار شد گروهيشکل به همراه با پژوهشگران پژوهش حاضر
 هاروهگ روی پيگيری دوره ماه دو از بعد و آمد عملبه آزمونپس کنترل و آزمایش گروه دو

 و اختياری -1: شد گرفته نظر در زیر مباحث پژوهش اجرای در است ذکر به شد. الزم اجرا
 کافي اطالعات دادن -2 کامل، رضایت داشتن در آزمایش و افراد شرکت بودن داوطلبانه

 هب نتایج بودن محرمانه و زمان اجرا مدت پژوهش، اهداف با ارتباط در پژوهش ابتدای در
ه دور پایان از بعد کنترل گروه برای آموزشي برنامه اجرای -1 آنها، والدین و آموزاندانش

 تشرک جمله از پژوهش در شرکت به مربوط اخالقي مالحظات کليه همچنين. پيگيری
 با سواریان تحليل روش از هاداده تحليل برای. شد نتایج رعایت بودن محرمانه و داوطلبانه

 SPSS-22 افزارنرم با هاشد. داده استفاده آن هایفرضپيش رعایت با و مکرر گيریاندازه
 .شدند تحليل و تجزیه
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 تایجن
 1مطالعه در جدول شماره  مورد هایگروه در شناختيجمعيت متغيرهای توصيفي هایآماره

 آموزان هردر دانشاختالل مدت زمان تشخيص  (انحراف معيار) ±ميانگين ارائه شده است.
 سال بود.  (94/0) ±12/2دو گروه 

 گيری های توصيفی متغيرها در سه مرحله اندازه. یافته۳جدول 

 در آزمایش گروه در افراد داده شده است، نمراتنشان  1همانطور که در جدول 

-از پيش نمرات و بوده مؤثر مداخله که دهدمي آزمون و پيگيری نشانآزمون، پسپيش

د داشته آزمون نيز بهبواین تغيير در پيگيری نسبت به پس داشته و تغيير آزمون،پس تا آزمون
آزمون و پس آزمون،پيش نمرات در ميانگين کنترل، گروه نمرات بررسي در. اما است

 .تغيير است و تفاوت عدم بيانگر پيگيری

 های دو گروه و کرویت موخلی. نتایج آزمون توزیع طبيعی نمره، همگنی واریانس۴جدول 

 کرویت موخلي لوین اسميرنوف-کلموگروف 

 Z F W 2X متغير

 291/0 ۱29/0 114/0 942/0 خطای حذف
 24۱/0 441/0 219/0 ۹94/0 خطای ارتکاب

۱۰/۱˂ P** ۱۰/۱˂ P* 

های آزمون آماری مورد استفاده فرضهای تحقيق به بررسي پيشبررسي داده زپيش ا
و همگني  نمرهبودن طبيعي هایفرضدهد پيشمين نشا 4جدول پرداخته شد. نتایج 

 دار نيست، بنابراینمعنيي های دو گروه برقرار است. مقدار آزمون کرویت موخلواریانس
 ود. شخواني ماتریس کواریانس خطای مربوط به متغيرهای وابسته تأیيد ميفرض مبني بر هم

  

 گروه متغير
 پيگيری آزمونپس آزمونپيش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 خطای حذف
 11/9 12/24 24/7 19/2۹ 1۹/14 1۱/19 آزمایش
 42/11 91/19 71/11 4۱/19 09/11 42/1۱ کنترل

 خطای ارتکاب
 17/2 01/۹ 94/2 17/۹ ۱1/4 19/12 زمایشآ

 ۹1/۱ 9۹/11 ۱۱/۹ 29/12 04/۹ 74/11 کنترل
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 برای متغيرهای پژوهشگيری سه مرحله اندازهگيری مكرر در . نتایج تحليل اندازه۵جدول 

 F گروه متغير
درجه 
 آزادی

 مجذور اتا

 412/0 1و  19 ۱4۹/9* گروهي(آزمایش )مقایسه درون خطای حذف
  1و  19 119/0 گروهي()مقایسه درونکنترل  
 124/0 1و  19 174/9* و آزمایش(کنترل گروهي)مقایسه بين 

 19۱/0 1و  19 129/9** گروهي(آزمایش )مقایسه درون خطای ارتکاب
  1و  19 00۱/12 گروهي()مقایسه درونکنترل  
 24۹/0 1و  19 902/9** و آزمایش(کنترل گروهي)مقایسه بين 

۱۰/۱˂ P** ۱۰/۱˂ P* 

آزمون، های پيشدهد در گروه آزمایش تفاوت ميانگين نمرهنشان مي ۹نتایج جدول 
کنترل (، اما در گروه P=019/0دار است )معني متغير خطای حذفآزمون و پيگيری پس

های دهد تفاوت ميانگين نمرهگروهي نشان مي( و مقایسه بينP=417/0دار نيست )معني
توان (. بنابراین ميP=014/0دار است )معنيکنترل های آزمایش و ، بين گروهخطای حذف

ل اختالآموزان با در دانش خطای حذفدار موجب بهبود معني مداخلهکارگيری گفت به
درصد است.  12دگيری شده است. با توجه به مقدار مجذور اتا ميزان این تأثير حدود یا

 ارتکاب خطایآزمون و پيگيری متغير آزمون، پسهای پيشهمچنين، تفاوت ميانگين نمره
( P=21۹/0دار نيست )معنيکنترل (، اما در گروه P=00۱/0دار است )در گروه آزمایش معني

های روه، بين گخطای ارتکابهای دهد تفاوت ميانگين نمرهگروهي نشان ميو مقایسه بين
 مداخلهکارگيری توان گفت به(. بنابراین ميP=02۹/0دار است )معنيکنترل آزمایش و 

آموزان شده است. با توجه به مقدار مجذور در دانش خطای ارتکابدار موجب بهبود معني
 درصد است. 24ير حدود اتا ميزان این تأث

 فرونی برای تعيين اثر مداخله بر متغيرهای پژوهشنتایج آزمون تعقيبی بن .۶جدول 
 کنترلگروه  گروه آزمایش گيریزمان اندازه متغير

  
تفاوت 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

تفاوت 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

خطای 
 حذف

-آزمونپيش
 آزمونپس

**97/11- 11/0 04/1 07/0 

 11/0 99/0 19/0 -04/11** یپيگير-آزمونپيش 
 0۹/0 2۹/0 0۱/0 -2۹/1 پيگيری-آزمونپس 
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خطای 
 ارتکاب

-آزمونپيش
 آزمونپس

*79/۱- 09/0 11/0 21/0 

 
 29/0 91/1 07/0 -1۱/9* یپيگير-آزمونپيش
 11/0 49/1 0۹/0 -19/0 پيگيری-آزمونپس

۱۰/۱˂ P** ۱۰/۱˂ P* 

گين ميانآزمون و پيگيری آزمون و پسدار پيشدهنده تفاوت معنينشان ۱نتایج جدول 
آزمون و آزمون (، اما بين پسP=04/0)است در گروه آزمایش  خطای حذف هاینمره

 مداخلهحاکي از پایداری اثر  ( کهP=19/0)دار نيست معنيپيگيری در گروه آزمایش تفاوت 
دار نيست معنيهای جفتي یک از مقایسههيچ کنترلدر گروه  است. خطای حذفبر 

(210=Pهمچنين نتایج آزمون بن .)آزمون و آزمون و پسدار پيشفروني بيانگر تفاوت معني
 استدر گروه آزمایش  خطای ارتکاب هایميانگين نمرهآزمون و آزمون پيگيری پيش

(02/0=Pاما بين پس ،) ت دار نيسنيمعآزمون و آزمون پيگيری در گروه آزمایش تفاوت
(۱۹/0=Pکه )  ر د است.گروه آزمایش در  خطای ارتکاببر  مداخلهحاکي از پایداری اثر

 (.P=21/0)دار نيست معنيهای جفتي یک از مقایسههيچ کنترلگروه 
 گروه با مقایسه در آزمایش گروه که دهدنشان مي های ذکر شدهتحليل بنابراین نتایج

نظر آماری بر اساس عملکرد توجه و  از آزمون نتایج در در مداخله، شرکت از کنترل، پس
دهنده تأثير مداخله بر نشاناست که این موضوع  داشته معناداری بهبود بازداری پاسخ

ه گرو آموزان دچار اختالل یادگيری ریاضيدانشدر  عملکرد توجه و بازداری پاسخ
 نیال، کنتر که در گروه يلتأثير در مرحله پيگيری است؛ در حا نیو ماندگاری ا شیآزما

 .ها معنادار نيستتفاوت

 گیريبحث و نتیجه
عملکرد توجه و بر  کارکردهای اجرایي آموزش اثربخشي بررسي با هدف حاضر پژوهش

 آن از حاکي پژوهش . نتایجدچار اختالل ریاضي انجام شدآموزان دانشر دبازداری پاسخ 

 بازداری و توجه داریبهبود معني موجب اجرایيهای آموزش کارکرد به کارگيری که بود

 این تأثير که شد عالوه، مشخصشود. بهمي ریاضي اختالل دارای آموزاندر دانش پاسخ

های این پژوهش یافته .است داشته دوام نيز، آموزشي جلسات از پایان پس ماه دو تا آموزش
 آموزان دارایتوجه در دانشنشان داد که آموزش کارکردهای اجرایي باعث بهبود عملکرد 
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 1اتيسشویرینگا، نيونوجزن، اوربيودیکاسترو و مشود. این یافته با مطالعات اختالل ریاضي مي
 (، بنت، هولمز و باکلي117۱) پورسعدیدرتاج و  عليزاده، اسدزاده، (، عزیزیان،2019)
( همسو 2012) 1(، سودرکوئيست، برگمن ناتلي، اوترسون، گریل و کلينبرگ2011)2

 و شناخت در و حافظه کاری توجه نقش محوری بر هاپژوهش این اغلب باشد. درمي
 ظرفيت حداقل است. داشتن شده تأکيد تحصيلي پيشرفت دو مؤلفه با این قوی ارتباط

 نياز مورد های آموزشيبرنامه بهبودی در ایجاد برای کاری و عملکرد مناسب توجه حافظه

 ناتواني ذهني، با افراد برای شناختي آموزش تناسب ميزان ارزیابي هنگام موضوع است. این

 در کودک درگيری است مانع ممکنعملکرد توجه کند. مشکالت مي پيدا خاصي اهميت

 شدآموزشي شود که با آموزش کارکردهای اجرایي این مشکالت رفع خواهد  برنامه یک

در بررسي چرایي اثربخشي . (2014، ۹بری؛ بالیر، راور و  2011، 4)اسپنت، اندرسون و زالزو
تـوان بـه نقـش مـوثر يم آموزانبر عملکرد توجه این دانش يیآموزش کارکردهای اجرا

 ای مفيدهها و تمایل به مشارکتحافظـه فعـال و خصوصـاً فراشناخت در پيشگيری از تکروی
 دهایکارکر کارگيریهب ضمن آموزاندانش اشاره داشت. در حقيقـت در زمينه توجه پایدار

 دیگران، و خود رفتار بر تأملي با و کنندمي پرهيـز کـردن رفتـار هدفبي و تکانشي از اجرایي
، کارپندال، )هاموند، مولرشوند بر تکليف مي تمرکز وارد مفيدتر البته و ترهوشمندانه طوربه

 تمرکز با اجرایي کارکردهای آموزش آید،مي نظر و به (2012، ۱فينستون-بيبوک و ليبرمان
 سالمت به کهاین نتيجه و گردد منجر شخصيتي بازنگری یک به تواندمي عملکرد فرایند در

است  آموزاندانش خود یاریگر نخست درجه در که منجـر گردد عملکـرد و تفکـر
وان تهمچنين در تبيين یافته فوق مي (.2011، 9بجرکدال )اکرلوند، اسبجرنسون، سانرهاگن و

ب آموزان سبدر این دانشبه دليل اینکه ي اجرای کارکردهایآموزش چنين بيان کرد که 
غيير و ت ینگهدار ،يتوجه بينای ،یشنيدار توجه ی،اچند مرحله هایدستور یهامهارتایجاد 

مهارت  اندتويم شود،ي ميبازبيننيز  و صورت مستقيم و معکوسدستورات به یتوجه، اجرا

                                                 
1. Schuiringa, Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro   & Matthys 

2. Bennett, Holmes & Buckley 

3. Soderqvist, Bergman Nutley, Ottersen, Grill & Klingberg 

4. Espinet, Anderson & Zelazo 

5. Blair, Raver & Berry  

6. Hammond, Muller, Carpendale, Bibok & Liebermann-Finestone 

7. Akerlund, Esbjornsson, Sunnerhagen & Bjorkdahl 
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که در عملکرد و از آنجا  (2017، و همکاران ایمور) ین کودکان افزایش دهدتوجه را در ا
 أکيدتی گر، به نقش فرد در فرآیند یادگيرآموزش خودتنظيم یهاپایه با روشهم ،توجه

 ها، رفتارها وشناخت ،طور فعال و مستمربه موجب آن یادگيرندگان به و شودمي
ي ، و این موضوع خود یککننديبه اهداف مورد نظر هدایت م يرا جهت دستياب هایشانشالت

تواند باعث بهبودی عملکرد توجه از پيامدهای آموزش کارکردهایي اجرایي است که مي
  (.117۱فر و گرجي، )عمادیریاضي گردد اختالل آموزان با در دانش

های تحقيق حاضر بهبود بازداری پاسخ در نتيجه آموزش کارکردهای از دیگر یافته
س و واگس، هندریکس، کوپرواجرایي است. این یافته با نتایج به دست آمده از تحقيقات 

باشد. همسو مي (2010) 1ميلتونو  (2011)2السيو و جو و کسلر (،2014) 1ورهون
 که دریافتند (1172وهباني )کهاشمي، صرامي و سلطاني عليزاده، کوهباني،سلطاني

 و ریزیبرنامه گيری،تصميم بازداری، کارکردهای در ریاضي اختالل آموزان دارایدانش
 تبيين یافته فوق مي در .هستند ریاضي اختالل آموزان بدوندانش از ترضعيف سازماندهي

 فوری، هایپاسخ از توليد سازد تامي قادر را گفت آموزش کارکردهای اجرایي فرد توان

کودک  به و پرهيزکرده شود،مي ارگانيسم فوری باعث ارضای که هایيپاسخ خصوصبه
 و انطباقي هایپاسخ بتواند و داشته باشد بيشتری فرصت گيریتصميم برای دهداجازه مي

 کارکردهای نتيجه آموزش برنامة در عالوه،به . (2014)واگس و همکاران، بدهد  مناسب
 خپاس از قبل کردن بودن، فکر آرام: آموزدقبيل مي این از هایيمهارت آموزدانش اجرایي

 شرایط رد گویيپاسخ فقدان گوناگون، به شرایط توجه ماندن، منتظر نوبت، رعایت دادن،
 تي،دقبي کاهش و جزئيات به دقت افزایش دیداری و و کالمي هاینشانه به معين، توجه

 ردنک عمل دیگران، هایصحبت به دادن به بازی،گوش مربوط هایدر فعاليت توجه حفظ
 کنترل و شناسایي ذهني مستمر، تالش هایفعاليت و سازماندهي تکاليف ها،دستورالعمل به

ها بهبود بازداری پاسخ در مهارت این پيامد. نبودن فراموشکار کن وحواسپرت هایمحرک
 توان چنين گفت که آموزشهمچنين، در تبيين یافته فوق مي .باشدآموزان مياین دانش

هایي از قبيل هایي است که به فرد در احيای مهارتبرنامهکارکردهای اجرایي، شامل 
رتقاء تواند منجر به بهبود و اکند و ميپذیری و بازداری پاسخ کمک ميریزی، انعطافبرنامه

                                                 
1. Vugs, Hendriks, Cuperus & Verhoeven 

2. Kesler, Lacayo & Jo 

3. Milton 



 153  ...بر عملکرد توجه و ییاجرا یآموزش کارکردها یاثربخش

به اختالل ریاضي شود. در حقيقت مداخالت  عملکرد رفتاری و شناختي در کودکان مبتال
نتيجه  پيشاني افزایش دهد و درتواند فعاليت مغز را در کرتکس پيشکارکردهای اجرایي مي

واند این تآن عملکرد فرد را بهبود بخشد. با توجه به اینکه مداخالت کارکردهای اجرایي مي
ر اسخ است را تحریک کند، پس دومناطق را در مغز که مرتبط با کارکرد اجرایي بازداری پ

گاشج )از انتظار نخواهد بود با آموزش کارکردهای اجرایي، بازداری پاسخ بهبود پيدا کند 
  (.2017و همکاران، 

طور کلي نتایج تحقيق نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایي باعث بهبود عملکرد به
با توجه به اینکه ي شده است. آموزان دارای اختالل ریاضدانشتوجه و بازداری پاسخ 

که  توان گفتای از فرآیندهای شناختي سطح باال هستند، ميکارکردهای اجرایي مجموعه
شود. کودکان برای تسلط بر تکاليف آموزش باعث عملکرد بهتر کارکردهای اجرای مي

ب صهای عها، جنبهها مجهز باشند. این مهارتمرتبط با ریاضي، باید به یک سری مهارت
جربه، ها از تروانشناختي مانند حافظه کاری و دیگر کارکردهای اجرایي هستند. این مهارت

ها را به صورت خودکار آیند. اغلب کودکان این مهارتدست ميآموزش و یادگيری به
ی ها در هنگام یادگيردهند ولي کودکان با اختالل یادگيری ریاضي در این مهارتانجام مي

رفت که توان نتيجه گبنابراین، ميها آموزش داده شود. رو هستند و باید به آنبا مشکل روبه
ویکردی تواند رميتوجه به آموزش کارکردهای اجرایي به مثابه مهارت زیربنایي یادگيری، 

 آموزان با اختالل یادگيری ریاضي باشد.موثر در درمان و بهبود عملکرد دانش
 اینکه جمله از است، هایيمحدودیت دارای دیگر هایپژوهش مانند نيز پژوهش این
 عميمت و گرفته صورت آموزان دارای اختالل یادگيری ریاضيدانش بين در حاضر پژوهش

 یسهمقا عدم همچنين. رو استروبه هایيمحدودیت با آموزاندانش سایر جامعه به نتایج این
هاد پيشن لذا. دانست پژوهش این هایمحدودیت دیگر از توانمي را دیگر هایبرنامه با آن
 در و مقایسه شناختيروان هایدرمان سایر با درماني شيوه این آتي، هایپژوهش در شودمي
 مطالعه دو هایپژوهش نتایج و انجام نيز عادی آموزانگروه دانش با پژوهشي راستا این

اختالل  زمراک در ایمداخله این شيوه از که شودمي پيشنهاد بنابراین. شود تحليل و مقایسه
 تفادهاختالل یادگيری ریاضي اس با کودکان درمان برای روانشناسي مراکز دیگر و یادگيری

 ،متخصصان همکاری با که شودمي توصيه دبستان معلمان و مدیران به همچنين. گردد
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 اینيازهپيش بهبود موجب تا کنند طراحي آموزشي هایبازی همراه با آموزشي هایمحيط
 .آموزان شوددانش در کارکردهای اجرایي از جمله یادگيری

 منابع
آموزش  ياثربخش سهیمقا(. 117۱. )ک ،انيهاشم ؛ وخي، نيالحسيابوالمعال ، پ؛خسروتاش

بر بهبود عملکرد توجه مداوم در  يجانيه-يو آموزش اجتماع یياجرا یکارکردها
 .197-111(، 29)9، روانشناسي افراد استثنایي فصلنامهي. اضیآموزان با اختالل ردانش

 يسرزندگ ،يليتحص ديام سهیمقا(. 1179م. ) فرد، ص؛ و پاساالری،ی؛ حکمتياندهقاني، 
 صلنامهفی. و عاد یريادگیاختالل  یآموزان دارادر دانش يليتحص یريو درگ يليتحص

 .211-214(، 11)9، روانشناسي افراد استثنایي
(. 1172کوهباني، س. )غ؛ و سلطاني صرامي، ژ؛ هاشمي، ح؛ عليزاده، س؛ کوهباني،سلطاني

 آموزاندانش اجرایي کارکردهای بر حافظة کاری آموزش ایرایانه برنامة اثربخشي

 .209-219(، 11)1، رفتاری علوم تحقيقاتریاضي.  اختالل با
 با کودکان در مرکزی انسجام (. مقایسة1171) .ز آبادی،نجممهدوی و ا؛ پور،علي

 های ناتواني مجلة کودکان عادی. و حساب در نارسایي نارسانویسي، نارساخواني،

 .90-79(، 4)1، یادگيری
اثربخشي آموزش توجه بر مهار توجه، توجه متمرکز (. 117۱ی. ) ،يو گرج ف؛ فر،یعماد

، کودک رواني سالمتفصلنامه آموزان دختر دارای اضطراب امتحان. و پراکنده دانش
4(1 ،)99-۱9. 

 یرفتار یبازدار ی: الگويفعال شبي–توجه یياختالل نارسا ینظر نيي(. تب1194. )ح زاده،يعل
 .121-149 ،(1)۹ ،یيکودکان استثنا طهيپژوهش در ح. يخودکنترل تيو ماه

 شناختي ایرایانه های(. اثربخشي بازی1171) .ا پرند، و ج؛ حاتمي، ع؛ دانا،عرباني عبدی، ا؛

 .ADHDبه  مبتال کودکان در شناختي پذیریو انعطاف توجه کاری، حافظة بهبود بر
 . 17-21(، 1)14، استثنائي فصلنامه کودکان

 اثربخشي (. بررسي117۱ا. ) ،پورسعدی ف؛ و ،درتاج ح؛ ،عليزاده ح؛ ،اسدزاده م؛ ،عزیزیان
 نآموزادانش در کاری حافظه و بازداری توجه، بهبود بر اجرایي کارکردهای آموزش

 .71-101(، 1)1۹، تحقيقات علوم رفتاریمرزی.  هوشي عملکرد با
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 يبرنامه آموزش نیتدو(. 117۱ا. ) ،راديميحکو  ن؛ ي،فرخ ح؛ ،زادهيعل ؛سي، مدن
 زانيم يابی( و ارزداریپاتوجه ،يرسانروزبه پاسخ،ی)بازدار یياجرا یکارکردها

فصلنامه ي. الفع شبيتوجه/ یيکودکان با اختالل نارسا یهاآن برکاهش نشانه ياثربخش
 .1-2۹(، 2۱)9، روانشناسي افراد استثنایي

 بررسي جهت آن از استفاده و ریاضي تشخيص آزمون تنظيم و (. تهيه1191) .ز پور،ملک

 در محاسبه در اختالل دارای آموزاندانش و عادی آموزاندانش عملکرد و مقایسه

. 1192-91تحصيلي  سال در مشهد شهر هایدبستان ابتدایي چهارمو  سوم هایکالس
 طباطبائي. عالمه ارشد، رشته روانشناسي تربيتي، دانشگاه کارشناسي پایان نامه

 استثنایي کودکان شناسي روان(. 1171ز. ) اوغلي، رستم و م؛ نژاد، قاسمي م؛ نریماني،
 .اردبيلي محقق دانشگاه انتشارات اردبيل: .DSM-5تغييرات آخرین با مطابق

 الدین،محي ژ؛ و هاشمي، ه؛ ح؛ صابری، عليزاده، (. ترجمة1774کافمن،ج. ) و د؛ هاالهان،

 نشر ویرایش. تهران: .ویژه بر آموزش ایمقدمه استثنائي: آموزاندانش(. 117۱م. )

(. تهيه و ساخت 1197زاده هنرمند، م. )فرد، ح؛ نجاریان، ب؛ شکرکن، ح؛ و مهرابيهادیان
 .199-404(، 4)4، مجله روانشناسيفرم فارسي آزمون عملکرد پيوسته. 
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