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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش کارکردهای اجرایي بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در
دانشآموزان دارای اختالل ریاضي است .این پژوهش از طرح شبهآزمایشي پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيری همراه با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کليه دانشآموزان دچار اختالل یادگيری ریاضي
مراجعهکننده به مرکز ناتواني یادگيری آموزش و پرورش شهر بوشهر به تعداد  141نفر در سال تحصيلي
 1179-79بود .از ميان آنها به روش نمونهگيری در دسترس  40نفر که ویژگيهای الزم بر اساس آزمون
تشخيص اختالل ریاضي ملکپور ( ،)1191آزمون وکسلر و مالکهای ویرایش پنجم کتاب راهنمای
تشخيصي و آماری اختاللهای رواني را داشتند فهرست شدند و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل (هر
گروه  20نفر) گمارش شدند .برای سنجش عملکرد توجه ،از خردهمقياس خطای حذف آزمون عملکرد
پيوستة ( TOVAرازولد ،ميرسکي ،ساراسون ،برانسوم و بک )17۹۱ ،و برای ارزیابي عملکرد بازداری
پاسخ از خردهمقياس خطای ارتکاب آزمون ( TOVAرازولد و همکاران )17۹۱ ،استفاده شد .گروه
آزمایش به مدت یازده جلسه  ۱0دقيقهای و بهصورت گروهي تحت آموزش قرار گرفت .دادههای حاصل
از پژوهش با آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر مورد تجزیه وتحليل قرار گرفت .یافتهها نشان داد
آموزش کارکردهای اجرایي در گروه آزمایش موجب بهبود عملکرد توجه و بازداری پاسخ شده است و
این تاثير در مرحله پيگيری دو ماهه پایدار ماند ( .)P˂0/0۹با توجه به یافتههای بهدستآمده از مطالعه حاضر
ميتوان نتيجهگيری کرد که آموزش کارکردهای اجرایي ميتواند به عنوان یک روش مداخلهای در بازداری
و بهبود عملکرد توجه دانشآموزان با اختالل یادگيری ریاضي استفاده شود.

 .1استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر ،ایران( .نویسنده مسئول) ydehghani@pgu.ac.ir
 .2کارشناس ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر ،ایران.
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واژگان كلیدي :کارکردهای اجرایی ،توجه ،بازداری پاسخ ،اختالل ریاضی.

مقدمه
اختالل یادگيری 1به یک سازه واحد یا یک اختالل که با نقص در پيشرفت مهارتهای
تحصيلي مرتبط است ،اشاره ميکند ،این اختالل دارای ماهيتي ناهمگن است ،که این
ناهمگني در الگوهای تحصيلي ،قوت و ضعف پردازش اطالعات و همچنين در سيستمهای
طبقهبندی اصلي به عنوان اختالالت تحصيلي حوزه خاص مانند اختالل خواندن ،نوشتن و
یا اختالل در ریاضي منعکس ميشود (کسي .)2012 ،2اختالل یادگيری دارای مشخصههایي
نظير دشواری در فراگيری و کارکرد گوش دادن ،حرف زدن ،خواندن ،نوشتن و محاسبه
هست (دهقاني ،حکمتيانفرد و پاساالری .)1179 ،این اختالالت پایه عصبشناختي و
روندی تحولي دارد ،که پيش از دبستان شروع ميشود و اگر درمان نشود تا بزرگسالي
ادامه ميیابد (بالت و همکاران2017 ،1؛ پرلماتر ،مک گرگور و گوردون .)2019 ،4برخي
شيوع اختالل یادگيری را در پسران سه برابر دختران گزارش کردهاند (آرنت ،پنينگتون،
پترسون ،ویلکوت ،دیفرز و السون.)2019 ،۹
یکي از انواع اختالل یادگيری ،اختالل ریاضي ۱است (اسميت و هندرسون.)201۱ ،9
طبق ویرایش پنجم راهنمای تشخيصي و آماری اختاللهای رواني انجمن روانپزشکي
آمریکا 9برای تشخيص اختالل ریاضي فرد نقایصي در چهار گروه از مهارتها شامل :درک
اعداد ،بهیادسپردن و بهیادآوردن مواد حفظي مثل جدول ضرب ،محاسبات ریاضي صحيح
و صریح و استدالل ریاضي صحيح نقص دارد (نریماني ،قاسمينژاد و رستماوغلي.)1171 ،
برای قرار گرفتن در طبقهبندی اختالل ریاضي باید عملکرد فرد در حساب ،در اصل زیر
سن توانایيهای هوشي و تحصيلي مورد انتظار باشد و همچنين این اختالل باید به طور

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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جدی برای پيشرفت تحصيلي یا زندگي روزمره مشکل ایجاد کند (کلمن .)2011 ،1طبق
ویرایش پنجم راهنمای تشخيصي و آماری اختاللهای رواني انجمن روانپزشکي آمریکا
شيوع اختالل یادگيری خاص در زمينههای تحصيلي خواندن ،نوشتن و ریاضي  ۹تا 1۹
درصد در کودکان مدرسهای در فرهنگها ،جوامع و زبانهای مختلف است .شيوع در
بزرگساالن معلوم نيست ،اما به نظر ميرسد حدود  4درصد باشد (آرنت و همکاران.)2019 ،
پژوهشهایي که توسط محققان مختلف انجام شده است ،نشان ميدهد که اختالل ریاضي
به تنهایي در  ۱درصد از دانشآموزان دیده ميشود ،همچنين این ميزان در دختران بيشتر
گزارش شده است .علل زیادی برای اختالل ریاضي عنوان شده است که با توجه به هرکدام
از علتهای ایجادکننده ،روشهای آموزشي نيز متفاوت خواهد بود .برای مثال ،برخي از
پژوهشگران مهمترین عوامل مؤثر در این اختالل را عوامل ژنتيکي ،بدکاری دستگاه عصبي
مرکزی و اختاللهای پردازش روانشناختي ميدانند (هاالهان و کافمن1774 ،؛ ترجمة
عليزاده ،صابری ،هاشمي و محيالدین .)117۱ ،مطالعات زیادی هم مشکل در عملکرد
لوب پسسری را در بروز مشکالت ریاضي عنوان ميکنند (مرازیک ،نایدو ،بورزا،
کوبيتویچ و شرگيل 2017 ،2؛ هاسر ،روتزر ،گرابنر ،مریالت و جانک.)2011 ،1
اما مشکل ریاضي ،تنها موضوع قابل بررسي در دانشآموزان دارای اختالل ریاضي
نميباشد ،بـه نظر ميآید که این دانشآموزان در زندگي روزمره و مهارتهای اساسي
دیگری نيـز نيازمند کمک هسـتند .پژوهشهـا حـاکي از آن است یکي از حوزههایي که
دانشآموزان دارای اختالل یادگيری ریاضي در آن با مشکل مواجه هستند ،عملکرد توجه
است (موریا ،ویبلس ،ویلسون و والدی2017 ،4؛ بالت و همکاران2017 ،؛ آرنت و همکاران،
 .)2019توجه عبارت است از توانایي انتخاب بخشي از اطالعات محيطي برای پردازش
بعدی (گوردون و شرودر2001 ،؛ نقل از عبدی ،عربانيدانا ،حاتمي و پرند .)1171 ،توانایي
توجه ،به انسان این امکان را ميدهد که بتواند ورود محرکهای مختلف را به صحنه
هشياری ذهن کنترل کند و از ميان محرکهای گوناگون ،فقط تعداد محدودی از آنها را
برگزیند؛ ميزان توجه یادگيرندگان به موضوع درس از عوامل اصلي در امر آموزش و
1. Coleman
2. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill
3. Hauser, Rotzer, Grabner, Merillat & Jancke
4. Moreau, Wiebels, Wilson & Waldie
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یادگيری است؛ بهطوری که باندورا تأکيد ميکند مرحلة ابتدایي هر یادگيری با توجه
آغازميشود و اگر توجه کافي نباشد ،یادگيری فرد خدشه دار ميشود (وایت.)2011 ،1
توجه یکي از مهمترین فعاليتهای عالي ذهن است و به تنهایي یکي از جنبههای اصلي
ساختار شناختي است که در ساختار هوش ،حافظه و ادراک نيز نقش مهمي دارد .نارسایي
توجه یکي از هستههای اصلي ناتوانيهای یادگيری ریاضي است (هوتون ،درخشان و
فاکس2019 ،2؛ دیاموند .)2012 ،1مطالعة کرن ،زاشو ،دینگ و کانسيل )2019( 4بر روی
کودکان مبتال به ناتوانيهای یادگيری ریاضي نشان داد که این افراد در توجه بصری
انتخابي ،تغيير توجه ،و توجه پایدار عملکرد ضعيفتری نسبت به افراد عادی نشان ميدهند.
سينکوین ،گيتون و سوازن )2017( ۹نيز نشان دادند که در توجه شنيداری تقسيمشده،
عملکرد دانشآموزان دارای ناتواني یادگيری ریاضي در مقایسه با دانشآموزان عادی
ضعيفتراست ،در حالي که در توجه شنيداری انتخابي تفاوتي به دست نيامد.
بهعالوه ،نتایج پژوهشهای گوناگون بيانگر نقص در بازداری پاسخ کودکان دارای
اختالل ریاضي است (گاشج ،ابرر ،مست و رابرز2017 ،۱؛ بتلت ،هولمز و استل2017 ،9؛
کریک ،جری ،ریبي و کرنيش .)201۹ ،9به اعتقاد بارکلي )1779( 7بازداری رفتاری سه
فرآیند بههمپيوسته را در بر ميگيرد )1( :بازداری پاسخ یا رویداد غالب؛ ( )2توقف پاسخ
جاری و ایجاد فرصت درنگ در تصميمگيری برای پاسخ دادن یا ادامه پاسخ و ( )1حفظ
این دوره درنگ و پاسخهای خودفرمان که در این دوره اتفاق ميافتند (کنترل تداخل).
دومين شکل بازداری (توقف پاسخ جاری) ممکن است از تعامل حافظه کاری با توانایي
10

بازداری پاسخهای غالب ناشي شود (عليزاده .)1194 ،همچنين طبق مدل اصالحشده بدلي
( )2000بازداری شامل کنترل اطالعات نامرتبط ،مدیریت رفتار هدف ،راهبردهای بازیابي

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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اطالعات و پردازشهایي است که توسط سيستم مجری مرکزی انجام ميشود (نلوان ،ویسر
و کراسبرگن .)2019 ،1با در نظر گرفتن الگوی بارکلي و بدلي ،نتایج مطالعات مختلف بيانگر
اهيمت بازداری به عنوان یکي از کارکردهای اجرایي در عملکرد تحصيلي دانشآموزان
دارای اختالل ریاضي است (اشنایدر ،گودرتز ،هاس ،هيکي و واچر.)2017 ،2
مطالعات نشان داده است که کارکردهای اجرایي بر عالئم اختالل یادگيری تأثير گذاشته
و سایر عملکردهای این کودکان را بهبود ميبخشد و همچنين پژوهشهایي که با اثربخشي
کارکردهای اجرایي بر نشانههای کودکان با اختالل یادگيری صورت گرفته است ،حاکي از
برنامهریزی ،بازداری رفتاری ،انتقال توجه از تکليفي بـه تکليف دیگر ،حافظه کاری،
فراشناخت و استدالل ميشود که پيامد این موارد بهبود عملکرد کوکان با نشانههای اختالل
یادگيری ميباشد (بتلت و همکاران .)2017 ،کارکردهای اجرایي به عنوان مجموعهای از
فرایندهای فرضي تصور ميشود که افراد را قادر ميکند آگاهانه رفتار و افکار خود را در
جهت اهداف آینده کنترل کنند .این فرایند معموالً شامل مؤلفههای بازداری ،حافظة فعال،
انعطافپذیری ذهني ،برنامهریزی ،سازماندهي رواني و اکتساب مفهوم است .همچنين،
کارکردهای اجرایي را ميتوان به عنوان یک رهبر ارکستر توصيف کرد که رفتارهای
دیگر را هدایت و کنترل ميکند (برون200۹ ،1؛ نقل از عليپور و مهدوینجمآبادی،
.)1171کارکردهای اجرایي مجموعهای از مهارتهای پيچيده شناختي یعني بازداری،
حافظه کاری و کنترل توجه است که در کنترل کردن ،هدایت ،برنامهریزی شناختي-
هيجاني و رفتاری درگير ميباشد (کریک و همکاران .)201۹ ،دانشآموزان دارای اختالل
ریاضي ،از جمله کودکاني هستندکه به دليل مشکالت ناشي از هوش ،در یادگيری و
تحصيل دچار مشکل ميباشند (جانکوسکا ،بوگدانویس و شاو)2012 ،4؛ از این رو
مداخالتي که منجر به بهبود توانایيهای شناختي آنها گردد ،لزوم بيشتری پيدا ميکند .این
فرض وجود دارد که آموزش مستقيم کارکردهای اجرای که حافظه کاری ،کنترل بازداری
و تغيير توجه در آن به کار رفته است ،قادر به تقویت ظرفيت شناختي است؛ به طوری که
کنترل منظم و کليتری بر هيجانات و رفتار ایجاد ميکند و توجه متمرکز در کالس را
1. Nelwan, Vissers & Kroesbergen
2. Schneider, Goddertz, Haase, Hickey & Wascher
3. Broun
4. Jankowska, Bogdanowicz & Shaw
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پرورش ميدهد .شواهد اوليه نشان داده است که آموزشهای کارکرد اجرایي متمرکز بر
کنترل بازداری و توجه برای کودکان دارای اختالل یادگيری ریاضي نيز سودمند است و
بهرهمندی آنها را از کنترل رفتاری ،بيشتر ميکند (اشنایدر و همکاران .)2017 ،برخي از
مطالعات نشان دادهاند که آموزشهای شناختي منجر به بهبودی بيشتر عملکرد در تبدیل
تکليف (توانایي تغيير در پردازش بين تکاليف مختلف) ،بهروزرساني حافظه ،بازداری،
تکاليف دوگانه و توجه شده است (انریکویز-گپرت ،هوستر و هرمان .)2011 ،1فراتحليلي
که به منظور بررسي اثربخشي برنامههای آموزشي کارکردهای اجرایي بر دانشآموزان مبتال
به اختالل یادگيری صورت گرفت ،نشان داد که مطالعات آموزشي حافظه کوتاه مدت به
تنهایي منجر به بهبودی در حد متوسط درحافظه کوتاه مدت ميشود (راپورت ،اوربان ،کافلر
و فریدمن.)2011 ،2
با توجه به موارد گفته شده ،آموزش جنبههای گوناگون کارکردهای اجرایي به عنوان
یکي از ابزارهای بهبود حوزههای مختلف یادگيری در مدرسه برای دانشآموزان ميتواند
کاربرد داشته باشد .همچنين با توجه به کارکردهای اساسي عملکردهای اجرایي از جمله
عملکرد توجه و بازداری پاسخ دربهبود این دانشآموزان ،انجام هر تحقيقي که به شناخت
رابطه کارکردهای اجرایي و بهبود ناتوانایيهای یادگيری کمک کند واجد اهميت و
ضرورت است .از طرف دیگر ،با توجه به نقص عملکرد توجه و بازداری پاسخ در کودکان
مبتال به اختالل ریاضي و نظر به اینکه افزایش کارآمدی کارکردهای اجرایي در اثر آموزش
احتماال ميتواند باعث بهبود عملکرد توجه و بازداری در این کودکان شود و از آنجایيکه
بر اساس جستجوهای پژوهشگران ،در ارتباط با آموزش کارکردهای اجرایي بر توجه و
بازداری کودکان دارای اختالل ریاضي در مطالعات داخلي و خارجي پژوهشهایي صورت
نگرفته ،در پژوهش حاضر قصد بر این است که اثربخشي آموزش کارکردهای اجرایي در
بهبود عملکرد توجه و بازداری پاسخ دانشآموزان با اختالل ریاضي مورد بررسي قرار گيرد.
از بعد کاربردی نيز نتایج پژوهش حاضر ميتواند مورد استفاده معلمان دوره ابتدایي،
متخصصان حوزه اختالل یادگيری و پژوهشگران عالقهمند در این زمينه قرار گيرد .از اینرو

1. Enriquez-Geppert, Huster & Herrmann
2. Rapport, Orban, Kofler & Friedman
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سؤال اصلي پژوهش حاضر این است که آیا آموزش کارکردهای اجرایي بر بهبود عملکرد
توجه و بازداری پاسخ دانشآموزان دارای اختالل ریاضي تأثير دارد؟

روش
روش پژوهش حاضر از نوع نيمهآزمایشي با طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل و
دوره پيگيری دو ماهه است .جامعه آماری کليه دانشآموزان دختر و پسر با اختالل یادگيری
ریاضي در دوره ابتدایي ارجاع داده شده از سوی مدارس به مرکز ناتواني یادگيری آموزش
و پرورش شهر بوشهر ،در سال تحصيلي 1179-79به تعداد  141نفر بود .از ميان آنها به روش
نمونهگيری در دسترس  ۹2نفر که ویژگيهای الزم از نظر مالکهای ورود را داشتند
فهرست شدند و سپس  40دانشآموز پس از تشخيص اختالل یادگيری ریاضي با استفاده از
آزمون تشخيص اختالل ریاضي ملکپور ( ،)1191آزمون وکسلر و مالکهای ویرایش
پنجم کتاب راهنمای تشخيصي و آماری اختاللهای رواني توسط روانشناسهای مرکز
ناتواني یادگيری آموزش و پرورش شهر بوشهر و همچنين مصاحبه باليني ساختاریافته،
انتخاب و به شکل تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه  20نفر) گمارش
شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از :سن  7تا  11سال و کسب نمره هوشبهر
بين 9۹تا  11۹از مقياس تجدیدنظرشده هوشي وکسلر کودکان  2001که به صورت انفرادی
قبل از اجرای مداخله از آزمودنيها اخذ شد .مالکهای خروج از پژوهش نيز عبارت بودند
از :داشتن هوشبهر پایينتر از  ، 70نداشتن اختالل ریاضي و داشتن سایر اختاللهای همراه
مانند اختالل نارسایي توجه/بيش-فعالي و اختاللهای رفتاری.
آزمون عملكرد پيوستة :TOVAاین آزمون در سال  17۹۱توسط رازولد ،ميرسکي،
ساراسون ،برانسوم و بک 1طراحي شد و در ابتدا برای سنجش ضایعه مغزی بکار ميرفت.
در سال  17۱0بهعنوان یک آزمون در ارزیابي کودکان مبتال به اختالل نارسایي توجه/بيش
فعالي معرفي شد و هماکنون به عنوان متداولترین ابزار آزمایشگاهي در تشخيص توجه
مداوم شناخته شده است (ویسوانات ،جاناردهان ردی ،کومار ،کنداول و چندرشکر.)2007 ،2
در این آزمون از محرکهای دیداری ناوابسته به زبان استفاده شده است (یک مستطيل
1. Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransome & Beck
2. Viswanat, Janardhan Reddy, Kumar, Kandavel & Chandrashekar

144

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال نهم ،شمارة  ،34تابستان 1398

بزرگ با یک مربع که در باال یا پایين آن است) .اجرای این آزمون دارای دو شرط متفاوت
آزمون است :ارائة کم محرک هدف و ارائة زیاد محرک هدف .درنيمة اول آزمون (ارائة
کم محرک هدف) نسبت محرک هدف به محرک غير هدف  1به  1/۹است (یعني محرک
هدف به صورت تصادفي و به طور متوسط پس از هر 1/۹بار غير هدف ارائه ميگردد) .لذا
این نيمه ،خستهکننده و کسلکننده است و آزمودني باید توجه زیادی به خرج دهد تا به
درستي ،محرک هدف کم ارائه شده را تشخيص دهد .در صورت شکست ،یک خطای
حذف برای وی محسوب ميشود که به منزله بيتوجهي است .در نيمة دوم آزمون (ارائة
مکرر محرک هدف) نسبت محرک هدف به محرک غير هدف  1/۹به  1است (یعني به
ازای هر 1/۹بار ارئة محرک هدف ،تنها یک بار محرک غير هدف ارائه ميگردد) .در این
نيمه ،از آزمودني انتظار ميرود در اکثر اوقات آزمون پاسخ بدهد و هر از گاهي ،ميل به
پاسخ دادن را بازداری کند .در صورت شکست ،یک خطای ارتکاب یا اعالم نادرست
منظور ميگردد که به منزلة تکانشگری است .در این آزمون مربعي در باال یا پایين مستطيل
بزرگتری به مدت  100ميلي ثانيه و با فاصلة زماني  2000ميلي ثانيه بر روی صفحة نمایشگر
رایانه نمایش داده ميشود و از آزمودني خواسته ميشود به محض دیدن مربع در باالی
صفحه مانيتور کليدی را در صفحه کليد فشار دهد .آزمودني قبل از شروع آزمون ،یک
بخش تمرین 1دقيقهای را انجام ميدهد .در این آزمون ،دو مؤلفه مورد سنجش قرار
ميگيرد -1 :تعداد پاسخهای حذف شده -2 ،تعداد پاسخهای نادرست .نمرهگذاری این
آزمون بر اساس سيستم کامپيوتری صورت ميگيرد .هر چه ميزان زمان واکنش ،خطای
حذف و خطای ارائه پاسخ ،کاهش یابد و ميزان پاسخ صحيح افزایش یابد ،نشانه بهبود
توجه مداوم خواهد بود .در این پژوهش از دو نمره خطای حذف و خطای ارتکاب استفاده
شده است .روایي با روش بازآزمایي برای خطای حذف بين  0/۹9تا  0/۱1و برای خطای
ارتکاب بين  0/۹9تا  0/7۱گزارش شده است (لرک ،گرینبرگ ،دوپي و هاکس،1
.)2009ضرایب اعتبار بازآزمایي برای قسمتهای مختلف این آزمون در دامنه  0/۹7تا 0/71
گزارش شده است و روایي افتراقي آن از طریق مقایسه گروه بهنجار و پرتحرک همراه با
نارسایي توجه بررسي شده است و تفاوت معناداری بين عملکرد دو گروه به دست آمده
است (هادیانفر ،نجاریان ،شکرکن ،مهرابيزاده هنرمند .)1197 ،در پژوهش حاضر پایایي
1. Leark, Greenberg, Kindschi, Dupuy & Hughes
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این آزمون برای زمان واکنش تصویر ،زمان واکنش اعداد ،پاسخ صحيح تصویر و پاسخ
صحيح به ترتيب  0/91 ،0/۱9 ،0/91و  0/94به دست آمد.
آزمون تشخيص اختالل ریاضی :این آزمون توسط ملکپور( )1191برای مقایسه
عملکرد دانشآموزان دارای اختالل ریاضي تهيه شده است و زیر مقياسهای اشکال
هندسي ،تشخيص اندازهها ،تناظر یک به یک ،شمارش اعداد ،پيوستگي دیداری-شنيداری،
ارزش مکاني ،چهار عمل اساسي و حلمسأله را شامل ميشود و دارای  21ماده است .روایي
آن به روش روایي تفکيکي محاسبه شده که با توجه به این که بين دو گروه دارای ناتواني
و فاقد ناتواني در تمام زیر مقياسها تفکيک قائل شده ،دارای روایي باالیي است .ضریب
اعتبار به روش آزمون موازی  0/9۱به دست آمده است (ملکپور.)1191 ،
برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی :در پژوهش حاضر جهت آموزش کارکردهای
اجرایي (توجه و بازداری پاسخ) از برنامه آموزشي تدوینشده توسط مدني ،عليزاده ،فرخي
و حکيميراد ( )117۱استفاده گردید .این برنامه به منظور آموزش کارکردهای اجرایي با
تأکيد بر بازداری پاسخ و کنترل توجه توسط مدني و همکاران ( )117۱و بر روی کودکان
دارای اختالل نارسایي توجه/بيشفعالي تدوین شد .در طراحي برنامة مذکور از راهبردهایي
از این قبيل بهره گرفته شده است -1 :نظریه بارکلي ( )1779معروفترین مدل نارسایي بازداری
رفتاری است .یکي از مشکالت اصلي کودکان با اختالل ریاضي ،نارسایي در انواع بازداری
است؛ به این معنا که قادر نيستند یک پاسخ غالب را بنا به اقتضای محيطي بازداری کنند تا
به تکليف اصلي بپردازند؛  -2الگو گرفتن از مواد پرکاربردترین آزمونهایي که به منظور
اندازهگيری بازداری پاسخ و توجه پایدار به کار ميروند مانند :الگوی توقف عالمت ،الگوی
«سيمون ميگوید» ،تست همتا کردن اشکا آشنا و تست تمرکز دیداری و شنيداری؛  -1در
نظر گرفتن پرکاربردترین فعاليتهایي که تاکنون برای آموزش بازداری پاسخ و حفظ توجه
استفاده شدهاند ،مانند :آموزش آرميدگي و آموزش خودتنظيمي (مدني و همکاران.)117۱ ،
این برنامه آموزشي در تحقيقات دیگر (خسروتاش ،ابوالمعاليالحسيني و هاشميان)117۱ ،
در مورد کودکان با اختالل ریاضي مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به موارد مذکور و نيز
تأیيد روایي و پایایي برنامه آموزشي مذکور (خسروتاش و همکاران ،)117۱،در تحقيق
حاضر از این برنامه آموزشي استفاده شد .شرح مختصر جلسات در جداول  1و  2ارائه شده
است.
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جدول  .1خالصه برنامه آموزشی بازداری
محتوای جلسه

جلسات

تکنيکها و راهبردها

اول

آموزش مراحل آرميدگي و آموزش خود کنترلي

آموزش انقباض و انبساط عضالت و آموزش
نگهداشتن بدون حرکت اجسام مختلف به
مدت معين
دوم

آموزش مدیریت زمان برای انجام دادن فعاليتهای
گوناگون
آموزش کودک به پاسخگویي به محرک آماج و

آموزش کودک به پاسخگویي به یک رنگ

فقدان

و فقدان

سوم

چهارم

توجه به ساعت و اتمام فعاليت در زمان مقرر

پاسخگویي به محرکهای غيرآماج

پاسخگویي به رنگ دیگر

آموزش رعایت نوبت آموزش و تشویق کودک به

آموزش رعایت نوبت در ساختن برج

پيروی از دستورات آموزش ،افزایش بازداری و

آموزش و تشویق کودک به پيروی از

توانایي فکر کردن پيش از پاسخ دادن

دستورات و آموزش شناسایي اشکال مشابه

جدول  .2خالصه برنامه آموزشی توجه پایدار
جلسات
اول
دوم

تکنيکها و راهبردها

محتوای جلسه

نظم و سازماندهي محيط مطالعه،

آموزش آراستگي و مرتب کردن ميز تحریر و اتاق،

آموزش تقسيم کردن تکليف و رفع

آموزش توجه و تمرکز به حجم تکليف بر اساس ميزان

خستگي

توانایي

شناسایي حواسپرتکنها

محرکهای قابل کنترل و محرکهای غيرقابل کنترل
مانند :دانههای لوبيا ،نمک یا برنج را داخل ظرفهایي

پرورش حس شنوایي

ریخته و کودک باید با تکان دادن ظرف و گوش کردن به
صدای آن ،شئ داخل ظرف را تشخيص دهد.
مانند :تعدادی مهره از دو رنگ مختلف به کودک داده

سوم

پرورش حس دیداری

شده و از او خواسته ميشود آنها را یکي در ميان به نخ
بکشد.

آموزش کودک به پاسخگوئي
محرک عددی (دیداری و

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

شنيداری) معين

طوالني ،با وجود منابع مختلف اطالعات

تمرکز /حواسپرتي /باز تمرکز ایجاد
چهارم

حواسپرتي عمدی و هدایتشده
برگشت به موضوع

پنجم

آموزش یادآوریهای دیداری

کپي شکلها با چوب کبریت و دوباره از حفظ درست
کردن آنها
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هفتم

آموزش ادامه تالش تا پایان تکليف
یا کار

143

وصل کردن نقطهها و به پایان رساندن شکلها

کنترل بر محرکها و فقط به یک

آموزش توجه و پاسخگویي به پرسشهای آزمونگر از

محرک پاسخ بدهند.

طریق پرسش از متن در محيط پر سروصدا

آموزش بازیهای تعادلي

حرکت با ليوان پر از آب در کف دست

پيدا کردن یک محرک خاص در
ميان محرکهای دیگر

پيدا کردن یک شکل بهخصوص ازميان شکلهای دیگر

روش
پس از انتخاب نمونه و قبل از اجرای برنامه آموزشي و مداخله ،جلسه مقدماتي برگزار شد
که در این جلسه ،هدف پژوهش و هماهنگيهای الزم در مورد نحوه انجام پژوهش انجام
شد و سپس پيشآزمون اجرا گردید .در مرحله بعد شرکتکنندگان گروه آزمایش در 11
جلسه  ۱0دقيقهای (هر هفته دو جلسه) تحت برنامه آموزش کارکردهای شناختي (مدني و
همکاران )117۱ ،قرار گرفتند و آزمودنيهای گروه کنترل هيچگونه مداخلهای دریافت
نکردند .آموزش در گروه آزمایش توسط دو نفر از متخصصان و مشاوران مرکز ناتواني
یادگيری آموزش و پرورش شهر بوشهر با مدرک کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي و
همراه با پژوهشگران پژوهش حاضر بهشکل گروهي برگزار شد .بعد از اتمام مداخله ،از هر
دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون بهعمل آمد و بعد از دو ماه دوره پيگيری روی گروهها
اجرا شد .الزم به ذکر است در اجرای پژوهش مباحث زیر در نظر گرفته شد -1 :اختياری و
داوطلبانه بودن شرکت افراد در آزمایش و داشتن رضایت کامل -2 ،دادن اطالعات کافي
در ابتدای پژوهش در ارتباط با اهداف پژوهش ،مدت زمان اجرا و محرمانه بودن نتایج به
دانشآموزان و والدین آنها -1 ،اجرای برنامه آموزشي برای گروه کنترل بعد از پایان دوره
پيگيری .همچنين کليه مالحظات اخالقي مربوط به شرکت در پژوهش از جمله شرکت
داوطلبانه و محرمانه بودن نتایج رعایت شد .برای تحليل دادهها از روش تحليل واریانس با
اندازهگيری مکرر و با رعایت پيشفرضهای آن استفاده شد .دادهها با نرمافزار SPSS-22
تجزیه و تحليل شدند.
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نتایج
آمارههای توصيفي متغيرهای جمعيتشناختي در گروههای مورد مطالعه در جدول شماره 1

ارائه شده است .ميانگين( ±انحراف معيار) مدت زمان تشخيص اختالل در دانشآموزان هر
دو گروه  )0/94( ±2/12سال بود.
جدول  .۳یافتههای توصيفی متغيرها در سه مرحله اندازهگيری
متغير
خطای حذف
خطای ارتکاب

گروه

پيشآزمون

پيگيری

پسآزمون

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

19/1۱

14/1۹

2۹/19

7/24

24/12

9/11

کنترل

1۱/42

11/09

19/4۱

11/71

19/91

11/42

آزمایش

12/19

4/۱1

۹/17

2/94

۹/01

2/17

کنترل

11/74

۹/04

12/29

۹/۱۱

11/9۹

۱/۹1

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،نمرات افراد در گروه آزمایش در
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری نشان ميدهد که مداخله مؤثر بوده و نمرات از پيش-
آزمون تا پسآزمون ،تغيير داشته و این تغيير در پيگيری نسبت به پسآزمون نيز بهبود داشته
است .اما در بررسي نمرات گروه کنترل ،ميانگين نمرات در پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيری بيانگر عدم تفاوت و تغيير است.
جدول  .۴نتایج آزمون توزیع طبيعی نمره ،همگنی واریانسهای دو گروه و کرویت موخلی
کلموگروف-اسميرنوف

لوین

کرویت موخلي

خطای حذف

Z
0/942

F
0/114

W
0/۱29

X2
0/291

خطای ارتکاب

0/۹94

0/219

0/441

0/24۱

متغير

P ˂۱/۱۰ P ˂۱/۱۰
**

*

پيش از بررسي دادههای تحقيق به بررسي پيشفرضهای آزمون آماری مورد استفاده
پرداخته شد .نتایج جدول  4نشان ميدهد پيشفرضهای طبيعيبودن نمره و همگني
واریانسهای دو گروه برقرار است .مقدار آزمون کرویت موخلي معنيدار نيست ،بنابراین
فرض مبني بر همخواني ماتریس کواریانس خطای مربوط به متغيرهای وابسته تأیيد ميشود.
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جدول  .۵نتایج تحليل اندازهگيری مكرر در سه مرحله اندازهگيری برای متغيرهای پژوهش
درجه

متغير

گروه

F

خطای حذف

آزمایش (مقایسه درونگروهي)

*9/۱4۹

 19و 1

کنترل (مقایسه درونگروهي)

0/119

 19و 1

مقایسه بينگروهي(کنترل و آزمایش)

*9/174

 19و 1

**

9/129

 19و 1

12/00۱

 19و 1

**

 19و 1

خطای ارتکاب

آزمایش (مقایسه درونگروهي)
کنترل (مقایسه درونگروهي)
مقایسه بينگروهي(کنترل و آزمایش)

9/902

مجذور اتا

آزادی

0/412
0/124
0/19۱
0/24۹

P ˂۱/۱۰ P ˂۱/۱۰

*

**

نتایج جدول  ۹نشان ميدهد در گروه آزمایش تفاوت ميانگين نمرههای پيشآزمون،
پسآزمون و پيگيری متغير خطای حذف معنيدار است ( ،)P=0/019اما در گروه کنترل
معنيدار نيست ( )P=0/417و مقایسه بينگروهي نشان ميدهد تفاوت ميانگين نمرههای
خطای حذف ،بين گروههای آزمایش و کنترل معنيدار است ( .)P=0/014بنابراین ميتوان
گفت بهکارگيری مداخله موجب بهبود معنيدار خطای حذف در دانشآموزان با اختالل
یا دگيری شده است .با توجه به مقدار مجذور اتا ميزان این تأثير حدود  12درصد است.
همچنين ،تفاوت ميانگين نمرههای پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری متغير خطای ارتکاب
در گروه آزمایش معنيدار است ( ،)P=0/00۱اما در گروه کنترل معنيدار نيست ()P=0/21۹
و مقایسه بينگروهي نشان ميدهد تفاوت ميانگين نمرههای خطای ارتکاب ،بين گروههای
آزمایش و کنترل معنيدار است ( .)P=0/02۹بنابراین ميتوان گفت بهکارگيری مداخله
موجب بهبود معنيدار خطای ارتکاب در دانشآموزان شده است .با توجه به مقدار مجذور
اتا ميزان این تأثير حدود  24درصد است.
جدول  .۶نتایج آزمون تعقيبی بنفرونی برای تعيين اثر مداخله بر متغيرهای پژوهش
متغير

زمان اندازهگيری

خطای

پيشآزمون-

حذف

پسآزمون

گروه آزمایش

گروه کنترل

تفاوت

انحراف

تفاوت

انحراف

ميانگين

معيار

ميانگين

معيار

**-11/97

0/11

1/04

0/07

**

پيشآزمون-پيگيری

-11/04

0/19

0/99

0/11

پسآزمون-پيگيری

-1/2۹

0/0۱

0/2۹

0/0۹
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خطای

پيشآزمون-

ارتکاب

پسآزمون

*-۱/79

0/09

0/11

0/21

پيشآزمون-پيگيری

*-9/1۱

0/07

1/91

0/29

پسآزمون-پيگيری

-0/19

0/0۹

1/49

0/11

P ˂۱/۱۰ P ˂۱/۱۰
**

*

نتایج جدول  ۱نشاندهنده تفاوت معنيدار پيشآزمون و پسآزمون و پيگيری ميانگين
نمرههای خطای حذف در گروه آزمایش است ( ،)P=0/04اما بين پسآزمون و آزمون
پيگيری در گروه آزمایش تفاوت معنيدار نيست ( )P=0/19که حاکي از پایداری اثر مداخله
بر خطای حذف است .در گروه کنترل هيچیک از مقایسههای جفتي معنيدار نيست
( .)P=210همچنين نتایج آزمون بنفروني بيانگر تفاوت معنيدار پيشآزمون و پسآزمون و
پيشآزمون و آزمون پيگيری ميانگين نمرههای خطای ارتکاب در گروه آزمایش است
( ،)P=0/02اما بين پسآزمون و آزمون پيگيری در گروه آزمایش تفاوت معنيدار نيست
( )P=0/۱۹که حاکي از پایداری اثر مداخله بر خطای ارتکاب در گروه آزمایش است .در
گروه کنترل هيچیک از مقایسههای جفتي معنيدار نيست (.)P=0/21
بنابراین نتایج تحليلهای ذکر شده نشان ميدهد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه
کنترل ،پس از شرکت در مداخله ،در نتایج آزمون از نظر آماری بر اساس عملکرد توجه و
بازداری پاسخ بهبود معناداری داشته است که این موضوع نشاندهنده تأثير مداخله بر
عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانشآموزان دچار اختالل یادگيری ریاضي گروه
آزمایش و ماندگاری این تأثير در مرحله پيگيری است؛ در حالي که در گروه کنترل ،این
تفاوتها معنادار نيست.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش کارکردهای اجرایي بر عملکرد توجه و
بازداری پاسخ در دانشآموزان دچار اختالل ریاضي انجام شد .نتایج پژوهش حاکي از آن
بود که به کارگيری آموزش کارکردهای اجرایي موجب بهبود معنيداری توجه و بازداری
پاسخ در دانشآموزان دارای اختالل ریاضي ميشود .بهعالوه ،مشخص شد که تأثير این
آموزش تا دو ماه پس از پایان جلسات آموزشي نيز ،دوام داشته است .یافتههای این پژوهش
نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایي باعث بهبود عملکرد توجه در دانشآموزان دارای
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اختالل ریاضي ميشود .این یافته با مطالعات شویرینگا ،نيونوجزن ،اوربيودیکاسترو و ماتيس

1

( ،)2019عزیزیان ،اسدزاده ،عليزاده ،درتاج و سعدیپور ( ،)117۱بنت ،هولمز و باکلي
 ،)2011(2سودرکوئيست ،برگمن ناتلي ،اوترسون ،گریل و کلينبرگ )2012( 1همسو
ميباشد .در اغلب این پژوهشها بر نقش محوری توجه و حافظه کاری در شناخت و
ارتباط قوی این دو مؤلفه با پيشرفت تحصيلي تأکيد شده است .داشتن حداقل ظرفيت
حافظه کاری و عملکرد مناسب توجه برای ایجاد بهبودی در برنامههای آموزشي مورد نياز
است .این موضوع هنگام ارزیابي ميزان تناسب آموزش شناختي برای افراد با ناتواني ذهني،
اهميت خاصي پيدا ميکند .مشکالت عملکرد توجه ممکن است مانع درگيری کودک در
یک برنامه آموزشي شود که با آموزش کارکردهای اجرایي این مشکالت رفع خواهد شد
(اسپنت ،اندرسون و زالزو 2011 ،4؛ بالیر ،راور و بری .)2014 ،۹در بررسي چرایي اثربخشي
آموزش کارکردهای اجرایي بر عملکرد توجه این دانشآموزان ميتـوان بـه نقـش مـوثر
حافظـه فعـال و خصوصـاً فراشناخت در پيشگيری از تکرویها و تمایل به مشارکتهای مفيد
در زمينه توجه پایدار اشاره داشت .در حقيقـت دانشآموزان ضمن بهکارگيری کارکردهای
اجرایي از تکانشي و بيهدف رفتـار کـردن پرهيـز ميکنند و با تأملي بر رفتار خود و دیگران،
بهطور هوشمندانهتر و البته مفيدتر وارد تمرکز بر تکليف ميشوند (هاموند ،مولر ،کارپندال،
بيبوک و ليبرمان-فينستون )2012 ،۱و به نظر ميآید ،آموزش کارکردهای اجرایي با تمرکز
در فرایند عملکرد ميتواند به یک بازنگری شخصيتي منجر گردد و نتيجه اینکه به سالمت
تفکـر و عملکـرد منجـر گردد که در درجه نخست یاریگر خود دانشآموزان است
(اکرلوند ،اسبجرنسون ،سانرهاگن و بجرکدال .)2011 ،9همچنين در تبيين یافته فوق ميتوان
چنين بيان کرد که آموزش کارکردهای اجرایي به دليل اینکه در این دانشآموزان سبب
ایجاد مهارتهای دستورهای چند مرحلهای ،توجه شنيداری ،توجه بينایي ،نگهداری و تغيير
توجه ،اجرای دستورات بهصورت مستقيم و معکوس و نيز بازبيني ميشود ،ميتواند مهارت
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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توجه را در این کودکان افزایش دهد (موریا و همکاران )2017 ،و از آنجا که در عملکرد
توجه ،همپایه با روشهای آموزش خودتنظيمگر ،به نقش فرد در فرآیند یادگيری تأکيد
ميشود و به موجب آن یادگيرندگان بهطور فعال و مستمر ،شناختها ،رفتارها و
تالشهایشان را جهت دستيابي به اهداف مورد نظر هدایت ميکنند ،و این موضوع خود یکي
از پيامدهای آموزش کارکردهایي اجرایي است که ميتواند باعث بهبودی عملکرد توجه
در دانشآموزان با اختالل ریاضي گردد (عمادیفر و گرجي.)117۱ ،
از دیگر یافتههای تحقيق حاضر بهبود بازداری پاسخ در نتيجه آموزش کارکردهای
اجرایي است .این یافته با نتایج به دست آمده از تحقيقات واگس ،هندریکس ،کوپروس و
ورهون ،)2014 (1کسلر و السيو و جو )2011(2و ميلتون )2010( 1همسو ميباشد.
سلطانيکوهباني ،عليزاده ،هاشمي ،صرامي و سلطانيکوهباني ( )1172دریافتند که
دانشآموزان دارای اختالل ریاضي در کارکردهای بازداری ،تصميمگيری ،برنامهریزی و
سازماندهي ضعيفتر از دانشآموزان بدون اختالل ریاضي هستند .در تبيين یافته فوق مي
توان گفت آموزش کارکردهای اجرایي فرد را قادر ميسازد تا از توليد پاسخهای فوری،
بهخصوص پاسخهایي که باعث ارضای فوری ارگانيسم ميشود ،پرهيزکرده و به کودک
اجازه ميدهد برای تصميمگيری فرصت بيشتری داشته باشد و بتواند پاسخهای انطباقي و
مناسب بدهد (واگس و همکاران . )2014 ،بهعالوه ،در نتيجه آموزش برنامة کارکردهای
اجرایي دانشآموز مهارتهایي از این قبيل ميآموزد :آرام بودن ،فکر کردن قبل از پاسخ
دادن ،رعایت نوبت ،منتظر ماندن ،توجه به شرایط گوناگون ،فقدان پاسخگویي در شرایط
معين ،توجه به نشانههای کالمي و دیداری و افزایش دقت به جزئيات و کاهش بيدقتي،
حفظ توجه در فعاليتهای مربوط به بازی،گوش دادن به صحبتهای دیگران ،عمل کردن
به دستورالعملها ،سازماندهي تکاليف و فعاليتهای تالش ذهني مستمر ،شناسایي و کنترل
محرکهای حواسپرتکن و فراموشکار نبودن .پيامد این مهارتها بهبود بازداری پاسخ در
این دانشآموزان ميباشد .همچنين ،در تبيين یافته فوق ميتوان چنين گفت که آموزش
کارکردهای اجرایي ،شامل برنامههایي است که به فرد در احيای مهارتهایي از قبيل
برنامهریزی ،انعطافپذیری و بازداری پاسخ کمک ميکند و ميتواند منجر به بهبود و ارتقاء
1. Vugs, Hendriks, Cuperus & Verhoeven
2. Kesler, Lacayo & Jo
3. Milton
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عملکرد رفتاری و شناختي در کودکان مبتال به اختالل ریاضي شود .در حقيقت مداخالت
کارکردهای اجرایي ميتواند فعاليت مغز را در کرتکس پيشپيشاني افزایش دهد و در نتيجه
آن عملکرد فرد را بهبود بخشد .با توجه به اینکه مداخالت کارکردهای اجرایي ميتواند این
مناطق را در مغز که مرتبط با کارکرد اجرایي بازداری پاسخ است را تحریک کند ،پس دور
از انتظار نخواهد بود با آموزش کارکردهای اجرایي ،بازداری پاسخ بهبود پيدا کند (گاشج
و همکاران.)2017 ،
بهطور کلي نتایج تحقيق نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایي باعث بهبود عملکرد
توجه و بازداری پاسخ دانشآموزان دارای اختالل ریاضي شده است .با توجه به اینکه
کارکردهای اجرایي مجموعهای از فرآیندهای شناختي سطح باال هستند ،ميتوان گفت که
آموزش باعث عملکرد بهتر کارکردهای اجرای ميشود .کودکان برای تسلط بر تکاليف
مرتبط با ریاضي ،باید به یک سری مهارتها مجهز باشند .این مهارتها ،جنبههای عصب
روانشناختي مانند حافظه کاری و دیگر کارکردهای اجرایي هستند .این مهارتها از تجربه،
آموزش و یادگيری بهدست ميآیند .اغلب کودکان این مهارتها را به صورت خودکار
انجام ميدهند ولي کودکان با اختالل یادگيری ریاضي در این مهارتها در هنگام یادگيری
با مشکل روبهرو هستند و باید به آنها آموزش داده شود .بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که
توجه به آموزش کارکردهای اجرایي به مثابه مهارت زیربنایي یادگيری ،ميتواند رویکردی
موثر در درمان و بهبود عملکرد دانشآموزان با اختالل یادگيری ریاضي باشد.
این پژوهش نيز مانند پژوهشهای دیگر دارای محدودیتهایي است ،از جمله اینکه
پژوهش حاضر در بين دانشآموزان دارای اختالل یادگيری ریاضي صورت گرفته و تعميم
این نتایج به جامعه سایر دانشآموزان با محدودیتهایي روبهرو است .همچنين عدم مقایسه
آن با برنامههای دیگر را ميتوان از دیگر محدودیتهای این پژوهش دانست .لذا پيشنهاد
ميشود در پژوهشهای آتي ،این شيوه درماني با سایر درمانهای روانشناختي مقایسه و در
این راستا پژوهشي با گروه دانشآموزان عادی نيز انجام و نتایج پژوهشهای دو مطالعه
مقایسه و تحليل شود .بنابراین پيشنهاد ميشود که از این شيوه مداخلهای در مراکز اختالل
یادگيری و دیگر مراکز روانشناسي برای درمان کودکان با اختالل یادگيری ریاضي استفاده
گردد .همچنين به مدیران و معلمان دبستان توصيه ميشود که با همکاری متخصصان،
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محيطهای آموزشي همراه با بازیهای آموزشي طراحي کنند تا موجب بهبود پيشنيازهای
یادگيری از جمله کارکردهای اجرایي در دانشآموزان شود.
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