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Abstract  Article Info 

Introduction: Recently, much attention has been focused on students with challenges in learning 

their school activities. Parents, trainers, and researchers witness the confusion of some students in 

acquiring reading and writing skills given to them as homework from the early preschool period. 

Therefore, the learning disorder area is a special situation. Thus, the present study was carried out 

aiming to investigate the effect of training executive functions on quantitative reasoning, 

knowledge, and fluid reasoning among students suffering from learning disabilities in the first and 

second grades of elementary school in south Khorasan province, Iran. 

Methods: The present investigation was a semi-experimental study and it was performed using 

pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all 

elementary first and second grade boy students referred to the Learning Disabilities Centers of 

south Khorasan in 2017-2018 school year and Qaen learning disabilities center was selected as the 

sample and the place for handling educational meetings. Among these students, 24 people were 

selected by classification sampling method from purposeful and voluntary type. Then, considering 

resulted scores from Tehran-Stanford-Binet Experiment Intelligence Score, they were placed peer-

to-peer in 12-people groups of experiment and control. Experiment group followed in 60-minutes 

fifteen sessions under executive functions training. Data were analyzed using SPSS-23 software 

and by covariance analysis method.  
Results: The results revealed that there was a significant difference between the means of 

experiment and control groups in the variables of quantitative reasoning, knowledge, fluid 

reasoning and total score of executive function. In the other words, training of executive functions 

caused an increase in the mean of quantitative reasoning (111.33±12.34), knowledge 

(110.16±16.67), fluid reasoning (110.50±16.69) and total score of executive function 

(332.00±38.79) in posttest stage  . 
Conclusion: Therefore, it is suggested that education workshops aim at identifying the 

effectiveness of executive functions in reducing the symptoms of student learning disabilities for 

teachers. 
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                       الیدانش و استدالل س ، یبر عملکرد استدالل کم  ییاجرا یآموزش کارکردها ی اثربخش

   یی اول و دوم ابتدا  یها هیپا یریادگیاختالل  ی در دانش آموزان دارا
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 ده کی چ
  شی دوره پ لیاز همان اوا انیو مرب نیدارند متمرکز شده است. والد یریادگیدر  هاییکه چالش  یبه دانش آموزان یادیتوجه ز راًیاخ : مقدمه

  ن ی شود، به هم  یبه آنها داده م  فی خواندن و نوشتن هستند که به عنوان تکل  یمهارت ها  یریادگیاز دانش آموزان در    یبرخ  یشاهد سردرگم  یدبستان
 ، یبر عملکرد استدالل کم  ییاجرا  یآموزش کارکردها  یاثربخش  یپژوهش با هدف بررس   نیا  نیدارد. بنابرا  ژهیو   یتیموقع  یریادگیاختالل    هجهت حوز

 انجام شد. یاستان خراسان جنوب ییاول و دوم ابتدا یها  هیپا یریادگیاختالل   یدر دانش آموزان دارا  الیدانش و استدالل س

  ه ی کل یباشد. جامعه آمار یپس آزمون با گروه کنترل م -آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون مهیروش پژوهش حاضر از نوع ن ها: روش
بود و مرکز   1396- 1397 یلیدر سال تحص  یخراسان جنوب یریادگیمراجعه کننده به مراکز اختالالت  ییاول و دوم ابتدا یها هیدانش آموزان پسر پا

داوطلبانه انتخاب   یرگینفر از  دانش آموزان به روش نمونه 24انتخاب شد. تعداد  ش یآزما ی به عنوان نمونه و مکان اجرا ن یقا یریادگیاختالالت 
و کنترل   شیآزما ینفر 12 یهابه صورت همتا درگروه  نهیب -استانفورد -تهران یبدست آمده از نمره هوش آزما ۀشدند. سپس با توجه به نمر

و با      SPSS-23افزار نرم از استفاده با  هاقرار گرفت. داده  ییاجرا ییمورد آموزش کارکردها  یا قهیدق 60جلسه  15در  ش یقرارگرفتند. گروه آزما
 شدند.    لی تحل  انسیکوار ل یروش تحل

  ی و نمره کل الیدانش،  استدالل س ،یاستدالل کم یرهایو کنترل در متغ شیآزما یگروه ها ی ها نی انگیم نینشان داد که ب جینتاها: یافته
 ، (33/111±34/12)یاستدالل کم نیانگیم ش یباعث افزا ییاجرا یآموزش کارکردها  گریوجود دارد. به عبارت د داریی تفاوت معن ییعملکرد اجرا

 .   شد آزمون پس  مرحله در  ،(00/332±79/38) ییعملکرد اجرا کلی نمره و (  50/110±69/16) ال سی استدالل ،(16/110±67/16)  دانش

بر کاهش   ییاجرا یکارکردها یاثربخش ییبا هدف آشنا یآموزش هایکارگاه  یآموزش و پرورش  با برگزار شودی م شنهادیپ ن یبنابراگیری: نتیجه 
 . ندیمعلمان اقدام نما  یدانش آموزان برا یریادگی ی ها یناتوان  ینشانه ها

 
 ی ریادگی هایی دانش، دانش آموزان، ناتوان ال،ی استدالل س ،یاستدالل کم ،ییعملکرد اجرا : واژگان کلیدی
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 مقدمه
کودکان برخالف کسب نمره هوشی متوسط  تعداد قابل توجهی از  

و باالتر، در آزمون های هوشی و برخورداری از توانایی های 
 جدی و بارز هاینارسایی ای،سازشی طبیعی، در یادگیری مدرسه

ت  اختالال یادگیری، هایناتوانی هایعنوان  با که دهدمی  نشان
ویژه  هایی( و نارسایLearning disordersیادگیری)
( شناخته می  Specific learning disabilitiesری)یادگی
 تحصیل های[. ناتوانی یادگیری خاص، نقص در مهارت1شود]
 -(، ریاضیاتReading)خواندن هایزمینه  در که است عمومی

(mathematics(و بیان نوشتاری)writing جلوه می )و کند 
عملکرد شغلی    صیلی،تح  پیشرفت  یشکل قابل توجهی در زمینه م

 [.2]کندو یا فعالیت های روزمره زندگی برای فرد ایجاد می
درصيييد از جمعیت جهان  20پایه بررسيييی های اخیر، بالر بر    بر

دچار درجاتی از اختالل یادگیری هسيتند که میزان شيیوع آن در 
[. 3درصييد گزارش شييده اسييت] 12تا   3نقاط مختلف جهان بین 

 یریادگیدرمانگران اختالالت  انینگاه در م نیجدال بر سير بهتر
 ییاجرا یکيارکردهيا کردهيایرو نیاز ا یکیتيا بيه امروز اداميه دارد، 

( Functions executive)ییاجرا ی[. کييارکردهييا4اسييييت]
از کييارکييردهييای عييالييی شيييينيياخييتييی و  یمييجييمييوعييه ا
از  یا( هسيييتنيد کيه مجموعيهMetacognitiveفراشييينياختی)

-Self)ی(، خودآغيازگرInhibitions)یبيازدار ،یعيال هيایییتوانيا

initiationیراهبرد یزری(، برنياميه(Strategic planning  ،)
( و کنترل تکيانيه Flexibility cognitive)شييينياختیانعطياف

(Impulse controlرا به انجام م )یی. در واقع کارکردهارساندی 
-میي (، تصييييمي Organization)یهيمينيون سييييازمييانييدهي 

 Working)ی(، حييافيکييه کييارMaking decision)یریي گي 

memoryی(، کنترل حرکت(Movement control  احسيا ،)
(، Time perceptionادراک زمييييييييييان)

( Reconstruction)ی(، بازسيازForethought)یشي اندیشیپ
توان از جمله   ی( را مProblem     solving)گشياییو مسيلله
و   یدانسيت که در زندگ یعصيب شيناخت یکارکردها  نیمهم تر
به  یرگیمیو تصيييم  یهوشييي  هایکنش ،یریادگی فیانجام تکال

 [.5]کندیانسان کمک م

را بر   یی اجرا یآموزش عملکردها ر یتلث یاریبس یها افتهی جینتا
و همکاران در   توکلی مثالً اندنشان داده یشناخت یعملکردها
 ،یبر حافکه کار  ییاجرا  یکه آموزش کارکردها  افتندیدر  یپژوهش

[.  4دارد] یاثر معنادار یکالم یالیو س ییفضا-یداریپردازش د
وکرم پور نشان داد که برنامه آموزش    ی نیرز  یپژوهش هاشم  جینتا

  ی سازمانده  ،یزریبرنامه   ییمورد استفاده، توانا  ییاجرا  یکارکردها
  ش یافزا سمیرا در کودکان مبتال به اُت یذهن یریو انعطاف پذ

 نی. ضمن اکندی نم جادیآن ها ا یدر بازدار یرییاما تغ دهد،یم
 سمیکودکان اُت  یو ارتباط  یاجتماع  یمهارت ها  شیکه باعث افزا

در   یعیو مط یزیپارسا عز ا،یارجمندن ،ی[. احمد6]شودی م زین

 یبرنامه آموزش کارکردها یاثربخش"تحت عنوان یپژوهش
 یاضیر شرفتیو پ یشناخت یها یژگیمحور بر و انهیرا ییاجرا

که آموزش  افتندیدر "یفعال شی توجه/ ب یینارسا یکودکان دارا
و در   داری مثبت و معن ثرا یشناخت یبر مهارتها ییکارکرد اجرا
مؤثر   ییفضا یدارید یمهارت ها طهیتنها بر ح یعملکرد شناخت

 [.7بود]

عملکرد   هایگوپتاو ونگاتسن نشان داد که آموزش برنامه   پژوهش
دانش، توجه، سرعت   ،یبر حافکه فعال، استدالل کالم ییاجرا

که   افتندیدر  یو همکاران در پژوهش  ی[. ر5حرکت و... مؤثر است]
با گروه کنترل بهبود در توجه، کنترل  سهیدر مقا شیگروه آزما

مادروگا و   -ایگارس [.8]درا نشان دادن  یپاسخ و حافکه کار

و بهبود  ییعملکرد اجرا "تحت عنوان یهمکاران در پژوهش

که  افتندیدر "در درک خواندن ی : مداخالتیفکر یها ییتوانا
خواندن، برنامه   هایییباعث بهبود توانا ییآموزش عملکرد اجرا

[.  9]شودی کالم م یالیحافطه فعال، س ،یریگ میو تصم یزیر

نقش عملکرد   "تحت عنوان یدر پژوهش نیورواتسون، گابل و م
 یریادگی یناتوان  یدانش آموزان دارا ی در ساختار کالس ییاجرا
 یبه بهبود حافکه، مهارت ها  ییکه آموزش عملکرد اجرا  افتندیدر
کالم، ادراک و توجه کمک   یالیس ،ییفضا -یدارید

نقش   "تحت عنوان  ی[ در پژوهش11[. پارتن ]10]دنماییم
 ییاجرا یعملکردها ،یبر حافکه کار ییاجرا کردآموزش عمل

که آموزش  افتندیدر " یفرا شناخت  یها یو استراتژ دهینیپ
 -یداریپردازش د ،یباعث بهبود حافکه کار ییعملکرد اجرا

با اختالالت    ی کالم و درک و فهم در دانش آموزان  یالیس  ،ییفضا
 حتت ی[ در پژوهش12و کامرون ] می. کشودیم یریادگی ژهیو

 -یدارید یبر مهارت ها یی آموزش عملکرد اجرا ریتلث "عنوان

که آموزش  افتندیدر "یاضیبا اختالل ر یدر دانش آموزان ییفضا
 یالیس ،ییفضا -یدارید یباعث بهبود مهارتها ییعملکرد اجرا

 شده است.  یاضیبا اختالل ر یکالم ودانش در دانش آموزان 

 ضعف با ارتباط در ایکننده حمایت هایدر مجموع داده 
 با آموزان دانش در فراشناختی مهارت و اجرایی کارکردهای
  تلثیر  بررسی  اهمیت که دارد وجود ویژه یادگیری هایاختالل
.  سازد می  نمایان آموزان  دانش این در را  ها مهارت این آموزش
یادگیری در کودکان   اللاخت  توجه   قابل   شیوع  به   توجه  با  رو،  این  از

  وضعیت  در اختالل این از ناشی پیامدهای و  ایسنین مدرسه 
 راستای  در  کوششی  حاضر  پژوهش  کودکان،  این  آینده  و  تحصیلی
 استدالل  بر  شناختی  افزایی  توان   و  تقویت  برنامه  اثربخشی  بررسی
 کارکردهای  ترینایبود که از پایه   الیدانش و استدالل س  ،کالمی
پژوهش حاضر در  نییادگیری آموزشگاهی است. بنابرا رد درگیر
آموزش   ایاست که آ یسوال اساس نیبه ا ییپاسخگو یپ

دانش و استدالل   ،یبر عملکرد استدالل کم ییاجرا یکارکردها
اول و   یها هیپا یریادگیاختالل  ی در دانش آموزان دارا الیس

 مؤثر است؟   ییدوم ابتدا
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 هاروش 
آزمایشی و با استفاده از طرح پیش   مهیپژوهش حاضر از نوع ن

 هیکل یپس آزمون  با گروه کنترل انجام شد. جامعه آمار -آزمون
 یریادگی ی ناتوان یدارا ییاول و دوم ابتدا هیدانش آموزان پسر پا

در سال   یخراسان جنوب  یریادگیمراجعه کننده به مراکز اختالالت  
 یریادگیمرکز اختالالت  نی مراجعبود و  1396-1397 یلیتحص
 یآمار شیرایو نیبه عنوان نمونه که بر اسا  پنجم نیقا
 یریادگی یها یبه عنوان ناتوان ی اختالالت روان صیتشخ
مرکز به عنوانِ مکان    نیا  یآموزش  فضای   و  اندداده شده   صیتشخ
 یریادگیاختالل  صیانتخاب شد. تشخ یجلسات آموزش یاجرا

ابتدا توسط   یریادگیدر کودکان مراجعه کننده به مرکز اختالالت 
(، وجود داشتن تفاوت   85باالتر از  ای 85هوشبهر آنها )  یابیارز

آنها و  یلیتحص شرفتیپ زانیهوشبهر و م زانیم نیب یمعنادار
  ر یو غ ینمره هوشبهر کالم نیاختالف معنادار ب نیهمنن
و   ینارساخوانآزمون  ی(، استفاده از ابزارها15 تا 9)حدود یکالم

  ی نفر  24گروه    کیمت انجام شد نمونه شامل  -یک  یاضیآزمون ر
داوطلبانه انتخاب شدند.   یرگیاز دانش آموزان که به روش نمونه 

 -تهران یبدست آمده از نمره هوش آزما ۀسپس با توجه به نمر
 یهاآزمون به صورت همتا درگروه   ش یبه عنوان پ  نهیب  -استانفورد
قرارگرفتند. برای جلوگیری از اثرات  کنترلو شیآزما ینفر 12

متغیرهای مزاحم، آزمودنی های دوگروه از نکر سن، هوش و  
،   ییاول و دوم ابتدا هیجنسیت کنترل شدند که دانش آموزان پا

  ق یپسر جهت شرکت در تحق تیو باالتر و جنس 85 یبهره هوش
 ایجلسه  15  یدر دوره آموزش  شیدند.  سپس گروه آزماانتخاب ش
بار انجام شد، شرکت کردند. مدت زمان هر جلسه    3 یکه هفته ا

 ییاجرا  یکارکردها  یبه معرف  یبود که در جلسه اول مرب  قهیدق  60
 دوره پرداخت.  نیهدف ا حیو تشر نیوالد یبرا

آن در    ناتیکه تمر  ییپنج کارکرد اجرا1سپس طبق جدول شماره  
شده بود به دانش   یو مناسب ساز یطراح یقبل یپژوهش ها

  نات یبه مرور تمر  یجلسات مرب  ی آموزان آموزش داده شد. در ابتدا
. با  شدیکار م دیجد ناتیپرداخت و در ادامه تمر یجلسه قبل م
دانش   اریدر اخت یتوسط مرب  زیچند عدد لپ تاپ ن نکهیتوجه به ا

در طول    زیمرتبط ن  یآموزش  یها  یبازآموزان گذاشته شده بود از  
 انی. در پاابدی  شیها افزا  یآزمودن  زهیتا انگ  دش  یجلسات استفاده م
  - تهران یمجدداً هر دو گروه توسط هوش آزما یجلسات آموزش
نمرات دو گروه   سهیقرار گرفتند. مقا ی ابیمورد ارز نهیب  -استانفورد

  ی دانش قبل  یهمراه با حذف احتمال-مانکوا(  لیدر آزمون دوم )تحل
 استفاده شد.  -آزمون شیافراد در اثر پ

دانش   ژه،یو  یریادگی  یها  ی ناتوان  تشخیصمالک ورور پژوهش:  
مانند   گرینداشتن اختالل د ،ییاول و دوم ابتدا هیآموزان پسر پا

اختالالت    ریوک و سا/ نقص توجه، اختالل سل یفعال شیب
دانش آموزان   نیهمنن ،ی و مشکالت رفتار ی روان ،یرشد

 داشتند. یجهت شرکت در جلسات آموزش نیرضایتنامه والد
کمتر از  یهوش بیکه ضر یصورت درپژوهش :  خروج مالکهای
و بیش فعالی/ نقص   یداریشن ،یداریهر گونه اختالل د ا یو  70

 توجه داشتند از نمونه حذف شدند. 
 اطالعات   یگردآور ابزار
 -استانفورد -تهران یآزما ن»هوشیپژوهش از نسخه نو نیا در
سنجش    ی استفاده شد که به عنوان نسخه مطلوب در راستا  نه« یب

 یسالگ 85تا  2بر سازه هوش در دامنه  دیبا تلک یروانشناخت
و   ییشناسا هاینه یدر زم توان ی استفاده شده است و از آن م

و پرورش با   آموزش هایافراد، در برنامه یو گمارش یصیتشخ
 [. 13استفاده کرد] ژه،یو یازهاین
  طه یح  2استاندارد شد و در    دی توسط رو  2003در سال    ا یمق  نیا 

عامل مطرح شده که شامل استدالل  5و  یرکالمیو غ یکالم
و حافکه  ییفضا یداریپردازش د ،یدانش، استدالل کم ال،یس

  ی هوش مرخی. در نشوندیرا شامل م طهیفعال است که هر دو ح
که  دآیی هشت هوشبهر به دست م ا یمق ن یبه دست آمده از ا

هوشبهر دانش، هوشبهر استدالل  ال،یشامل هوشبهر استدالل س
، هوشبهر حافکه فعال  ییفضا -یداریهوشبهر پردازش د ،یکم

کتل،   یج  هی[. آزمون فوق بر اسا  نکر14است] یو هوشبهر کل
  ب یاست. ضرا  ییمحتوا  ییروا  یشده و دارا  یهورن و کارول طراح

عوامل پنج گانه   یو کالم یکالم ریغ هایطه یح ی اعتبار برا
  یی است و از آن جا 90/0و کمتر از  80/0سازنده هوش، باالتر از 

دانش،  ال،یاستدالل س یاعتبار در عامل ها بیضرا یکه تمام
و حافکه فعال باالتر از   ییفضا یداریپردازش د ،یاستدالل کم

اعتبار در عوامل پنج گانه سازنده   زانیرو م نیهستند، از ا 90/0
  ی روان سنج یژگیمناسب و ابزار مورد نکر از و اریهوش، بس
 [. 15برخوردار است] یمطلوب

 نتایج
سطح    الت؛ ینشان داد در تحص  یشناخت  تیجمع  یها  یژگیو  جینتا
درصد کنترل   33/33و    شیدرصد گروه آزما  65/40پدر،    یلیتحص
درصد گروه کنترل   7/41و    ش یدرصد گروه آزما  33/33،    پلمید  ریز

درصد   25و    شیدرصد گروه آزما  02/26  پلم،ید  یلیدر سطح تحص
  ن یقرار داشتند عالوه بر ا  سانسیل  یلیگروه کنترل در سطح تحص

  7/41و  شیدرصد گروه آزما 3/58مادر  الت یبر اسا  تحص
 3/33و    شیدرصد گروه آزما  00/25  پلم،ید  ریدرصد گروه کنترل ز
درصد گروه  7/16 پلم،ید یلیل در سطح تحصدرصد گروه کنتر

قرار    سانسیل  یلیدرصد گروه کنترل در سطح تحص  25و    شیآزما
 داشتند.  
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ییاجرا یتبط با کارکرد ها مر یآموزش جی: خالصه پک1جدول 

 
 کیاز    شیمستقل و ب  ریمتغ  کیپژوهش    نیدر ا  نکهیتوجه به ا  با
 مانکوا استفاده شد.   لیاز تحل میوابسته دار ریمتغ
دانش    ،یو انحراف استاندارد نمراتِ استدالل کم  نیانگیم  2جدول

 دهد.  یو کنترل را نشان م  شیآزما  یهادر گروه  الیو استدالل س

دانش،   ،یاستدالل کم نی انگینشان داد که م 2جدول  جینتا
 شیدر گروه آزما ییاجرا یعملکردها یو نمره کل الیاستدالل س

است.   افتهی  شیبا گروه کنترل افزا  ا یدر مرحله پس آزمون در ق
  نیانگیبا م ییعملکرد اجرا ینمره کل انیم نیدر ا نیبنابرا
را به خود اختصاص  یشتربی نمره آزموندر مرحله پس  00/332

 داده است. 
در استدالل   ن لوی  آزمون  شود،مشاهده می  3همانگونه که در جدول

معنادار  ییعملکرد اجرا یو نمره کل الیدانش، استدالل س ،یکم
  ه فرضی  و  شودمی   دییها تا  انسیفرض همگنی وار  جهی. در نتستین

 رهایمتغ هینمره دو گروه در کل هایانسیتساوی وارصفر برای 
نمره  هایانسیتساوی وار فرضش یپ عنیی.  گرددمی  دییتل
همانگونه که   .دیگرد د ییو کنترل تل شیدر دو گروه آزما رهایمتغ

آزمون باکس  دارییمعن یرمقادی شودمشاهده می 4در جدول 
فرض صفر   نیاست. بنابرا 05/0 داریی از سطح معن شتریچون ب
  انس یکوار  ینمود که مفروضه همگن  ان یب  توان ی و م  شودیم  دییتا
 نشان  5جدول  جینتا  وابسته در گروه برقرار است.   یها  ریمتغ  یها
همپراش در   ریو متغ یشی آزما طیشرا نیکه تعامل ب دهدمی
[، F( 2،22= )66/0و  P>42/0] یاستدالل کم یرهایمتغ

 P>97/0]  الی[،  استدالل سF(  2،22= )71/2و    P>07/0دانش]
و   P>09/0] ییعملکرد اجرا ی[ و نمره کلF( 2،22= )17/0و 
01/3( =2،22  )Fون یخط رگرس  بیش  نکهیا  یعنی.  ستی[ معنادار ن  
 است.  کسانی یشیآزما طی شرا یبرا

 شرح  مختصر بازی وسایل مورد نیاز بازی آموزشی کارکرد اجرایی

 

 توجه

ظاهراً شبیه همدیگر هستند، وجود دارد که دانش آموز اختالف  در هر صفحه دو شکل که  کتاب تصاویر  اختالف تصاویر 

 موجود را پیدا می کند 

دانش آموزان در فاصله مناسب قرار می گیرند و توپ را توی سبد بسکت که  روی دیوار   توپ و سبد بسکت پرتاپ توپ در حلقه

 نصب شده می اندازند 

 آموزان مسابقه دارت و بازی بولینگ انجام می دهند دانش  دارت / بولینگ  دارت بازی/ بولینگ 

 

 

 

 بازداری

کارت های مختلف با رنگ، اندازه و نوشته های  داستان کلمات رنگی 

 متفاوت. 

، اندازه کارت،   ی روی آن رنگ نوشته، مختلف که هم براساس رنگ کارت  یکارت ها

 کرد  می توان تقس ینوشته شده م  اتکلم

حرکت توپ از بین 

 موانع 

 مانند تمرینات دریبل بازیکنان فوتبال تمرین می کنند  توپ و سبد کوچک 

پاور های مختلف با  

 کلمات مختلف رنگی 

تعدادی پاور  طراحی شد که روی  هر پاور نام یک 

 رنگ نوشته شده  

دانش آموز با دیدن نام رنگ آن را می گوید سپس از آنها می خواهیم نام رنگی که کلمات با  

 رنگ نوشته شده را بگوید آن 

 

 

 

 

 

 حافظه کاری

اجرای دستورات به  

صورت مستقیم و  

 معکوس 

به ترتیب تعدادی فعالیت مختلف به دانش آموز  می 

گوییم انجام دهد، سپس همین فعالیت ها رو از آخر 

 به اول انجام دهد 

روی دست راست  -3دست چپ روی پای راست بزار -2دست راست روی سر بزار-مثال: ا

 گوش راست و.... در ادامه همین چند دستور را برعکس انجام دهد 

و در هر خانه کلمه یا تصویری وجود دارد.  خانه وجود دارد 6هر کدام  یتعداد کارت که رو کارت دو رو  جدول حافظه کلمات 

دانش آموز با دیدن روی کارت آنها را به خاطر می سپارد سپس کارت را برمی گردانیم و 

 آزمودنی باید در پشت کارت و در جای خالی مشابه مناسب نام کلمه یا تصویر را بنویسد 

نوشته شده،آزمودنی کلمات را می خواند و در پشت کارت جمله ای با  کلمه  5روی هر کارت  کارت کلمه20 جمله سازی با کلمات

 استفاده از آن کلمات می نویسد 

پیدا کردن مهره های  

رنگی به ترتیبی که 

 مربی می گوید 

اجرای دستورات به  

صورت مستقیم و  

 معکوس 

چند رنگ را به ترتیب مهر ه هایی با رنگ متفاوت را در احتیار آزمودنی قرار می دهیم سپس   مهره رنگی 

 می گوییم بعد از مربی باید آن رنگ ها را به ترتیب پیدا کند. 

 

 سازمان دهی 

 با استفاده از تصاویر کوچا قطعات پازل رو مرتب کند پازل مختلف به همراه تصویر کوچک آنها  پازل های مختلف 

  ی آنها را در طبقه مربوط به آن قرار م  یدر صفحه وجود دارد آزمودن  وانیح ریتصو یتعداد بازی نرم افزاری طبقه بندی حیوانات  طبقه بندی حیوانات 

 دهد 

 

 ریزیبرنامه

 از آزمون ماز های پرتئوس به عنوان بازی آموزشی استفاده می کنیم    دفترچه آزمون مازها  مازها 

 دهند در فرصت مناسب هر دو دانش آموز به بازی شطرنج انجام می  شطرنج بازی شطرنج

 خرید کردن 

 )اقتصاد ژتونی(  

 با توجه به قیمت یا امتیاز هر  کاال خرید کند  لوازم خانگی اسباب بازی، تصاویر اجناس و ژتون 
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چهار گانه    یآزمون ها  شودی مالحکه  م  6همانگونه که از جدول  
 یرهایمربوط به تفاضل متغ یریچند متغ انسیکوار لیتحل

درصد معنادار بوده است.  99/0  نانیبا اطم  ،یپژوهش، از لحاظ آمار
  ی بر رو ییدهد که آموزش عملکرد اجرا ینشان م جینتا نیبنابرا
  ن یا  انگر یب  جینتا  نیوابسته اثر بخش بوده است. هم چن  یرهایمتغ

و کنترل از لحاظ  شیآزما یگروه ها نیباشد که ب ینکته م
در مرحله پس آزمون  ال،یدانش و استدالل س ،یاستدالل کم
  ییآموزش عملکرد اجرا  گریوجود دارد به عبارت د   یتفاوت معنادار

نسبت به گروه   شیگروه ازما نیانگیوابسته بر م یرهایدر متغ

( که  P<005/0داشته است) ریپس آزمون تاث حلهکنترل در مر
درصد تفاوت ها در   88/0درصد بوده است و  88/0  ریتاث  نیا  زانیم

)گروه  یگروه تیعضو ریوابسته مربوط تاث یرهاینمرات متغ
 باشد.  یو گروه کنترل( م شیازما

که پس از حذف   دهدینشان م 7به دست آمده در جدول   جینتا
  F بیوابسته و با توجه به ضر یرهایآزمون برمتغ شیپ ریتاث

 =P ،76/19<001/0] یاستدالل کم یرهایبدست آمده در متغ

F[ دانش ،]03/0>P ،76/5=  F001/0] الی[، استدالل س≥P 

،36/5=  F001/0]  ییعملکرد اجرا  ی[ و نمره کل>P ،88/28=  

Fنمرات شرکت کنندگان در دو    یشده   لیتعد  هاین یانگیم  ن ی[ ب
وجود دارد   یمعنادار  یو پس آزمون تفاوت آمار  آزمونشیمرحله پ
گرفت در گروه    جهینت  توانیو م  شودیم  دییپژوهش تا  هیلذا فرض
در مولفه مذکور در پس آزمون نسبت به   یمعنادار رییتغ شیآزما

مداخله به وجود آمده است براسا    ریگروه کنترل تحت تاث
 ینمره کل ریمتغ یو تفاوت رو ریتاث زانیم نیشتریب تایا بیضرا

درصد تفاوت    57  یعنی  باشدی درصد  م  57برابر با    ییعملکرد اجرا
مربوط به آموزش  عملکرد   ییدر نمرات پس آزمون عملکرد اجرا

. می باشد  ییاجرا
 

 

 و کنترل شیآزما ی هادر گروه الیدانش و استدالل س ،یو انحراف استاندارد استدالل کم نیانگی: م2جدول 

 

 جامعه  در گروه تحقیق دو متغیرهای هانمره هایواریانس  تساوی پیش فرض مورد در لوین آزمون نتایج: 3جدول 

 

 هاام باکس برای بررسی همگنی ماتریس آزمون : نتایج4جدول 

 

 

 

 

 

 در دو گروه استدالل کمی، دانش و استدالل سیال: نتایج پیش فرض همگنی ضریب رگرسیون برای مقایسه نمرات پس آزمون 5جدول

 آزمون پس آزمون پیش  تعداد  گروه  متغیر 

 میانگین) انحراف استاندارد(  استاندارد( میانگین) انحراف 

 33/111(34/12) 91/89(88/5) 12 آزمایش  استدالل کمی 

 16/93(72/8) 00/92(07/9) 12 کنترل 

 16/110(67/16) 58/98(62/10) 12 آزمایش  دانش  

 91/103(82/7) 58/101(95/8) 12 کنترل 

 50/110(69/16) 93/96(65/16) 12 آزمایش  استدالل سیال 

 16/100(67/11) 66/99(10/16) 12 کنترل 

 00/332(79/38) 33/280(73/23) 12 آزمایش  کل عملکرد اجرایی 

 00/266(21/19) 08/295(41/17) 12 کنترل 

 p-value درجات آزادی دوم  درجات آزادی F متغیر

 64/0 22 1 21/0 استدالل کمی

 49/0 22 1 48/0 دانش 

 71/0 22 1 14/0 استدالل سیال

 15/0 22 1 15/2 کل عملکرد اجرایی

 p-value درجات آزادی دوم  درجات آزادی اول  F ام باکس  متغیر 

 07/0 15/1680 21 50/1 20/46 عملکردهای اجرایی 

 F p-value میانگین مجذورات  درجات آزادی مجموع مجذورات  زیر مقیاسها متغیرها
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 : خالصه تحلیل کواریانس چند متغیری6جدول 

 

 

 

 

 

 

 مانکوا :  نتایج تحلیل کواریانس در متن 7جدول 

 مجموع   متغیر وابسته  اثر

 مجذورات 

 مجذور  F p-value میانگین مجذورات  آزادی  درجه

 اتا 

 گروه 

 

 

 

 خطا

 47/0 001/0 76/19 16/2440 1 16/2440 استدالل کمی 

 20/0 02/0 76/5 37/1395 1 37/1395 دانش  

 17/0 03/0 36/5 16/888 1 16/888 استدالل سیال  

 57/0 001/0 88/28 26136 1 26136 اجرایی کل عملکرد 

    47/123 22 33/2716 استدالل کمی 

    02/242 22 33/5324 دانش  

    75/219 22 66/4834 استدالل سیال  

    27/937 22 20620 کل عملکرد اجرایی  

 

 بحث 
 ییاجرا  یآموزش کارکردها  یاثربخش  یپژوهش بررس  نیهدف از ا

دانش آموزان  الیدانش و استدالل س ،یبر عملکرد استدالل کم
  ی ها  نیانگیم  نینشان داد که ب  جیبود. نتا  یریادگیاختالل    یدارا

دانش،   ،یاستدالل کم یرهایو کنترل در متغ شیآزما یگروه ها
 داریی تفاوت معن ییجراعملکرد ا یو نمره کل الیاستدالل س

باعث  ییاجرا یآموزش کارکردها گریوجود دارد. به عبارت د
در مرحله    الیدانش و استدالل س  ،یاستدالل کم  نیانگیم  شیافزا

[  4و همکاران]  یتوکل  جیهماهنگ با نتا  جینتا  نیپس آزمون شد. ا
[، گوپتاو 7و همکاران] ی[، احمد6وکرم پور] ینیرز ی، هاشم

مادروگا و  -ای[، گارس8و همکاران ] ی [، ر5ونگاتسن ]
و   می[، و  ک11[، پارتن ]10[، واتسون و همکاران]9همکاران]
 .  باشدی[ م12کامرون ]

نمود که دانش آموزان   انی ب نیتوان چن یم افتهی نیا نییتب در
را   یادیز یلیتحص یشکست ها یریادگی یها یی ناتوا یدارا

را درک کند  تیوضع نیا تواندیم یهر معلم کنند،ی تجربه م
به موقع   تحمای و خطر معرض در آموزانبهنگام دانش  یی.شناسا
  ن، یشود. افزون بر ا یریجلوگ گذاریاز برچسب  شودی سبب م
  گر ی آن ها دارد. از طرف د یبعد یها شرفتیدر پ یاتیح ینقش

 یشناخت دهینیپ هایاز مهارت ایمجموعه ییاجرا یکارکردها
و کنترل توجه است که در کنترل  یحافکه کار ،یبازدار یعنی

 ریدرگ یو رفتار یجانیه یشناخت یزریبرنامه  ت،یکردن، هدا
 جیبه تدر کند،یظهور م یزندگ  لیاوا در هامهارت نی. اباشدیم

و  دهدی و بعداز آن به رشد خود ادامه م یدبستان شیپ یدر سالها
 شود.  -یم تریقو

 گیرینتیجه
 یشکست ها یریادگی یها یی ناتوانا یدانش آموزان دارا

  تیوضع  نیا  تواند یم  یهر معلم  کنند،ی را تجربه م  یادیز  یلیتحص
  و خطر  معرض  در آموزانبهنگام دانش ییرا درک کند . شناسا

 42/0 66/0 16/28 1 16/28 پیش آزمون+گروه  استدالل کمی

 07/0 71/2 384 1 384 آزمون+گروه پیش  دانش

 97/0 17/0 16/48 1 16/48 پیش آزمون+گروه  استدالل سیال

 09/0 01/3 37/1305 1 37/1305 پیش آزمون+گروه  کل عملکرد اجرایی 

 آزمون توان  اندازه اثر  F p-value خطا درجات آزادی فرضیه  مقدار نام آزمون 

 99 88/0 002/0 83/6 11 12 88/0 آزمون اثر پیالیی 

 99 88/0 002/0 83/6 11 12 11/0 ویلکز  المبدای آزمون

 99 88/0 002/0 83/6 11 12 46/7 هتلینگ  اثر آزمون

 99 88/0 002/0 83/6 11 12 46/7 روی  ریشه بزرگترین آزمون
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شود .   یریجلوگ گذاریاز برچسب شودی به موقع سبب م تحمای
آن ها دارد. از   یبعد یها شرفتیدر پ یاتیح ینقش ن،یافزون بر ا
 دهینیپ هایاز مهارت ایمجموعه  ییاجرا یکارکردها گر یطرف د
و کنترل توجه است که در   یحافکه کار ،یبازدار یعنی یشناخت

 ریدرگ  یو رفتار  یجانیه  یشناخت  یزریبرنامه   ت،یکنترل کردن، هدا
در   جیبه تدر کند،یظهور م یزندگ لاوای در هامهارت نی. اباشدیم
و  دهدی و بعداز آن به رشد خود ادامه م یدبستان شیپ یهاسال
که نشان  یبا مطالعات ییاجرا یکارکردها تی. اهمشودیم تریقو
مدرسه مرتبط   یبرا یاز هوش با آمادگ شپی هامهارت نای اندداده

مهارت ها به شخص کمک      می   نای.  است  شده  تراست، برجسته
کنند تا به جنبه های مهم تکلیف توجه و برای به پایان رساندن آن  

  و  آموزش که  اندبرنامه ریزی کند. همننین تحقیقات نشان داده
 های توانمندی گسترش در اساسی نقش اجرایی، کارکردهای رشد

 که ویژه به دارند آموزشگاهی و تحصیلی هایی توانایی و اجتماعی
  نقص اختالل    موجب  تواند  می  کارکردها،  این  رشد  در  نقص  گونه  هر

توجه و بیش فعالی یا اختالل در برنامه ریزی برای شروع و اتمام  
تکلیف، به یاد سپاری تکالیف، اختالل حافکه و اختالل یادگیری 

  یکی  که  انداز پژوهش ها نشان داده یاریخاطر بس نیشود. به هم
  ویژه  های  نارسایی  اجرایی  کارکردهای  ضعف  از   متلثر  های  حوزه  از

که   ییاجرا  یکارکردها  شودیم  شنهادیپ  نیراناباست. ب  یادگیری  در
خود است در   تیریمد یبرا یعمل یدر واقع مجموعه راهکارها

مشخص به دانش آموزان آموزش داده   یمجزا و در چارچوب یزمان
کمک قابل    تواندیم  یروش آموزش  نیا  دآیی شود، چرا که به نکر م

 هایهارتم به  مربوط مشکالت کاهش در آموزانبه دانش  یتوجه 
 ندهیدر مطالعات آ  گرددیم  شنهادیپ  نیداشته باشد.  همنن  یریادگی

  گرید های اختاللبر  ییاجرا کارکردهای آموزش  یاثربخش ی بررس
. از  ردیمورد توجه قرار گ یو اضطراب  یمانند اختالالت روانپزشک 

مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر که تعمیم پذیری نتایج 
 . است مطالعه تعداد نمونه مورد سازدآن را محدود می 

 

 ی سپاسگزار
مشکالت   یاز همکاران محترم مرکز آموزش و توانبخش

 مانهیکه جلسات آموزش در آنجا برگزار شد صم نیقا یریادگی
 .مینما ی م یسپاسگزار
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