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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of training
neuropsychological executive functions on metamemory, planning and
problem solving in students with mathematics disorder. This research is semiexperimental and its design includes pre-test and post-test as well as a control
group. The population of this research were female students with mathematics
disorder from the third to sixth grade of primery school, who had been to the
Isar Specialty Learning Problem Instruction Center in 2017-2018. Thirty of
them were selected by available sampling and were divided into experimental
and control groups. Initially, both groups were tested by Wechsler
Intelligence Test and K-Mathematical Test. Both groups were assessed by
pre-test and post-test using the Metamemory Questionnaire and the Tower of
London Questionnaire. The experimental group received 10 sessions for 3
months, while the control group did not receive any training. The results of
multivariate analysis of covariance indicated that there was a significant
difference between the two groups in terms of metamemory, planning and
problem solving. This means that training executive functions has been able
to increase the amount of metamemory, planning and problem solving for
students with mathematics disorder. The results of this study can be used in
the education and treatment of students with mathematics disorder and
executive functions should always be considered as a key factor.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرايی عصب-روانشناختی
تاریخ دریافت
1398/10/9

بر فراحافظه ،برنامهريزی و حل مسئله دانشآموزان با اختالل رياضی بود .پژوهش حاضر از نوع
نیمه آزمايشی و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری اين تحقیق
شامل همهی دانش آموزان دختر با اختالل رياضی سوم تا ششم ابتدايی است که درسال
 1397-1396به مرکز آموزش مشکالت ويژه يادگیری ايثار مراجعه کردهاند .تعداد  30نفر از

1399/3/25

ابتدا از نفرات هر دو گروه آزمونهای هوش وکسلر و آزمون رياضی کیمت گرفته شد .هر دو
گروه در پیشآزمون و پس آزمون با پرسشنامه فراحافظه و آزمون برج لندن مورد سنجش قرار
گرفتند .به گروه آزمايش طی  10جلسه به مدت  3ماه آموزش ارائه شد ،درحالی که گروه

واژگان كليدي

کنترل هیچ آموزش خاصی را دريافت نکردند .نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیره نشان داد

کارکردهای اجرايی
عصب -روانشناختی،
فراحافظه ،برنامهريزی،
حل مسئله ،اختالل
رياضی.

که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر فراحافظه ،برنامهريزی و حل مسئله وجود دارد .بدين
معنی که آموزش کارکردهای اجرايی توانسته است میزان توانايی فراحافظه ،برنامهريزی و حل
مسئله دانشآموزان با اختالل رياضی را افزايش دهد .از نتايج اين پژوهش میتوان در آموزش
و درمان دانش آموزان با اختالل رياضی استفاده نمود و همچنین کارکردهای اجرايی بايد
بهعنوان عامل کلیدی همواره مورد توجه قرار گیرد.
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اين مقاله ربگرفته از پايان انمه كارشناسي ارشد نويسنده اول مقاله است.
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تاریخ پذیرش نهایي

آنها به صورت نمونهگیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند .در
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3

دوره راهنمايی و دبیرسرتان نیرز ادامره مری يابرد (دوکرر،
2005؛ ابوالقاسرمی و همکراران )2014 ،و از آنجرايی کره
اختالل رياضی اثرات مخربی و گاه جبرانناپذيری از جمله
کاهش عزتنفس و خود پنداره تحصیلی ،ترک تحصیل و
انگیرزه پرايینتر نسربت بره همکالسریها و ديگرران را در
مدرسره در پری دارد؛ بره طرور کلری در تشرخیآ اينکره
کودکان با اختالل رياضی در چه زمینههايی مشکل دارنرد،
ويراست پنجم راهنمرای تشرخیآ و آمراری اختاللهرای
روانی بیان میدارد کره ايرن کودکران در چهرار گرروه از
مهارتهای زبانی ،ادراکی ،رياضی و توجه مرتبط با رياضی
مشررکل دارنررد (دوکررر2005 ،؛ ارجمنرردنیا ،حسررنونررد و
اصغرینکاح .)2017 ،در همین راستا مطالعات متعردد برر
جنبههای متفاوت مشکالت ايرن کودکران پرداختهانرد؛ از
جمله پژوهش مازاکو و هانیچ )2010(4بر نقش حافظره در
مشکالت رياضری کودکران ،مطالعرات گرری ،)2010(5برر
پررردازش بینررايی /فیررايی و پررژوهش مرراير6و همکرراران
( )2010بر نقش توجه در مشکالت رياضی تمرکز کردند.

مقدمه

میزان شریوع اخرتالل يرادگیری رياضری درکودکران سرن
مدرسه را تقريبا شش درصرد گرزارش کردهانرد .برمبنرای
بررسی آنان ازهر پنج کودک مبرتال بره اخرتالل يرادگیری
تقريبا يع نفر به اخرتالل رياضری مبتالسرت .میرزان ايرن
اختالل را در پسران بیشرتر از دخترران گرزارش کردهانرد
(زارعبهرامآبادی و گنجی .)2014 ،در ايرران  22/6درصرد
افراد دارای اختالل يادگیری ،به اختالل يرادگیری رياضری
مبتال بودند .اين اختالل به نردرت بره صرورت تنهرا بردون
ديگر مشکالت يادگیری يافت میشرود (معرینالغربرايی و
همکاران .)2015 ،اين مشکل حتی زندگی اجتماعی آنها
را تحت تاثیر قرارمیدهد .اختالل بره ويرژه در رياضری ،در
برخی از کودکان از سنین پرايین شرروع میشرود ولری در
اغلب آنها در دوره دبسرتان خرود را نشران میدهرد و در
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فراحافظه به آگاهی فرد از فرايندها و ظرفیتهای حافظره،
راهبردهررای برره خاطرسررشاری بهتررر و توانررايی نظررارت بررر
عملکرررد اشرراره دارد (اثنرریعشررری و همکرراران.)2018 ،
فراحافظره شرامل دانش کلی و فهمی اسرت کره افرراد در
خصروص حافظرهشران دارند (اسکرو .)20087،بره عبرارتی
فراحافظه به دانش و آگراهی مرا از فراينردهای حافظره برر
میگردد؛ برای مثال وقتری فرردی اظهار میکند که در به
خاطرسشاری نقشهها و مسریرها خرروب اسرت؛ امرا در بره
خاطرسشاری چهرره افرراد ضرعیف اسررت در حررال ارائره
بیانیهای در خصوص دانش فراحافظهای خررود مریباشررد
(شوارتز و متکالف .)2017 8،همچنرین علیرزاده و سرلطانی
( )2006نشان دادند که دانشآموزان اختالل رياضریات در
کارکردهررای بررازداری ،تصررمیمگیررری -برنامررهريررزی و
سررازماندهی ضررعیفتررر از دانررشآمرروزان برردون اخررتالل
رياضیات هستند .همچنرین بسریاری از دانرشآمروزان بره
اختالل يادگیری رياضی با وجود برخورداری از مهارتهای
محاسباتی کافی در حل مسئله با مشرکل مواجهانرد ،حرل
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موضوع مشکالت موجود در مدرسه در سراسرر دنیرا مرورد
توجه تعداد زيادی از روانشناسران ،متخصصران آمروزش و
پرورش و متخصصران پزشرکی قرارگرفتره اسرت ،زيررا در
تعداد دانشآموزان مبتال به اختاللهای يرادگیری افرزايش
قابرررل تررروجهی مشررراهده میشرررود (گرررولزمن.)2015 1،
اختاللهررای يررادگیری ابترردا در دهرره  1960بررهعنوان
جديدترين حوزه فرعی در قلمررو کودکران اسرتثنايی وارد
شد و برای نخسرتین برار در سرال  1963مطررح شرد .در
راهنمررای تشررخیآ آمرراری اختاللهررای روانرری ويراسررت
پنجم ،اختاللهای يادگیری در گروه بزرگری از اختاللهرا
تحت عنوان اختاللهای عصبی -رشدی جای گرفته است.
اين طبقه از اختاللها به ناتوانیهای مربوط به کارکردهای
دستگاه عصبی و مغزی مربوط هستند (نعمتی و همکاران،
 .)2017اختاللهررای يررادگیری برره سرره دسررته خوانرردن،
نوشتن و رياضیات تقسیم مریشروند (انجمرن روانشزشرکی
آمريکرا .)2013 2،اخرتالل در رياضرریات يرع نروع اخررتالل
يادگیری است کره توانرايی کسرب مهارتهرای رياضری را
تحت تاثیر قررار میدهرد .دانشآمروزان دارای اخرتالل در
رياضیات ممکن اسرت مشرکالتی در فهرم مفراهیم سراده
عددی داشته باشند .يا فقدان درک بصری از اعداد دارند و
يا در يادگیری واقعیتها و روندهای عددی مشکل داشرته
باشند (جوانمرد و اسدالهیفام.)2017 ،
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مسئله رياضی عبارت از تفکری است که برای حل مسرائل
کالمی رياضیات الزم است .بنابراين حرل مسرئله اهمیرت
خاصی در رياضیات دارد ،بره طروری کره تعرداد زيرادی از
مردم آن را مترادف با رياضی مریداننرد و يکری از اهرداف
اصلی آموزش و يادگیری رياضیات ،رشد توانايی برای حرل
دامنه وسیعی از مسائل پیچیرده رياضری اسرت (براعزت و
فالح.)2015 ،

کارکردهای اجرايی مهارتهای هستند که به فرد کمع
میکنند تا تصمیم بگیرد و چه نوع فعالیتها و يا اهدافی
بايد مورد توجه قرار گیرند ،کدام يع انتخاب گردند و
چگونه رفتارها سازماندهی و برنامهريزی گردند .بطورکلی
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با توجه به اينکه عملکرد ضعیف تحصیلی در دروسی مثرل
رياضی قاعدتاً ريشه در اختالل يادگیری دارد ،انديشمندان
حوزه يادگیری به دنبال روشهايی جهت کاهش مشکالت
دانشآموزان دارای اختاللهای يادگیری ويژه هسرتند و از
آنجررايی کرره روشه رای مختلفرری جه رت بهبررود عملکرررد
کودکان دارای نقآ يادگیری تدوين گرديده است ،انتخاب
روشی که ضمن اثربخشی باال بتواند مشرکالت مررتبط برا
يررادگیری دروس خرراص را بهبررود بخشرریده و مانرردگاری
باالتری داشته باشد ،حائز اهمیت بسیار اسرت (آسریايی و
همکاران .)2018 ،يکی از اين روشهای مداخلره در مرورد
کودکان دارای اختالل رياضی ،آموزش کارکردهای اجرايی
عصب شرناختی1کرانون توجره نظريرههرای اخیرر عصرب-
روانشناختی ،که شامل کارکردهای عالی دستگاه شرناختی
و مجموعهای از فرايندهای شناختی سطح باال بروده و برره
افراد در تصمیمگیری اينکه به چه فعالیرتهرا و کارهررايی
بشردازنرد؛ چگونه رفتارهايشان را در طرول زمران سرازمان
دادند و از خواستههای آنی خود برای رسریدن بره اهرداف
طرروالنی تررر بگذرنررد؛ کمررع مرریکنررد (داوسررن.)2018 2،
کارکردهای اجرايی عصبی -شناختی سراختارهای مهمری
هستند که با فرايندهای روانشناختی مسئول کنترل تفکر
و عمل مرتبط میباشند .اگر چره کارکردهرای اجرايری در
درجرهی اول از چشرم انرداز عصرب شرناختی مطالعره
شدهاند؛ ولی در سالهای اخیرر تحرول و آسریبشناسری
آنها موضوع مورد عالقهی صاحب نظرران بسریاری بروده
است (قمریگیوی.)2010 ،
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کارکردهای اجرايی دو نقش برجسته در رفتار دارند-1 :
استفاده ازمهارتهای فکری خاص برای انتخاب دستیابی
به اهداف  -2کمع به پیشرفت در حل مسائل .اين
کارکردها کمع میکند تا يع تصوير از هدف ،مسیر
حرکت به سمت هدف منابع مورد نیاز در طول رسیدن به
هدف شناسايی گردند (داوسون .)2018 ،شواهدی وجود
دارد که نشانگراين است که کودکان مبتال به ناتوانیهای
يادگیری در کارکردهای اجرايی مشکل دارند (قلمزن و
همکاران .)2014 ،گدرکول 3و همکارانش ( )2007در
يع مطالعه به کشف نیمرخی از رفتار کالسی در ارتباط با
توجه و کارکرد اجرايی در کودکان با حافظة کاری کوتاه
مدت ضعیف پرداختند و اين فرض را که رفتار بی توجه و
مشکل حافظة کوتاه مدت به طور همزمان اتفاق میافتد
مورد آزمون قرار دادند و نشان دادند که اکثريت کودکانی
که نمرة حافظه کاری پايینی داشتند نمرة نسبتاً بااليی نیز
درمشکل شناختی نشانگان بیتوجهی به دست آوردند و
بهعنوان افرادی تشخیآ داده شدند که فراخنای توجه
کوتاهی دارند ،سطح بااليی از حواسشرتی را نشان میدهند
و مشکل کنترل کیفیت کار و مشکل تولید راهحلهای
جديد برای مسائل را دارند .همچنین بول و لی)2014(4
در پژوهش خود نشان دادند که برخی از مؤلفههای
کارکرد اجرايی ،مانند تبديل بازداری ،نسبت به حافظه
کاری ،از وضوح کمتری برخوردار است .اندرسون)2008(5
در پژوهش خود نشان داد که کودکان دارای اختالل
رياضی مشکالتی اساسی در حل مسائل کالمی از جمله
حل مسئله دارند .در کنار مهارتهای ضعیف در محاسبات
چندرقمی ،بازيابی حقايق حسابی و درک ضعیف اصول
محاسبه ،کودکان با اختالل رياضی ممکن است نقايآ
ويژه مرتبط با حل مسئله ،مانند ساختن يع مسئله و
تهیة راهحل برای آن را نیز داشته باشند .احمدی-
کمرپشتی و همکاران ( )2019در پژوهشی نشان دادند که
همه مؤلفههای کارکردهای اجرايی ارتباط معناداری با
مولفهی عملکرد رياضیات داشتهاند .مؤلفه بازداری ،تبديل
و بهروزرسانی رابطه معنادار منفی و مؤلفههای حلقه
واجی ،مجری مرکزی و صفحه ديداری -فیايی رابطه
معنادار مثبت با رياضیات داشتهاند .مؤلفه بازداری قوی-
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از مدرسه ضرورت انجام پژوهش حاضر احساس میشود
که ضمن تبیین چگونگی فراگیری دانش رياضی و
فرايندهای حل مسئله در کودکان با ناتوانی در رياضی،
بتوانند به طراحی روشهای مناسب آموزشی و جبرانی
رهنمون شوند .لذا بر اين اساس هدف پژوهش حاضر
بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرايی عصب-
روانشناختی بر فراحافظه ،برنامهريزی و حل مسئله
دانشآموزان با اختالل رياضی بود.

ترين و مؤلفه صفحه ديداری -فیايی ضعیفترين مؤلفه
پیشبینی کننده سطح عملکرد رياضیات بوده است .پس
از بازداری مؤلفههای به روزرسانی ،تبديل ،حلقه واجی و
مجری مرکزی به ترتیب در درجه اهمیت بعدی قرار می-
گیرند .دهقانی و همکاران ( )2017در پژوهش خود با
عنوان تأثیر درمان عصب روانشناختی بر کنشهای
اجرايی و عملکرد درسی دانشآموزان مبتال به حساب
نارسايی برروی  40کودک حساب نارسايی شهر بوشهر
انجام دادند؛ به اين نتیجه رسیدند که درمان عصب روان
نارسايی ،شناختی بر بهبود عملکرد درسی دانشآموزان
مبتال به حساب نارسايی تأثیر دارد .همچنین اين درمان بر
بهبود حافظه کالمی ،حافظه بینايی و بهبود توجه
تأثیرگذار بود.

روش
پژوهش حاضر از لحرا هردف کراربردی و از نظرر روش-
شناسی نیمه آزمايشی با طرح پیشآزمون -پسآزمرون برا
گروه کنترل بود.

آزمون هوش كودكاان وكلالر ايرن مقیراس در سرال
 1949توسط وکسلر تهیه شده و در سال  1974مرورد
جديد نظر قرارگرفت و پس از هنجاريابی به مقیاس هروش
تجديد نظرشرده کسرلر کودکران (ويسرع -آر) نامگرذاری
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جامعه آماری شامل تمام دانشآموزان دختر سوم تا ششرم
مقطع ابتدايی که در سرال تحصریلی  1396-1397بررای
رفررع مشررکل خررود برره مرکررز آمرروزش اخررتالالت ويررژه
يادگیری ايثار واقع در ناحیه يع شهر تبريز مراجعه کررده
بودند .در اين پژوهش ،برای انتخراب آزمرودنیهرا از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شد .به ايرن نحرو کره از
میان دانشآموزان دختر مقطع ابتدايی کره دارای اخرتالل
يادگیری رياضی بوده و برای دريافت کمع و رفرع مشرکل
رياضی به کلینیع مراجعه کردند 30 ،نفرر نمونره انتخراب
شد و سشس اين  30نفر به صرورت تصرادفی بره دو گرروه
آزمايشی و گروه کنترل تقسیم شردند و در هرر گرروه بره
تعداد برابر  15نفر شرکت کردند .ابتدا بررای هرر دو گرروه
پیشآزمون اجرا گرديد و بعد برای گرروه آزمرايش برنامره
آموزشی کارکردهای اجرايی به مدت  10جلسه به صرورت
انفرادی آموزش ارائه شرد .سرشس مجردداً از هرر دو گرروه
پسآزمون گرفته شد .مالکهای ورود بره پرژوهش شرامل
سن  10و  11سرال ،نمرره پرايینتر در آزمرون کری مرت
رياضی ،عردم وجرود مشرکالت هیجرانی ،نقرآ بینرايی و
شنوايی بود .مالکهای خروج نیز هوشبهر پايینترر از 90
و داشتن اختالل همراه بود.
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با توجه به مطالرب فوق و از آنجا که عمده مشکالت
دانشآموزان مبتالء به اختالل يادگیری ويژه رياضی،
نقايآ آنها در کارکردهرای اجرايی میباشد که در
مديريت رفتار هدفمند نقش دارد ،به نظر میرسد مطالعه
اين پژوهش را حائز اهمیت نموده است و همچنین از آنجا
که ،شکلگیری يع نظام ادراکی کارآمد ،پايه و اساس
پیشرفت و ارتقای کودک به سطح شناختی میباشد و از
طرفی تحقیقات انجام شده غالب ًا يع يا دو متغیر مورد
بررسی قرار دادهاند و در اين پژوهش سعی گرديده تا
اثربخشی کارکردهای اجرايی بر فراحافظه ،برنامهريزی و
حل مسئله مورد بررسی قرار گیرد که اين پژوهش را در
نوع خود خاص و نوآورانه نموده است و با توجه به اينکه
شناسايی روشی که ضمن اثربخشی بیشتر درصد خطای
کمتری داشته و موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد،
از اهمیت ويژهای در بین درمانگران برخوردار است تا
ضمن آموزش استفاده از اين مداخالت به درمانگران،
موجب ارتقای توان تحصیلی و موفقیت دانشآموزان دارای
اختالل رياضی شود که مسلماً ارتقای توان تحصیلی و
موفقیت در درمان اين دانشآموزان ،میتواند باعث کاهش
دانشآموزانی شود که به دلیل عدم درمان به موقع يا عدم
اثربخشی در درمان از تحصیل باز میمانند .از سويی با
توجه به اينکه کمتر مطالعهای به بررسی اثربخشی روش-
های آموزش کارکردهای اجرايی به دانشآموزان مبتال به
اختالل رياضی پرداخته است و همچنین شیوع باالی
اختالل رياضی در دانشآموزان و بروز عوارضی نظیر
مشکالت مداوم آموزشگاهی ،افسردگی و همچنین غیبت
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گرديد .شهیم ( )2006اين آزمون را در ايرران هنجاريرابی
نمود .اين آزمون دارای 12خررده آزمرون میباشرد .شرش
آزمون آن کالمی و شش آزمرون آن غیرکالمری میباشرد.
پايايی اين آزمون در بازآزمايی درمحدوده  0/44تا  0/94و
ضرايب پايايی خرده آزمونها از 0/43تا  0/94گزارش شده
است ( شهیم.)2006 ،
پرسشنامه چندعاملي حافظه اين پرسشنامه بر اسراس

آزمون برج لنادن ايرن آزمرون در سرال  1982توسرط
شالیس2بره منظرور ارزيرابی کرنش اجرايری برنامرهريزی و
سررررازماندهی طراحرررری شررررده اسررررت (لررررزاک3و
همکرراران .)،2004هرردف در ايررن آزمررون آن اسررت کرره
آزمودنی از حداکثر توانايی خود استفاده کنرد .برا سررعت
بهترين عملکرد را به دست آورد .قبل از اجررای آزمرون از
مهارت فررد در اسرتفاده از مروش واره رايانره میبايسرت
اطمینان حاصل شود .پس از ورود اطالعات شخصری هرر
1

Troyer & Rich
Shallice
3
Lezak
2

Injoque-Ricle & Burin
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پرسشنامه چند عاملی حافظه ترير و ريچ )2002(1سراخته
شده است و گويه ها متناسب با سن طراحری شرده اسرت.
اين پرسشرنامه سره بعرد حافظرهی خرود گزارشدهری را
اندازهگیری مریکنرد .ايرن سره بعرد شرامل :خرسرندی از
حافظه (خرسندی) ،ادراک توانايی حافظه روزمره (توانرايی
حافظه) و استفاده از راهبردها و کمعهای حافظه روزمره
(راهبرد حافظه) است .سواالت 1ترا  18مربروط بره عامرل
رضايت و سواالت 19تا  38مربوط به توانرايی و  39ترا 57
مربوط به راهبرد مریباشرد .مقیراس توانرايی (همیشره ،0
هرگز )4راهبرد (همیشره ،4هرگرز )0در عامرل رضرايت،
سررواالت 2و 4و 5و 7و 8و10و 11و14و15و16و 18ماننررد
توانايی (همیشه  ،0هرگز )4و بقیه مانند راهبررد (همیشره
 4،هرگز  )0نمرهگذاری میشود .روايی آزمون مورد تأيیرد
قرار گرفته است و پايايی آن نیز بره روش آلفرای کرونبرا
 0/87برره دسررت آمررده اسررت (تريررر و ريررچ .)2002 ،در
پژوهشی ضريب پايايی اين پرسشنامه  0/87گزارش شرده
اسرررت (پورطررراهری و همکررراران .)2004 ،همچنرررین در
پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای کرونبا بررای مولفرههای
رضايت ازحافظه ،توانايی حافظه و راهبرد حافظه به ترتیب
 0/84 ،0/89و  0/84به دست آمد.
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آزمررودنی در قسررمت مربرروط ،آزمررايشگر بررا نشرران دادن
صفحه نمايش به آزمودنی میگويد :اين يع آزمرون حرل
مساله میباشد .در اين آزمون شرما میبايسرت برا حرکرت
دادن مهرههای رنگی (سبز ،آبی ،قرمز) و قرار دادن آنهرا
در جای مناسب ،با حرداقل حرکرات الزم شرکل نمونره را
درست کنید .سشس قسمت مثال آزمايش بره فررد نشران
داده میشود .دراين مرحله سه بار به فرد اجازه حل مساله
داده میشررود و فرررد میبايسررت مطررابق دسررتورالعمل بررا
حداقل حرکات الزم مثال را حل نمايد .سشس به آزمرودنی
گفته میشود که بره شرما  12مسراله هماننرد مثرال داده
میشود و میبايست با حداقل حرکات الزم شکل نمونره را
درست کنید .همچنین به فرد گفته میشود که برای حرل
هر مساله سه بار به او اجرازه داده میشرود .درهرر مرحلره
پس از موفقیرت ،مسراله بعردی دراختیرار فررد قررار داده
میشود .نمرهگذاری در اين آزمون بدين صورت اسرت کره
برمبنای اين که فرد در چه کوششی مسراله راحرل نمايرد،
نمره به اوتعلق میگیررد .بردين ترتیرب ،زمرانی کره يرع
مساله در کوشش اول حل شود  3نمره ،زمانی که مسراله
در کوشش دوم حل شود  2نمره ،و زمانی کره در کوشرش
سوم حل شود  1نمره و زمانی که سه کوشش به شکست
منجر شود نمره  0به فرد داده میشرود .حرداکثر نمرره در
ايررن آزمررون  36میباشررد ( .)123= 36همچنررین ،تعررداد
مساله های حل شده ،تعداد کوششها در هر مساله ،زمان
تاخیر يا زمان طراحی (دربرگیرنده تعداد لحظههايی است
که از ارائه الگوی يع مسئله تا آغاز اولین حرکرت در يرع
کوشش برای فرد محاسبه میشود) ،زمران آزمرايش (کرل
لحظات ازآغاز اولین حرکت دريع کوشش تا کامل کرردن
حرکت ها در همان کوشش) ،زمان کل آزمرايش (مجمروع
زمان تاخیر و زمان آزمايش) ،تعداد خطا و امتیراز کرل بره
صورت دقیق توسط رايانه محاسبه میگردد .ايرن آزمرون
دارای روايرری سررازه خرروب در سررنجش برنامررهريزی و
سازماندهی افراد است .اعتبار ايرن آزمرون مرورد قبرول و
 0/79گررزارش شررده اسررت (لررزاک و همکرراران.)2004 ،
همچنررین آزمررون دارای روايرری سررازه خرروب در سررنجش
برنامهريزی افراد است .پايايی اين آزمون نیز مورد قبرول و
 0/73گررزارش شررده اسررت (اينجرروک-ريکررل و بررورين4،
.)2011
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آزمون ریاضاي كاي مات بررای انردازهگیرری نراتوانی
يررادگیری رياضرری از آزمررون رياضرری کرری مرررت کنرررولی
( )1988استفاده شد .اين آزمون از لحا محتروا و ترروالی
سررره بخرررش مفررراهیم اسرراس (سررره خررررده آزمرررون
شرمارش ،اعرداد گويرا و هندسره) ،عملیات (جمع ،تفريق،
ضرب ،تقسریم و محاسرربهی ذهنرری) و کراربرد (انردازه-
گیری ،زمان ،پول ،تخمین ،تفسیر دادههرا و حرل مسرئله)
دارد .اين آزمرون در ايرران توسررط محمررد اسررماعیل و
هومن در سال  1381هنجاريابی شرده اسرت .روايری ايرن
آزمون از طريق روايری محتروا ،روايری تفکیکرری ،روايرری
پریش برین محاسبه و روايری همزمران آن برین  0/55ترا
 0/67به دست آمرده است .اعتبرار آزمرون برا اسررتفاده از
روش آلفرای کرونبرا در پنج پايه  0/80تا  0/86گرزارش
شده است (محمرد اسرماعیل و همکاران .)2002 ،ضرريب
پايايی اين آزمون با آلفای کرونبا در دامنه ای از  0/80تا
 0/84به دست آمده است .ضريب همبستگی ايرن آزمرون
با آزمون پیشرفت جامع باستاک معنیدار گرزارش شرده
است و روايی آن تأيید شرده اسرت (خردامی و همکراران،
.)1389
برنامه آموزشی کارکردهای اجرايی براسراس مردل برارکلی
( )1997در 10جلسرره آمرروزش داده شررد کرره محترروای

جدول  -1خالصه محتواي جللات آموزشي كاركردهاي اجرایي

جللات

محتواي ج للات

جلسه اول

جلسه معارفه و آشنايی بادانشآموزان ،توضیح روشهای موثردرفراشناخت وحافظه فعال (به
زبان ساده) برای دانشآموزان وتوجیه آنها در اهمیت استفاده از اين راهکارها در زندگی.

جلسه سوم

مرورجلسه پیش و تکالیف ،توضیح گام سوم و چهارم  -3من برای اين مسئله چه کارمی
توانم انجام دهم؟  -4چه اتفاقی می افتد اگر( ....پیش بینی نتايج راهکارها) ،مثال برای توضیح
گامها شامل برنامهريزی روزانه داشتن ،درجمع صحبت کردن و سئوال پرسیدن ،مرورکالس
از ابتدا تا انتها.
تکلیف خانه :مرورگامها هنگام انتخاب کردن دوست

جلسه چهارم

مرورجلسه پیش وتکالیف ،توضیح گام پنجم و ششم -5 :ديگران چه احساسی خواهندداشت؟
(شناخت ديگران) - 6 ،اين روش درگذشته چگونه عمل کرده است؟ (پیوندتجارب قبلی
باموقعیت جديد) .مثالهای جديد :رفتارمناسب درکالس.
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جلسه دوم

مرور جلسه پیش و پرسش ازمسائل و مشکالت دانشآموزان درمحیط مدرسه و منزل
درارتباط با سايرين و بیان و توضیح راهکارهای فراشناختی .گام اول و دوم  -1توقف کردن و
فکرکردن درباره موضوع  -2موقعیت مسئله چیست؟ مسئله را برای خود توضیح میدهد،
مثال برای توضیح گام ها ،وقتی در کالس ،درس را متوجه نمی شوم يا هنگامی که از
دوستانم عصبانی شدم.
تکلیف خانه :تعیین گامهای اساسی هنگام کسب عملکرد ضعیف درسی
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آموزش شرامل دو کرارکرد اجرايری فراشرناخت و حافظره
فعال میباشد کره محتروای آمروزش فراشرناخت برر روش
پیشنهادی آمروزش راهبردهرای شرناختی /فررا شرناختی
روزنتال -مالع (( )1998به نقل از بزاز منصرف )1394 ،و
محتوای آمروزش حافظره فعرال براسراس نظررات مینرائی
( )1384ترردوين شررده اسررت .برره منظررور بررسرری روايرری
محتوايی ،بستهی آموزشی توسط چند نفرر از متخصصران
در اين زمینه مورد بازبینی قرار گرفت ،پیشرنهادهای آنران
اعمال شرد و اشرکاالت آن رفرع گرديرد .سرشس ،بسرتهی
آموزشی به صورت آزمايشی اجرا شد .هدف از اين مرحلره،
اصالح بستهی آموزشی و متناسبسازی آن با ويژگیهرای
دانشآموزان و وقوف بر مشکالت احتمالی پیشبینی نشده
بود .به اين منظور ،بستهی آموزشی روی  6نفرر از دانرش-
آموزان اجرا شد و مشکالت و نواقآ آن رفع گرديرد .پرس
از رفع اشکالت ،فرم نهايی آن تهیه و آمرادهی اجررا بررای
جلسات آموزشی شد .عالوه بر روايی محتوايی ،بره منظرور
بررسی روايی سازه بسرته آموزشری ،ترأثیر آن برر افرزايش
کارکردهای اجرايی مورد نظر بررسی شد و بسته آموزشری
در افزايش کارکردهای اجرايی نیز اثر بخشی خود را نشان
داد (عزيزيرران .)2017 ،محترروای جلسررات ايررن برنامرره
آموزشی به شرح زير است:

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

زمستان  ،1398دورۀ  ،7شمارۀ 4
تکلیف خانه :تعیین گامها هنگام مشکل بودن تکلیف
جلسه پنجم

مرورجلسه پیش و تکالیف -7 ،آموزش اصالح و تغییر روش در صورت عدم موفقیت و مرور
تمام گامها

جلسه ششم

آموزش تکرار ،مرور ذهنی و گروهبندی برای حافظه فعال ،تکلیف دادن فهرستی ازتصاوير و
استفاده ازتکرار برای يادگیری ،مرور جلسه از ابتدا تا انتها
تکلیف خانه :توصیف بازی مورد عالقه

جلسه هفتم

مرورجلسه پیش وتکالیف ،آموزش مجسمسازی برای تثبیت در حافظه و دادن فهرستی از
کلمات و تصاوير برای اين منظور ،مرور جلسه ازابتدا تا انتها
تکلیف خانه :تمرين تمرکز از  20تا  0را بر عکس بشمارد.

جلسه هشتم

مرورجلسه پیش وتکالیف ،آموزش گروهبندی و طبقهبندی دادهها به منظور سهولت در
ذخیره و يادآوری اطالعات ،دادن فهرست تصاوير ديگری برای تمرين حافظه ،بازی باکارت
حافظه
تکلیف خانه :تمرکز در بر عکس گفتن اعداد به صورت 2تا  2تا

جلسه نهم

مرور جلسه پیش وتکالیف ،تمرين توجه و مشاهده و تمرين توصیف يع محیط و يع شی.
مرور جلسه از ابتدا تا انتها
تکلیف خانه :تمرين توصیف جلد يع کتاب و وسايل شخصی

جلسه دهم

مروروجمع بندی جلسات

پس از انجام آزمايش و اجرای پس آزمونها به منظور
آزمودن فرضیهها ،دادههای آماری با آزمون تحلیل
کوواريانس توسط نرم افرزار  SPSSنسرخهی  25مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.

جدول  2شاخآهای مرکزی ،پراکنردگی و نترايج آزمرون
کالموگروف-اسمیرنف (آمراره  )zرا جهرت بررسری نرمرال
بودن توزيع دادهها بهعنوان يکی از پیشفرضهای تحلیرل
کوواريانس برای فراحافظه و برنامهريزی و حرل مسراله در
گروههای آزمايش و کنترل نشان داده شده است.

یافتهها
يافتههای جمعیت شناختی نشان دادنرد کره  60درصرد از
شرکتکنندگان در دامنه سنی  9تا  10سال و  40درصرد
نیز در دامنه سنی  11تا  12سرال قررار دارنرد .میرانگین
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سنی برای گروه آزمايش ( ،)9/93گروه کنترل ( )10/40و
میانگین سنی کل شرکتکنندگان ( )10/17بود .همچنین
 16/7درصد از شرکتکنندگان در پايه سوم 30 ،درصد در
پايه چهارم 26/7 ،درصد پايه پنجم ،و  26/7درصد نیرز در
پايه ششم مشغول تحصیل بودند.
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جدول  -2آماره هاي توصيفي فراحافظه و مولفههاي آن در دو گروه آزمایش و كنترل

متغير ها

گروه

مرحله

حداقل

حداكثر

رضایت

آزمايش

پیش آزمون

36

48

41/79

پس آزمون

39

53

46/80

3/802

پیش آزمون

36

48

40/73

3/262

0/645

پس آزمون

38

49

42/87

3/662

0/173

-1/220

پیش آزمون

40

53

46/80

3/802

-0/173

-0/929

0/119

پس آزمون

43

56

50/67

4/117

-0/334

-0/919

0/120

0/200

پیش آزمون

39

52

45/40

4/120

-0/033

-1/156

0/129

0/200

پس آزمون

41

55

46/20

3/802

0/776

0/460

0/133

0/200

پیش آزمون

45

56

49/93

3/262

0/225

-0/959

0/149

0/200

پس آزمون

49

59

54/27

3/150

-0/204

-1/271

0/176

0/200

پیش آزمون

45

57

50/67

3/498

0/183

-0/798

0/150

0/200

پس آزمون

48

57

51/93

2/865

0/182

-1/236

0/217

0/056

پیش آزمون

130

148

138/52

6/015

0/242

-1/517

0/196

0/127

پس آزمون

144

163

152/13

6/390

0/343

-1/344

0/170

0/200

پیش آزمون

128

147

136/80

4/617

0/349

0/703

0/139

0/200

پس آزمون

135

149

141/00

4/226

0/406

-0/863

0/215

0/060

کنترل
توانایي

آزمايش
کنترل

راهبرد

آزمايش
کنترل

فراحافظه

آزمايش
کنترل

ميانگين

انحراف معيار

كجي

كشيدگي

آماره

معني داري

3/419

0/258

-0/306

0/162

0/200

-0/173

-0/929

0/168

0/200

0/325

0/201

0/106

0/121

0/200
0/200
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جدول 2حداقل و حداکثر نمرات و میانگین و انحراف
استاندارد نمرات فراحافظه و مولفههای آن را در گروههای
آزمايش و کنترل نشان میدهد .چنانکه در جدول
1مشاهده میشود شرکتکنندگان هر دو گروه در پیش
آزمون فراحافظه (و مولفههای آن) دارای سطح میانگین
مشابهی هستند ولی در پس آزمون فراحافظه و مولفههای
آن شرکتکنندگان گروه آزمايش دارای سطح میانگین
باالتری نسبت به شرکتکنندگان گروه کنترل می باشند.
همچنین ،نتايج آزمون آزمون کالموگروف -اسمیرنف در
جدول  1حاکی از اين است که توزيع دادهها برای
فراحافظه مولفههای آن برای هر دو گروه در مراحل پیش
و پس آزمون نرمال است (.)P<0 /05
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جدول  -3آمارههاي توصيفي مولفههاي برنامهریزي و حل ملاله در دو گروه آزمایش و كنترل

متغير ها
زمان تاخير

آزمايش

پیش آزمون

148

221

179/73

22/799

0/529

-0/599

0/166

0/200

پس آزمون

135

191

159/27

20/296

0/423

-1/517

0/203

0/099

پیش آزمون

137

224

177/27

25/302

0/366

-0/542

0/127

0/200

پس آزمون

141

210

175/80

22/898

0/236

-1/170

0/140

0/200

پیش آزمون

319

736

504/87

110/496

0/315

-0/115

0/144

0/200

پس آزمون

376

652

496/53

85/357

0/280

-0/985

0/186

0/175

پیش آزمون

339

718

523/47

101/571

0/058

-0/100

0/075

0/200

پس آزمون

380

654

517/67

82/502

-0/077

-0/925

0/081

0/200

پیش آزمون

507

918

678/47

122/144

0/384

-0/713

0/176

0/200

پس آزمون

478

828

637/00

100/816

0/537

-0/567

0/213

0/066

پیش آزمون

528

878

699/33

105/871

0/091

-0/591

0/101

0/200

پس آزمون

504

892

696/07

112/951

0/141

-0/375

0/122

0/200

پیش آزمون

14

28

19/87

4/565

0/469

-1/034

0/135

0/200

پس آزمون

12

26

18/27

4/832

0/206

-1/412

0/170

0/200

پیش آزمون

12

24

17/73

3/826

0/042

-1/170

0/123

0/200

پس آزمون

12

25

18/67

3/922

0/034

-1/061

0/131

0/200

پیش آزمون

17

31

24/47

4/422

-0/366

-1/120

0/148

0/200

پس آزمون

17

34

27/93

5/311

-0/799

-0/242

0/185

0/179

پیش آزمون

16

33

25/53

4/470

-0/635

0/204

0/162

0/200

پس آزمون

18

30

25/40

3/942

-0/482

0/944

0/145

0/200

کنترل

آزمايش

زمان
آزمایش

کنترل

آزمايش

زمان كل
آزمایش

کنترل

تعداد خطا

آزمايش

کنترل

امتياز

آزمايش

کنترل

جهت بررسی و پاسخ به اينکه آموزش کارکردهای اجرايی
بر فرحافظه تأثیر دارد ،از روش تحلیل کوواريانس چند
متغیره و تع متغیره استفاده گرديد .قبل از ارائه نتايج اين
آزمون ،میانگین های تعديل شده فراحافظه و مولفههای
آن را نشان میدهد.
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جدول  3حداقل و حداکثر نمرات و میانگین و انحراف
استاندارد مولفههای برنامهريزی و حل مساله را در
گروههای آزمايش و کنترل نشان میدهد .چنانکه در
جدول  3مشاهده میشود شرکتکنندگان هر دو گروه در
پیش آزمون مولفههای برنامهريزی و حل مساله دارای
سطح میانگین مشابهی هستند ولی در پس آزمون
مولفههای زمان تاخیر ،زمان آزمايش ،زمان کل آزمايش و
تعداد خطا شرکتکنندگان گروه آزمايش دارای سطح
میانگین پايینتر و در مولفه امتیاز دارای سطح میانگین
باالتری نسبت به شرتکنندگان گروه کنترل میباشند.

همچنین ،نتايج آزمون آزمون کالموگروف  -اسمیرنف در
جدول  3حاکی از اين است ک توزيع دادهها برای
مولفههای برنامهريزی و حل مساله برای هر دو گروه در
مراحل پیش و پس آزمون نرمال است (.)p>0/05
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گروه

مرحله

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف معيار

كجي

كشيدگي

آماره

معني داري

فصلنامۀ روانشناسی شناختی
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جدول  -4میانگین تعديل شده متغیرفراحافظه در دو گروه

متغيرها

كنترل

آزمایش
میانگین تعديل
شده

خطای استاندارد

میانگین تعديل
شده

خطاي استاندارد

46/73
50/05
54/49
151/40

0/443
0/404
0/407
0/763

43/33
46/81
51/70
141/74

0/443

رضایت
توانایي
راهبرد
فراحافظه

نتايج جدول  4نشان میدهرد کره شررکتکنندگان گرروه
آزمايش سطح میانگین تعرديل شرده براالتری نسربت بره
شرکتکنندگان گروه کنترل در فراحافظه و مولفرههای آن
دارند.
در ادامه ،پیش فرض همگنری شریب خرط رگرسریون در
جدول  4و وجود رابطه خطی بین متغیر همشراش و متغیر
وابسته در جدول  5مورد بررسی قرار گرفت کره نترايج آن
حاکی از برقرراری ايرن دو پریش فررض بررای مولفرههای
فراحافظه بود.

0/404
0/407
0/763

با توجه به نتايج جدول  5با کنترل اثر پیش آزمون ،سطح
معناداری آزمون المبدای ويلکز ،حاکی از اين است که
حداقل از نظر يکی از مولفههای فراحافظه در دو گروه
آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و نشانگر
آن است که  73درصد از تفاوت مشاهده شده در میانگین
مولفههای فراحافظه مربوط به تاثیر آموزش کارکردهای
اجرايی میباشد.
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جدول  -5نتایج آزمون النداي ویلکز و پيش فرض همگني شيب خط رگرسيوني براي دو گروه در مولفههاي فراحافظه

المبداي ویلکز

مقدار

F

معناداري

ضریب اتا

گروه*پیش آزمون
گروه

0/745
0/266

1/110
21/151

0/373
0/0001

0/137
0/734

جدول  -6نتایج تحليل كواریانس اثرات بين گروهي ميانگين مولفههاي فراحافظه

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

ضریب اتا

1

260/754

92/251

0/001

0/787

79/959

28/288

0/001

0/531

مولفه ها

منبع تغييرات

رضایت

پیش آزمون

260/754

گروه

79/959

1

خطا

70/665

25

2/827

توانایي

گروه

72/552

1

72/552

30/924

0/001

0/553

خطا

58/654

25

2/346

پیش آزمون

193/475

1

193/475

80/921

0/001

0/764

گروه

53/930

1

53/930

22/556

0/001

0/474

خطا

59/773

25

2/391

در مولفههای رضايت ( ،)F=28/288, 2=0/531توانايی

نتايج جدول  6نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات
پیش آزمون بهعنوان متغیر همشراش (کمکی) ،آموزش
کارکردهای اجرايی منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها

(2=0/553

،)F=30/924,و

راهبرد

(2=0/474

,

 ،)F=22/556شده است .میزان تاثیر برای مولفه رضايت
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راهبرد

پیش آزمون

351/587

1

351/587

149/858

0/000

0/857

فصلنامۀ روانشناسی شناختی
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کرد که آموزش کارکردهای اجرايی بر فراحافظه
دانشآموزان دارای مشکالت رياضی موثر است.

 53درصد ،توانايی  55درصد ،و راهبرد نیز  47درصد بود.
بدين معنا که بخشی از تفاوتهای فردی در مولفههای
رضايت  ،توانايی و راهبرد به خاطر تفاوت در عیويت
گروهی (تاثیر مداخله) میباشد .لذا ،آموزش کارکردهای
اجرايی منجر به افزايش میانگین نیز  47درصد بود .نمرات
شرکتکنندگان گروه آزمايش با توجه به جدول در
مولفههای فرا حافظه شامل رضايت ،توانايی و راهبرد
نسبت به گروه کنترل شده است .از اين رو میتوان مطرح

جهت بررسی و پاسخ به اينکه آموزش کارکردهای اجرای
بر برنامهريزی و حل مسئله تأثیر دارد ،از روش تحلیل
کوواريانس چند متغیره استفاده گرديد .قبل ازارائه نتايج
اين آزمون ،جدول  7میانگینهای تعديل شده برنامهريزی
و حل مساله دانشآموزان و مولفههای آن را نشان داده
شده است.
شیب خط رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت که نتايج
آن در جدول  8حاکی از برقراری اين پیش فرض برای
تعامل گروه با پیش آزمون مولفههای برنامهريزی و حل
مساله بود.

جدول  -7ميانگين تعدیل شده متغير برنامهریزي و حل ملاله در دو گروه

كنترل

آزمایش
متغيرها

میانگین
تعديل
شده

خطای
استاندارد

میانگین
تعديل
شده

استاندارد

زمان

157/19

2/85

177/87

2/85

خطاي

جدول  -8نتایج آزمون النداي ویلکز و پيش فرض همگني شيب خط

تاخير
زمان

رگرسيوني براي دو گروه در مولفههاي برنامهریزي و حل ملاله

491/00

11/68

523/20

11/68

زمان كل

634/14

12/74

698/92

12/74

آزمایش
تعداد

17/26

0/335

19/67

0/335

گروه*پیش
آزمون

0/871

0/243

0/989

0/067

گروه

0/205

14/757

0/0001

0/795

خطا
امتياز

28/33

0/880

25/007

با توجه به نتايج جدول  8با کنترل اثر پیش آزمون ،سطح
معناداری آزمون المبدای ويلکز ،حاکی از اين است که
حداقل از نظر يکی از مولفههای برنامهريزی و حل مساله
در دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد
و نشانگر آن است که  79درصد از تفاوت مشاهده شده
در میانگین مولفههای برنامهريزی و حل مساله مربوط به
تاثیر آموزش کارکردهای اجرايی میباشد.

0/880

نتايج جدول  7نشان میدهد که شرکتکنندگان گروه
آزمايش سطح میانگین تعديل شده پايینتری نسبت به
شرکتکنندگان گروه کنترل در برنامهريزی و حل مساله
و مولفههای آن دارند .در ادامه ،پیش فرض همگنی
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آزمایش

المبداي ویلکز

ارزش

F

معناداري

ضریب اتا

جدول  -9نتایج تحليل كواریانس اثرات بين گروهي ميانگين مولفههاي برنامهریزي و حل ملاله

1

1623/28

14/473

0/001

0/386

2613/45

23/302

0/0001

0/503

مولفه ها

منبع تغييرات

زمان تاخير

پیش آزمون

1623/28

گروه

2613/45

1

خطا

2579/61

23

112/157

زمان آزمایش

زمان كل آزمایش

پیش آزمون

16911/56

1

16911/56

8/653

0/007

0/273

گروه

6333/74

1

6333/74

3/241

0/085

0/123

خطا

44952/17

23

1954/44

پیش آزمون

10149/85

1

10149/85

74

4/536

0/044

0/165
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تعداد خطا

امتياز
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گروه

25174/29

1

25174/29

خطا

51459/85

23

51459/85

پیش آزمون

236/34

1

236/34

155/003

0/0001

0/871

گروه

35/44

1

35/44

23/24

0/0001

0/503

خطا

35/07

23

35/07

پیش آزمون

78/16

1

78/16

8/428

0/008

0/268

گروه

80/82

1

80/82

8/714

0/007

0/275

خطا

213/32

23

9/275

نتايج جدول  9نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات
پیشآزمون بهعنوان متغیر همشراش (کمکی) ،آموزش
کارکردهای اجرايی منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها

دهقانی و همکاران ( )2017مطابقت دارد .بره طروری کره
گدرکول و همکاران ( )2007نشان دادند اکثريت کودکانی
که نمرة حافظه کاری پايینی داشتند نمرة نسبتاً بااليی نیز
درمشکل شناختی نشانگان بی توجهی به دسرت آوردنرد و
بهعنوان افرادی تشخیآ داده شدند کره فراخنرای توجره
کوتاهی دارند ،سطح بااليی از حواسشرتی را نشان میدهند
و مشکل کنترل کیفیت کار و مشرکل تولیرد راهحرلهرای
جديد برای مسائل را دارند.

در مولفههای زمان تاخیر (،)F=23/302, 2=0/503
زمان کل ( ،)F=11/ 252,  2=0/328تعداد خطا

(2=0/503

11/252

0/003

0/328

 )F=23/246 ,و امتیاز (, 2=0/275

 ،)F=82/714دانشآموزان شده ،اما بر مولفه زمان

بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش کارکردهای اجرايی
عصب -شناختی بر فراحافظه و برنامهريزی و حرل مسرئله
در دانشآموزان با اختالل رياضی بود .نتايج پژوهش نشران
داد که که سه مولفره توانرايی ،راهبررد و رضرايت برین دو
گروه تفاوت معناداری وجود دارد .بنرابرين میتروان گفرت
که آمروزش کارکردهرای اجرايری برر توانرايی فررا حافظره
دانشآموزان با اختالل رياضی موثر بوده است .اين يافتهها
بررا نتررايج پررژوهشهررای گرردرکول و همکرراران ( )2007و
75
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در تبیین فرضیه حاضر می توان گفت ،که کودکان بررای
تسلط بر تکالیف رياضی بايد بر يع سری مهارتها تسرلط
داشررته باشررند .ايررن مهارتهررا ،جنبرره هررای عصررب-
روانشناختی همچون کارکردهای اجرايی (حافظره کراری،
برنامهريزی و مهارتهرای فراشرناخت) دارنرد .از جملرهی
مهارتهای فراشناخت ،فراحافظه میباشد .توانايی حافظره
يکی از عوامرل اصرلی کسرب موفقیرت در رياضری اسرت.
دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری نسربت بره همسراالن
عررادی خررود ،مشررکالت بیشررتری درحرروزه مهارتهررای
فراحافظه دارند .اين مهارتها از تجربه ،آموزش ويرادگیری
به دست می آيند .اکثر کودکان اين مهارتها را به صرورت
خودکار انجام میدهند ،ولی کودکران برا نراتوانی اخرتالل
رياضی در اين مهارتها هنگام يادگیری با مشرکل مواجره
هستند و بايد به آنها آمروزش داد (آسریايی و همکراران،
 .)2018کارکردهررای اجرايرری ،در واقررع برره افررراد امکرران
مديريت و تنظیم بهتر در موقعیت های مختلف را میدهد.
در واقع میتوان گفت کودکانی که از توانرايی برنامرهريزی
و سررازماندهی برخرروردار هسررتند ،میتواننررد بررا يررع
برنامررهريزی و سررازماندهی دقیررقتر و مرروثرتر مطالررب و
موضرروعاتی را کرره بايررد برره حافظرره بسررشارند دسررتهبندی
وسازماندهی کرده و بره ايرن نحرو از ادغرام اطالعرات در
حافظه خود خودداری کننرد .همچنرین کودکرانی کره از
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آزمايش ( ،)F=3/241, 2=0/123موثر نبوده است.
میزان تاثیر برای مولفه زمان تاخیر  50درصد ،زمان کل
 33درصد ،تعداد خطا  50درصد و امتیاز نیز  27درصد
بود .بدينمعنا که بخشی از تفاوتهای فردی در مولفههای
زمان تاخیر ،زمان کل ،تعداد خطا و امتیاز به خاطر تفاوت
در عیويت گروهی (تاثیر مداخله) میباشد .لذا ،آموزش
کارکردهای اجرايی منجر به کاهش میانگین مولفههای
زمان تاخیر ،زمان کل و تعداد خطا و همچنین موجب
افزايش امتیاز شرکتکنندگان گروه آزمايش نسبت به
گروه کنترل شده است .از اين رو میتوان مطرح کرد که
آموزش کارکردهای اجرايی بر برنامهريزی و حل مساله
دانشآموزان دارای مشکالت رياضی موثر است.
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يادآوری میشود و اين به نوبه خود باعث میشود کودکران
هنگام برنامهريزی ،سازماندهی و حل مساله بتواننرد بره
نحو احسن از اطالعات و روشهای حل مساله کره ذخیرره
کردهاند ،استفاده کنند .همچنین آموزش فراشناخت باعث
افزايش آگاهی کودکان از دانستههای خرود میشرود .ايرن
امر هم بره يرادگیری هرر چره بهترر دانشآمروزان کمرع
میکند و هم در امر برنامهريزی و حرل مسراله کودکران را
قادر میسازد تا با استفاده از دانش و اطالعات خرود بررای
رسیدن بره اهرداف خرود و از سرر راه برداشرتن موانرع و
مشکالت برنامهريزی کنند (بول و لی.)2014 ،

توانررايی انعطافپررذيری برخرروردار هسررتند ،مرریتواننررد در
برخورد با شرايط و موقعیتهای مختلف از راهبردهای بره
يادسشاری مختلف و مناسب با آن موقعیت اسرتفاده کننرد
(گدرکول و همکاران .)2007 ،همچنین افرراد بهنجرار بره
هنگام شنیدن فهرستی از واژههرا جهرت بره خاطرسرشاری
نامها را پیش خرود تکررار و مقولرهبنردی مریکننرد ولری
دانشآموزان دارای اختالل رياضی از اين راهبردها به طرور
خودبه خودی استفاده نمیکنند؛ بنابراين اثربخشری روش
مداخله کارکردهای اجرايی به دانشآموزان دارای اخرتالل
رياضی اين امکان را میدهد که با تمرين به طور همزمران
حافظه شنیداری ،ديرداری و توجره را تقويرت بخشریده و
همچنین میزان گنجايش حافظه را برای نگهداری مؤلفره-
های بیشتر افزايش دهند .از آنجرا کره دسترسری بره ايرن
هدف در روش درمانی مستلزم توجه است میتوان گفت با
آموزش کارکردهای اجرايی میزان حافظه در دانشآمروزان
بهبود يافته و افزايش میيابد (دهقانی و همکاران.)2017 ،
همچنین يافته ديگرر پرژوهش نشران داد کره برین گرروه
آزمايش و کنترل در برنامهريزی و حل مساله تفاوت وجود
دارد ..همچنررین نتررايج تحلیررل کوواريررانس اثرررات بررین
گروهی نشان داد که ،مولفههای زمران تراخیر ،زمران کرل
آزمايش ،خطا و امتیاز بین دو گروه تفاوت معنرادار وجرود
دارد ولی از نظرمولفه زمان آزمرايش برین گرروه کنتررل و
آزمايش تفاوت معنا داری وجرود نردارد .بنرابرين میتروان
نتیجه گرفت که آموزش کارکردهرای اجرايری برر توانرايی
برنامهريزی و حل مساله دانشآموزان با اختالل رياضی ترا
حد زيادی موثر بوده است .اين يافتهها با نترايج تحقیقرات
بررول و لرری ( )2014و احمرردیکمرپشررتی و همکرراران
( )2019مطابقت دارد.

در تبیین اين نتايج و با توجه به پیشینه پژوهش میتروان
گفت که کودکان برای انجام دادن تکالیف رياضی بايرد برر
مجموعررهای از مهارتهررا کرره وجرروه کارکردهررای اجرايرری
همچون توجه ،زبان ،پردازشهای بینايی /فیايی و حافظه
هستند ،مسرلط باشرند .ايرن مهارتهرا حاصرل تجربره،
آموزش و يادگیریاند .بیشتر کودکان اين مهارتهرا را بره
صورت خودکار انجام میدهند ،در حرالی کره کودکران برا
مشررکالت رياضرری هنگررام کاربسررت ايررن مهارتهررا در
76
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در تبیین اين يافتهها میتوان گفت ،در ارتباط با توانرايی
برنامهريزی و حل مساله که مربوط به قشر پیشرانی و بره
خصرروص قشرررپیش پیشررانی اسررت و همچنررین اهمیررت
ويژهای که اين ناحیه در تنظیم کارکردهای اجرايی که در
واقررع مجموعرره ای از پردازشهررای شررناختی -عملرری را
هدايت میکند ،دارد؛ جای تعجب نیست کره بره واسرطه
آمررروزش کارکردهرررای اجرايررری تغییراتررری در توانرررايی
برنامهريزی و حل مساله دانشآموزان ديده شرود .در واقرع
آموزش کارکرد اجرايی حافظه فعال باعث افزايش توانرايی
کودکان در به کاربردن راهبردهای موثر به يادسشاری و بره
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در تببین نقش کارکردهرای اجرايری مریتروان گفرت کره
حلقهی واجی وظیفره انردوزش مروقتی اطالعرات کالمری،
کنترل ،تمرين و تکرار بازنمايیهای ذهنی را بر عهده دارد.
از سوی ديگرر ،در يرادگیری رياضری و پاسرخ کالمری بره
مسائل حساب ،به اطالعرات کالمری نگره داشرته شرده در
حلقهی واجی و تکرار و تمرين آن نیاز اسرت .اولرین گرام
مهم در درک مسأله رياضی ،فهرم محتروای مسرأله اسرت.
بنابراين ،دانشآموزان برای حرل مسرائل رياضری نیازمنرد
جنبه ديگری از حلقه ی واجی نیز هسرتند؛ ايرن جنبرهها
شامل يادگیری زبان و پردازش متن مریباشرد (احمردی-
کمرپشتی و همکاران .)2019 ،بهطوری کره دانشآمروزان
دارای اختالل رياضی برای حل مسائل رياضی ،کره شرامل
عملیاتهای پیچیدهتری فراتر از محاسبات سراده جمرع و
تفريق میباشد ،نیازمند تمرکرز و تقسریم توجره بیشرتری
هستند که استفاده بیشتر از مجری مرکزی را توجیه می-
کند .همچنرین ،دانشآمروزان بررای حرل مسرائل رياضری
نیازمند بازيابی اطالعات و حقايق رياضی آموخته شرده در
حافظه طوالنی مدت دارند ،که جزء وظرايف ذکرر شرده از
مؤلفه مجری مرکزی و کارکردهای اجرايی است که بهبود
برنامهريزی در دانشآموزان اختالل رياضی میشود.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

زمستان  ،1398دورۀ  ،7شمارۀ 4

تشکر و قدرداني
از تمامی کسانی که ما را در انجام پژوهش ياری رساندند
قدردانی میکنیم.
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يادگیری با مشکل مواجه میشوند .طبق اعتقاد بیکر ،مغز
اين آمادگی را دارد کره از طريرق تحريعهرای حاصرله از
محیطهای يادگیری تغییرر يابرد .بره عبرارت ديگرر ،مغرز
براساس تحريکاتی که از محیطهای آموزشی ،اجتمراعی ،و
روانشناختی دريافت میکند ،قادر به تغییررات ،از طررف
ديگر آموزش کارکردهای اجرايی عصب روانشرناختی برا
تاثیری که بر نیمکره مغزی میگذارند فعالیت آن را بهبود
بخشرریده و عملکرررد آن را افررزايش میدهنررد (صررمدی و
همکاران .)2015 ،بنرابرين برا تحريرع نیمکرههرای مغرز
میتوان عملکرد درسی را بهبود بخشرید .همچنرین تراثیر
آموزش کارکردهای اجرايی عصب روانشرناختی برحافظره
کالمرری افررراد دارای اخررتالل رياضرری جهررت اسررتفاده از
رمزگردانرری بررا اسررتفاده از مفرراهیم رياضرری برررای برره
خاطرسشاری و افزايش گنجايش حافظره کالمری میتوانرد
مفید و مثمرثمر باشد .تمرکز و دقت باال درهنگام ديردن و
شنیدن میتواند کمع کند ترا دقرت خرود را براال بررده و
بتوانند با تمرکز بیشتر و با ديد بهتری به هر چیرزی نگراه
کرده و آن را به خاطر بسشارند و در زمان مورد نیراز از آن
استفاده الزم را ببرند .با دقت و تمرکز ديدن کمع میکند
تا فرد آنچره را کره ديرده بره خروبی بره خراطر بسرشارد و
همچون عکسی درذهن خود حع نمايد؛ بنرابرين آمروزش
کارکردهای اجرايی عصب روانشناختی بررای کودکران برا
اختالل رياضی میتواند جهت بهبود توجه و تمرکرز آنهرا
درطبقهبندی و نظمدهی بره ايرن اطالعرات برا اسرتفاده از
مفاهیم رياضی جهرت افرزايش دقرت مرؤثر باشرد (مراير و
همکاران .)2010 ،بنرابراين آمروزش کارکردهرای اجرايری
میتواند نقش مهمی در بهبود فراحافظه و برنامهريرزی در
دانشآموزان دارای اختالل رياضی داشته باشد.

پرژوهش فروق برا محدوديتهايی ازجمله اتالف وقت بره
دلیل نامهنگاری و هماهنگی الزم با اداره آموزش و
پررورش و موافقرتهای موردنیاز برای اجرای پژوهش،
افت آزمودنیها ،محدود برودن جامعه آماری به دانش-
آموزان دارای اختالل يادگیری ويژه رياضی ساکن شهر
تبريز و عدم وجود مکان مناسب با تجهیزات موردنیاز
جهت انجام جلسات روبرو بود .آنچه مسلم اسرت آن است
که مهارت يادگیری رياضری و همچنرین کرارکرد
اجرايری ،همره جرزء مهارتهای شناختی مری باشند کره
برر اسراس مطالعات صورت گرفته دارای زيربنای عصب-
شناختی میباشند؛ لذا ضرورت اجرای برنامههايی
يادگیری عصبی -رشدی کارکردهای اجرايی برای اين
کودکان پیشنهاد میشود .همچنین در تدوين مداخالت
عصب روانشناختی ناتوانی يع کودک در رياضی میتواند
به چند جنبه از مهارتهای عصرب روانشناختی او،
همچرون توجره ،کارکردهای اجرايی ،پردازش بینايی-
فیايی ،زبان و حافظه مربوط باشد؛ مثالً ،ممکن است
مشکالت حافظه اساس ًا يع مسئله ثانوی باشد .بنابراين در
مداخالت عصب روانشرناختی بر تمرام جنبرههرای
شناختی دانشآموزان توجه شود
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