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 چکیده
شـناختی توانمندسـازي مبتنـی بـر کارکردهـاي اجرایـی        روان -یـابی برنامـۀ آموزشـی    هدف از پژوهش حاضر طراحی، تـدوین و روایـی  

تحلیلی با -آموزان با اختالل یادگیري ویژه بود. روش پژوهش براي مرحلۀ طراحی و تدوین برنامه، روش توصیفی خودتنظیمی براي دانش
یابی برنامه ضمن استفاده از روش روایی صوري، از روش روایی محتوایی بـه شـیوة کیفـی و     پژوهی ترکیبی بود. براي روایی رویکرد سنتز

) استفاده شد. حداقل و حـداکثر  CVI) و شاخص روایی محتوا (CVRنفري و از دو ضریب نسبی روایی محتوا ( 11گان کمی با پانل خبر
براي هـر آیـتم یـا جـزء      CVI محاسبه شد. همچنین حداقل و حداکثر میزان  1و  81/0براي هر آیتم یا جزء برنامه به ترتیب  CVRمیزان 

دسـت آمـد.    بـه  88/0) براي کل برنامـه  S-CVI/Aveد. در نهایت متوسط شاخص روایی محتوا (دست آم به 96/0و  75/0برنامه به ترتیب 
آموزان با اختالل یادگیري  شناختی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی براي دانش روان -نتایج نشان داد برنامۀ آموزشی

 وایی الزم را براي کاربردهاي آموزشی، بالینی و استفادة پژوهشی دارد.مند است و ر ویژه از روایی صوري و محتوایی مناسبی بهره
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 مقدمه
تـرین علـت عملکـرد     عنـوان مهـم   به 1اختالل یادگیري ویژه

ویـژه در دورة ابتـدایی    آمـوزان، بـه   تحصیلی ضعیف دانـش 
). اختالل یادگیري ویـژه  1394 (سلیمانی،  شده است شناخته 

تحـولی بـا منشـاء بیولـوژیکی و پایـه و       یک اختالل عصب
هـاي   هایی در سطح شناختی است که با نشانه اساس اختالل

پزشـکی   راه اسـت (انجمـن روان  رفتاري این اختالل نیز هم
پزشـکی آمریکـا بـا رویکـرد      ). انجمن روان2013، 2آمریکا
، 4اخـتالل (نقـص در خوانـدن    3تحولی، سه نشانگر-عصبی

) و ســه نشــانگر 6و نقــص در ریاضــی 5نقــص در نوشــتن
(خفیف، متوسط و شدید) را براي اختالل یـادگیري   7شدت

ــدل   ــن مـ ــیش از ایـ ــت. پـ ــمرده اسـ ــژه برشـ ــاي  ویـ هـ
تحـولی، نوعـاً یـک     هاي عصـبی  شناختی اختالل روان عصب

شناختی واحد را براي تبیین همۀ عالئم اختالل  نقص عصب
دانستند، اما امـروزه محققـان اعتبـار     یادگیري ویژه کافی می

هـاي   هـاي تـک نقصـی را بـه چـالش کشـیده و مـدل        مدل
هـاي   شناختی چندگانه را بـراي درك و فهـم اخـتالل    نقص
ده، همچـون اخـتالل یـادگیري ویـژه،     تحـولی پیچیـ   عصبی

انـد. بـر ایـن اسـاس، نقـص در کارکردهـاي        پیشنهاد کـرده 
عنـوان یکـی از نقـایص حاضـر در بسـیاري از       بـه  8اجرایی
شناختی چندگانه اختالل یـادگیري ویـژه بـه     هاي نقص مدل

، 9(مــورا، ســایموس و پریــرا شــده اســت رســمیت شــناخته 
عنـوان   اجرایـی بـه   هاي اخیـر، کارکردهـاي   ). در سال2015
شــناختی مــؤثر بــر عملکــرد  روان تــرین متغیــر عصــب مهــم

آموزان با اختالل  شناختی دانش هاي روان تحصیلی و مهارت
یادگیري ویژه مطالعه شـده و بسـیاري از نتـایج تحقیقـات     

اسـپارك،  -اند (اسمیت آزمایشی نیز از این امر حمایت کرده
سکی، پرکینـز و  کلو ). مک2016،  و همکاران 10هنري، میسر

هاي عصبی  ) کارکردهاي اجرایی را مکانیسم2009( 11دیونر
ــردن     ــگ ک ــردن و هماهن ــدایت ک ــرانگیختن، ه ــئول ب مس

                                                 
1. Specific learning disorder 
2. American Psychiatric Association 
3. Specifier 
4. Impairment in reading 
5. Impairment in written expression 
6. Impairment in mathematics 
7. Severity  
8. Executive functions 
9. Mouraa, Simoes and Pereira 
10. Smith-Spark, Henry and Messer  
11. McCloskey, Perkins and Divner 

هاي مختلف ادراك، هیجان، شناخت و عمـل در یـک    جنبه
طـور کلـی، کارکردهـاي اجرایـی      انـد. بـه   فرد تعریف کرده

مربـوط بـه    12مسئول کل وظایف در حال اجراي خودمختار
، 14جمبـک و کـالینز  -(زیمـر  ر هر موقعیتی هسـتند د 13خود

 5) ضمن ارائۀ یک مدل جـامع  2016 ( کلوسکی مک). 2003
ایـن  15اي از کارکردهاي اجرایـی، در الیـۀ خـودتنظیمی    الیه

ــداد   ــدل، تع ــوان    31م ــت عن ــژه تح ــی وی ــارکرد اجرای ک
ــودتنظیمی  ــی خ ــاي اجرای ــمرده اســت.  16کارکرده را برش

ضمن برانگیختن، هدایت، کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی، 
ــدهاي    ــه فراینـ ــان کلیـ ــاهنگی میـ ــاد همـ ــیم و ایجـ تنظـ

هاي تحصیلی خـاص،   شناختی درگیر در مهارت روان عصب
ــدن، ریاضــی و نوشــتن (مــک  کلوســکی و  همچــون خوان

)، بر سایر عملکردهاي شناختی، تحصـیلی  2009همکاران، 
 ) و از این2012، 17اجتماعی کودکان نیز مؤثر بوده (پولوز و 

ــه فــردي در آمــادگی و موفقیــت   طریــق نقــش منحصــر ب
، 18کنـد (بلیـر و مـک کینـون     آموزان ایفا می تحصیلی دانش

). کارکردهاي اجرایـی خـودتنظیمی، بـه دلیـل تـأثیر      2016
گیـري تجربیـات روزمـره و     مستقیم بر نحوه و کیفیت شکل

) در 2016کلوسـکی،   آمـوزان (مـک   عملکرد تحصیلی دانش
شناختی همچون عاملیت شخصـی،   انگیري حاالت رو شکل

هــاي  خودپنــداره و باورهــاي خودکارآمــدي، کــه از مؤلّفــه
تواننـد   )، می2000، 19کلیدي توانمندسازي هستند (زیمرمن

ــند.    ــته باش ــی داش ــش مهم ــري   نق ــه ام ــازي ک توانمندس
 افزایش حوزة یادگیري و آموزش، بر است در شناختی روان
 کنـد، بـه   مـی  تأکیـد  آموزان دانش دانشِ هاي مهارتی و ن بنیا

زنـدگی   بـر  بیشـتري  کنتـرل  بتواننـد  آموزان که دانش طوري
 ویـژه  باشـند. بـه   داشته تحصیلی، اجتماعی و شخصی خود

قادر  را ها آن تا بگیرند یاد را اثربخش عملکرد تحصیلی شیوة
 شـناخت  طریـق  از و کنند خود ارزشمندي که احساس کند

 به تجربیاتشان، دهنده معنی و دهیادگیرن عنوان به خود قدرت
 و (بارتانـک  باشـند  اثرگـذار  خـود  سرنوشت تحصـیلی  در

                                                 
12. Autonomous functioning 
13. Self 
14. Zimmer-Gembeck and Collins 
15. Self-regulation 
16. Self-regulation executive functions 
17. Poulose 
18. Blair and McKinnon 
19. Zimmerman 
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 ).1394؛ به نقل از قنبري، 2006، 1اسپریتزر
هــاي زیــادي در  هــاي اخیــر پیشــرفت هرچنــد در دهــه

شـناختی بـا    هـاي آموزشـی و روان   خصوص تولیـد برنامـه  
محوریت کارکردهاي اجرایـی یـا خـودتنظیمی و همچنـین     

هاي توانبخشی و عملی تقویت کارکردهـاي اجرایـی    برنامه
هـا بـر رشـد     انجام شده است، با این حال بیشتر این برنامـه 

هـاي اجتمـاعی و هیجـانی و بهبـود      خودتنظیمی در حـوزه 
هـاي   هایی همچون هیجان آگاهی، ارتباطات، مهارت مهارت

یـابی متمرکـز    هـاي دوسـت   حل مسئله اجتماعی و مهـارت 
). این در حالی اسـت کـه بـر اسـاس     2012 ولوز، اند (پ شده

)، کارکردهـاي  2016کلوسـکی ،   هـا (مـک   برخی از نظریـه 
هـاي شـناخت، هیجـان،     اجرایی خودتنظیمی به کلیۀ حـوزه 

عمل و ادراك در دو عرصۀ تحصـیلی و اجتمـاعی مربـوط    
هایی در خصـوص تـدوین    شوند. در کشور ما نیز تالش می
ی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی هاي آموزش ها و پروتکل بسته

هاي عزیزیان،  توان به پژوهش انجام شده است؛ از جمله می
ــد ــاران (  اس ــزاده و همک ــروز (1396زاده، علی )، 1394)، به
) و سـلیمانی  1392)، سلطانی کوهبنـانی ( 1392آبادي ( امین

هـاي   هـا و پروتکـل   ، بسـته  ) اشاره کرد. با وجود این1392(
ها و فنون  ها، روش به برخی از بازيآموزشی مذکور عمدتاً 

ها بـه   توانبخشی شناختی معطوف بوده و در هیچ یک از آن
جنبۀ ادراك، شـناخت، هیجـان و عمـل     4صورت جامع به 

هـاي کنتـرل اجرایـی متـأثر از      توجه نشده است کـه حـوزه  
کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی هستند. همچنین هیچ یـک  

وین یک برنامـۀ آموزشـی   ها به طراحی و تد از این پژوهش
ریـزي   مند بر اساس الگوهاي رایـج برنامـه   استاندارد و نظام

 اند. آموزشی اقدام نکرده

 روش پژوهش
این پژوهش در دو مرحله کلـی اجـرا شـد. در مرحلـۀ اول     
پژوهش، براي تبیین چارچوب مفهومی توانمندسازي مبتنی 
بر کارکردهاي اجرایی خـودتنظیمی و همچنـین طراحـی و    

-شناختی، از روش توصـیفی  روان –وین برنامۀ آموزشی تد
از نـوع سـنتز پژوهـی     2تحلیلی بـا رویکـرد سـنتز پژوهـی    

                                                 
1. Bartunk and Spreitze 
2. research synthesis 

؛ به نقل از طالیی و 2012،  4(گاف، الیور و توماس 3ترکیبی
ــزرگ،  ــه 1394ب ــن روش، یافت ــتفاده شــد. در ای ــاي  ) اس ه

شـوند کـه بـا     مطالعات مختلـف و پراکنـده گـردآوري مـی    
هـاي   هش مرتبط هستند، سپس این یافتهنیازهاي خاص پژو

پراکنده، متناسب با نیازهاي خاص پژوهش و در قالب یـک  
ــیر و      ــابی، تفس ــورد ارزی ــاص، م ــی خ ــارچوب ادراک چ

اي کـه دیـدگاه یـا     گیرند به گونه سازماندهی مجدد قرار می
روابط جدید را به دنبـال داشـته باشـند (حسـینی و مطـور،      

) 1392حسـینی و مطـور،    ؛ به نقل از1387). مارش (1392
شناسایی نیاز، جستجوي  -1مراحل این روش را مشتمل بر 

بازیابی، گزینش، پاالیش و  -2سازي نیاز؛  مقدماتی و شفاف
تعیین چارچوب ادراکی و متناسب -3سازماندهی مطالعات؛ 

سنتز و تفسـیر   -4ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل؛ 
ئۀ نتایج ترکیب برشـمرده  اي ملموس و ارا در قالب فرآورده

است. در مرحلۀ دوم پژوهش و پـس از بـازبینی و اصـالح    
یـابی آن از   برنامۀ طراحی و تدوین شده و به منظور روایـی 

منظـور   بـه  یابی صوري و محتوایی استفاده شد. روش روایی
بررسی روایی محتوایی به شکل کمی، از دو ضریب نسـبی  

ــوا ( ــوا () و شــاخص روایــی مCVRروایــی محت ) CVIحت
) 1975( 5از روش الوشـی  CVRاستفاده شد. براي محاسبۀ 

نفر تعداد افراد گروه پانل،  11استفاده شد. با توجه به تعداد 
حداقل مقدار قابل قبول براي تأیید اعتبـار محتـوایی اجـزاء    

). همچنـین  1975در نظر گرفته شـد (الوشـی،    59/0برنامه 
) از روش والتس CVIبراي محاسبۀ شاخص روایی محتوا (

؛ به نقل از حسینی، قربانی و ابـن احمـدي،   1981( 6و باسل
) استفاده شد. شاخص روایی محتوا را هـم در سـطح   1394

) S-CVI) و هم در سطح کـل ابـزار (  I-CVIهر آیتم ابزار (
و  7زاده، قهرمانیـان، رسـولی   تـوان محاسـبه کـرد (زمـان     می

). براي محاسبه این شـاخص، سـه معیـار    2015همکاران ، 
مرتبط یا اختصاصی بودن، سادگی یا روان بـودن و وضـوح   

قسـمتی   4یا شفافیت داشتن، با اسـتفاده از طیـف لیکـرت    
براي هر آیتم برنامه، بررسی شـد. بـراي محاسـبۀ شـاخص     
روایی محتوا براي هر یک از معیارهاي سه گانـه از فرمـول   

                                                 
3. configuarative 
4. Gough, Oliver and Thomas 
5. Lawshe 
6. Waltz and Bausell 
7. Zamanzadeh, Ghahramanian and Rassouli  
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. در ایـن روش، میـزان   )1992، 1(دیـویس  فاده شـد ) است1(
CVI  کل براي هر جزء یا آیتم برنامه شامل میانگین مجموع

امتیازات معیارهاي سه گانه در خصوص آن جـزء یـا آیـتم    
 برنامه است.
 )                            1فرمول (

 براي هر آیتم 4و3تعداد پاسخ موافق با رتبه هاي 
   CVIـــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــ

 تعداد کل پاسخ ها به هر آیتم
مناسـب   79/0هـاي بـا نمـرة بـاالتر از      در این روش، آیـتم 

تـر از   نیاز به اصالح دارند و کـم  79/0 - 70/0هستند، بین 
قابل قبول هستند و بایـد حـذف شـوند (هیرکـز،      غیر 70/0

). در پایـان متوسـط   2003، 2اشمیدلخنر و اکسا-اپلکوئیست
شاخص روایی محتوا بـراي بررسـی روایـی محتـواي کـل      

) استفاده شد. ایـن شـاخص نسـبتی از    S-CVI/Aveبرنامه (
هـا تأییـد شـده     هایی است کـه روایـی محتـواي آن    کل آیتم

هـایی در   است. به عبارت دیگر، این شاخص، نسبتی از آیتم
به دست  4 - 3یک ابزار است که توسط خبرگان پنل، نمرة 

 ). 2015زاده و همکاران،  آورده باشند (زمان
جامعۀ مطالعاتی بخش طراحی و تدوین برنامـه، شـامل   
کل اسناد مکتوب مرتبط با موضوع تحقیـق اعـم از کتـاب،    

هاي اینترنتـی بـود کـه     هاي علمی و پژوهشی و سایت مقاله
، مـوارد مـرتبط بـا    3گیـري نظـري   با استفاده از روش نمونه

تحقیق انتخاب شدند و تا رسیدن به اشـباع نظـري   موضوع 
هاي تحقیق این کار ادامـه یافـت. جامعـۀ     در پاسخ به سؤال

یــابی برنامــه، مشــتمل بــر کــل  آمــاري مربــوط بــه روایــی
هــاي برنامــۀ درســی،  نظــران و متخصصــان حــوزه صــاحب

شناسی و اخـتالل یـادگیري    روان شناسی تربیتی، عصب روان
می، آموزشی، پژوهشـی و درمـانی   ویژه شاغل در مراکز عل

شهرستان تهران، کارشناسـان سـازمان آمـوزش و پـرورش     
استثنایی کشـور و همچنـین آموزگـاران مراکـز آموزشـی و      

هـاي اسـتان    توانبخشی مشکالت ویژه یـادگیري شهرسـتان  
گیـري هدفمنـد و مبتنـی بـر      روش نمونهتهران بودند که با 

نفـر در   2متخصـص (  11تعـداد   گیري مالکی، روش نمونه
 2شناسی تربیتـی،   نفر در حوزة روان 2حوزة برنامۀ درسی، 
 5شناسی (کارکردهاي اجرایـی) و   روان نفر در حوزة عصب

نفر از آموزگاران مراکـز آموزشـی و توانبخشـی مشـکالت     

                                                 
1. Davis 
2. Hyrkas, Appelqvist-Schmidlechner and Oksa 
3. theoretical sampling 

عنوان نمونه و اعضاي پانـل اعتباربخشـی    ویژه یادگیري) به
ی یـا تجربیـات   انتخاب شدند. این متخصصان یا آثـار علمـ  

عملی در حـوزة مطالعـاتی خـود یـا تجربـۀ کـافی کـار بـا         
آموزان با اختالل یادگیري ویژه داشـتند. همچنـین، در    دانش

شد تا حـد امکـان ایـن افـراد      انتخاب این متخصصان سعی 
هاي برنامۀ درسـی،   اي داشته باشند و از حوزه رشته نگاه بین

اختالل یـادگیري   شناسی تربیتی، کارکردهاي اجرایی و روان
 ویژه داراي اطالعات نسبی باشند. 

 ها یافته
هاي تحقیق بر اساس مراحل مختلف سنتز پژوهـی بـه    یافته

 اند. شرح زیر ارائه شده
سازي  شناسایی نیاز، جستجوي مقدماتی و شفاف -1
فقدان یک برنامۀ جامع و فراگیر که در دو سطح فردي نیاز: 

ــ  ــداخالت الزم ب ــی م ــیط آموزش ــازي و مح راي توانمندس
آموزان با اختالل یادگیري ویژه را تدارك دیده باشـد،   دانش
 ترین نیاز احساس شده براي انجام این تحقیق بود.   مهم

 بازیابی، گزینش، پاالیش و سازماندهی مطالعات: -2
هـاي   در این مرحله ابتدا به تعیین حدود و قلمـرو پـژوهش  

فادة محقـق)  هاي محوري مورد اسـت  مورد بررسی (پژوهش
اقدام شد. براي این منظور در گام اول، معیارهاي جسـتجو؛  
همچون نوع پژوهش، تـاریخ، گسـترة جغرافیـایی، زبـان و     
شــیوة انتشــار آن تعیــین شــدند. معیارهــاي مــورد نظــر در 

سـال اخیـر    15پژوهش حاضر عبارت بودند از: مربوط بـه  
پردازان  باشد (به جز اسناد نسخه اصلی آثار مربوط به نظریه

هاي قبل)، گسترة جغرافیایی: تمـامی کشـورهاي    مطرح دهه
جهان؛ گسترة موضـوعی (و معیارهـاي گـزینش و پـاالیش     
اسناد گردآوري شده): اختالل یادگیري ویژه (پـرداختن بـه   

تحـولی)،  -موضوع اختالل یادگیري ویـژه از منظـر عصـبی   
کارکردهاي اجرایی (همسویی و سازگاري با مبـانی نظـري   

شناســی  کارکردهــاي اجرایــی مــک کلوســکی)، روانمــدل 
هـاي   (پرداختن به موضوع توانمندسازي و ابعـاد یـا مؤلّفـه   

داشـتن   ریزي درسی و آموزشـی (در بـر   مختلف آن)، برنامه
الگوهاي طراحی و تدوین برنامه)؛ زبان جستجو: فارسـی و  
ــی و مطالعــات   ــژوهش: مطالعــات تجرب ــوع پ انگلیســی؛ ن

اسـناد: مقـاالت علمـی پژوهشـی،      توصیفی و کیفـی؛ نـوع  
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پـرداز و مـدل    ها، هر نوع اثر مکتوب مربوط به نظریـه  کتاب
ــک    ــی م ــاي اجرای ــدل کارکرده ــژوهش (م ــن پ مرجــع ای
کلوسکی). در گام بعد به تعیین راهبرد جسـتجوي اسـناد و   

هاي مورد جستجو اقدام شد. به این منظور ابتدا کلیـد   پایگاه
اي مـورد   هـاي داده  یگـاه هاي مورد جستجو و سـپس پا  واژه

تـرین   جستجو تعیین شدند. بر اساس معیارهاي فـوق، مهـم  
هـاي موضـوعی تعیـین     هاي انتخاب شده در حوزه پژوهش

 شده عبارت بودند از: 
کلوسـکی   حوزة موضـوعی کارکردهـاي اجرایـی: مـک    

)، 2009کلوســـکی، پرکینـــز و دیـــونر (   )، مـــک2016(
کلوسـکی   )، مک2014( 1، گیلمارتین و استانکوکلوسکی مک

)، داوسـون و  2014( 2)، داوسـون و گـوایر  2013و پرکینز (
ــوایر ( ــزر2012گ ــزر (2010( 3)، ملت ــرت2007)، ملت  4)، گ

). حـوزة  2016( 5) و بیرمن و تورس2012)، پولوز (2015(
ریزي درسی و آموزشـی: فتحـی واجارگـاه     موضوعی برنامه

). 1395آموزشـی (  ریـزي  برنامه و پژوهش )، سازمان1390(
پزشکی  انجمن روان حوزة موضوعی اختالل یادگیري ویژه:

 و تومـاس شناسـی:   حوزة موضـوعی روان ). 2013آمریکا (
ــدورا2000زیمــرمن ()، 1990( 6ولتهــوس ) و 2006( 7)، بن

 ).     1393کریمی،  G، ترجم2008( 8شانک
تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با  -3

چارچوب ادراکـی، سـاختاري   اطالعات حاصل از تحلیل: 
کننده است که اطالعـات گـردآوري    دهنده و هماهنگ پیوند

شـوند (حسـینی و مطـور،     شده در پیرامون آن ترکیـب مـی  
). چارچوب ادراکی پژوهش حاضر مبتنی بـر تلفیقـی   1392

از: الف) الیـۀ خـودتنظیمی در مـدل کارکردهـاي اجرایـی      
رده کلوسـکی؛ ب) چهـار حـوزه کنتـرل اجرایـی گسـت       مک

هـاي مختلـف    (ادراك، شناخت، هیجان، عمل) و زیر حوزه
ــی    ــاي اجرای ــري کارکرده ــوة درگی ــدام؛ ج) نح ــر ک در ه

هـاي   ها؛ د) ابعاد یا مؤلّفـه  خودتنظیمی در عرصۀ نظام نشانه
 توانمندسازي و ه) عناصر برنامۀ درسی شکل گرفت.

ــدل    ــودتنظیمی در م ــی خ ــاي اجرای ــف) کارکرده ال
                                                 
1. McCloskey, Gilmartin and Stanco 
2. Dawson and Guare 
3. Meltzer 
4. Garrett 
5. Bierman and Torres 
6. Thomas and Velthouse  
7. Bandura 
8. schunk  

کارکردهـاي اجرایـی   کلوسـکی:   کارکردهاي اجرایـی مـک  
خــودتنظیمی بــه عنــوان الیــۀ دوم از کنتــرل اجرایــی در مــدل 

: 9) عبـارت بودنـد از  2016کلوسـکی (  کارکردهاي اجرایی مک
انـرژي  ، آغـازگري،  آگاه شـدن، متمرکـز شـدن، توجـه مـداوم     

بخشی، بـازداري، توقـف کـردن، مکـث کـردن و ادامـه دادن،       
دل کـردن، نظـارت کـردن،    پذیري و تغییـر دادن، متعـا   انعطاف
کردن، میـزان کـردن، احسـاس زمـان، تنظـیم سـرعت        تصحیح

عملکــرد، اســتفاده از روزمرگــی (روال کــردن عملکــرد)،     
هـا،   دهی، نگهداري اطالعـات در ذهـن و کـار روي آن    ترتیب
بینـی، تخمـین زمـان،     سازي و بازیابی، اندازه گیري، پیش ذخیره

حـل، ایجـاد تـداعی،     کـردن راه  تحلیل کـردن، ارزیـابی، خلـق   
 گیري.   بندي و تصمیم ریزي، اولویت سازماندهی، برنامه
در مـدل  هاي چهارگانـۀ کنتـرل اجرایـی:     ب) حوزه

) کارکردهــاي 2016کلوســکی ( کارکردهــاي اجرایــی مــک
اجرایی خودتنظیمی مسئولیت برانگیختن، هـدایت کـردن و   

هـاي چندگانـه کنتـرل اجرایـی یعنـی       هماهنگ کردن جنبه
، شناخت، هیجان و عمل را بر عهده دارند. تمایز این ادراك

دهندة این واقعیت است که خـودتنظیمی،   چهار حوزه نشان
هـاي مربوطـه)،    هـا (و زیـر حـوزه    در هر یک از این حوزه

توانـد متفـاوت    ضرورتاً یکسان نیست، بلکه به شـدت مـی  
 ). 2013کلوسکی و پرکینز،  باشد (مک

از کارکردهــاي  شــخصهــا:  ج) عرصــۀ نظــام نشــانه
اجرایی خودتنظیمی در چهار زمینـه یـا عرصـه درگیـري و     
ارتباطی کنترل خود (کنترل خود در ارتباط با خود، دیگران، 

آمـوزان بـا    کنـد. دانـش   ) استفاده می10ها محیط و نظام نشانه
اختالل یادگیري ویژه در عرصۀ کنترل خـود در ارتبـاط بـا    

هـا   د عرصۀ نظام نشانهها مشکل دارند. کنترل خو نظام نشانه
اشاره به برانگیختن و تنظیم ادراکات، احساسـات، افکـار و   
اعمال شخص در ارتباط با پـردازش، ذخیـره و اسـتفاده از    

ــانه    ــام نش ــق نظ ــده از طری ــل ش ــات منتق ــا دارد  اطالع ه
 ). 2016کلوسکی،  (مک

ــازي:   )1990ولتهـــوس ( و تومـــاسد) توانمندسـ

عنـوان فراینـد    اي شناختی، بـه را بر اساس متغیره توانمندسازي

                                                 
به دلیـل محـدودیت فضـا و جهـت اطـالع از معـادل انگلیسـی هـر یـک از          . 9

انــد بــه پــژوهش  کارکردهــاي اجرایــی خــودتنظیمی کــه در ادامــه ذکــر شــده
 ) رجوع شود. 2016کلوسکی ( مک

10. Symbol system arena 
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 4تعریـف کـرده و بـراي آن     1افزایش انگیزش درونی تکلیـف 
 5تأثیرگـذاري  و 4، حق انتخـاب 3بودن دار معنی ،2بعد شایستگی

) معتقـد اسـت توانمندسـازي    2000انـد. زیمـرمن (   بر شـمرده 
هـا،   شناختی شـامل باورهـاي شـخص دربـارة شایسـتگی      روان
هاي مربوط به اعمال کنتـرل و فهـم شـخص از محـیط      تالش

) توانمندسـازي  2000اجتماعی خود اسـت. از نظـر زیمـرمن (   
هاي درون فردي، تعـاملی و رفتـاري    شناختی شامل مؤلّفه روان
شـناختی بـه عنـوان یـک امـر درون       . توانمندسـازي روان است

فردي، بـه باورهـاي شـخص دربـارة توانـایی تأثیرگـذاري بـر        
کنـد و شـامل اجـزاء     تصمیمات مؤثر بر زندگی خود اشاره می

ــیتی ــرل  6شخص ــع کنت ــون منب ــون  7(همچ ــناختی (همچ )، ش
) و 9و شایســتگی ادراك شــده  8خودکارآمــدي ادراك شــده 

 نترل ادراك شده است.  هاي انگیزشی ک جنبه
جهت تعیین چارچوب و عناصـر  ه) عناصر برنامۀ درسی: 

» 10تار عنکبـوت برنامـۀ درسـی   «از الگوي برنامۀ درسی ، برنامه
) استفاده شـد و  1390؛ به نقل از فتحی واجارگاه، 2003( 11اکر

شناختی خـاص برنامـه،    هاي آموزشی و روان با توجه به ویژگی
 ضافه شد.عناصر دیگري نیز به آن ا

در اي ملمـوس:   سنتز و تفسیر در قالب فـرآورده  -4
حـوزة   4هاي مربوط به اسـناد منتخـب از    این مرحله، یافته

موضوعی مربوط به پژوهش، به منظـور طراحـی و تـدوین    
برنامۀ مورد نظر به عنوان یک فـراورده نـو بـا هـم ترکیـب      

 شدند. 
چــارچوب مفهــومی توانمندســازي مبتنــی بــر     

هـاي   بـا تلفیـق یافتـه   جرایـی خـودتنظیمی:   کارکردهاي ا
مربــوط بــه کارکردهــاي اجرایــی خــودتنظیمی (مــدل      

هـاي چهارگانـۀ    کلوسـکی)، حـوزه   کارکردهاي اجرایی مک
هـا و توانمندسـازي و    کنترل اجرایـی، عرصـۀ نظـام نشـانه    

هــایی در  هــاي پــژوهش گیــري از یافتــه همچنــین بــا بهــره
، خودپنــداره، 12عاملیــت شخصــیهــاي مربــوط بــه  حــوزه

                                                 
1. Increased intrinsic task motivation 
2.competency 
3. Meaning 
4. Choice 
5. Impact 
6. Personality 
7. Locus of control 
8. Perceived self-efficacy 
9. Perceived competence 
10. curricular spider web 
11. Akker 
12. Personal agency 

ــارب  ــی تج ــري عمل ــی  13تبح ــاي واقع ــا عملکرده و  14ی
نتـایج   یادگیري خودتنظیم شـده و همچنـین  خودکارآمدي، 

هـاي خـودتنظیمی بـر     هاي مرتبط با تـأثیر مهـارت   پژوهش
زیمـرمن،   و 15بهبـود تولیـد و عملکـرد تحصـیلی (کـالري     

چــارچوب مفهــومی توانمندســازي مبتنــی بــر     )، 2004
 دتنظیمی شکل گرفت.کارکردهاي اجرایی خو

بر اساس این چارچوب مفهومی، نحوة بـه کـار گرفتـه    
شدن مستقالنه هر یک از کارکردهاي اجرایـی خـودتنظیمی   
توسط شخص در حین کسب یک تجربۀ ادراکی، شـناختی،  

ها (خواندن، نوشتن و  هیجانی و عملی در عرصۀ نظام نشانه
یـا   ریاضی)، زمینۀ دستیابی بالفاصله شخص به یـک تولیـد  

عملکرد تحصیلی موفق در مورد آن تجربه و در مرحلۀ بعد 
تـر   زمینۀ دستیابی شخص به باورها یا ادراکات سـطح عـالی  

ها یـا ابعـاد توانمندسـازي در بلندمـدت را      مربوط به مؤلّفه
کنند. ایـن چـارچوب مفهـومی بـر فـراهم شـدن        فراهم می

آمــوزان بـا اخــتالل   هـاي الزم بــراي دسـتیابی دانـش    زمینـه 
یادگیري ویژه به درجـات بـاالتري از عاملیـت شخصـی و     
خودتنظیمی (کنتـرل درونـی) در فراینـد کسـب تجربیـات      
واقعی و عملکـرد موفـق از طریـق برانگیختـه شـدن بـراي       
اســـتفاده مـــؤثرتر و کارآمـــدتر از کارکردهـــاي اجرایـــی 

هاي تحصـیلی   خودتنظیمی در حین انجام تکالیف و فعالیت
نـدن، نوشـتن و ریاضـی) و بـه     هـاي خوا  خود (در عرصـه 

ها تأکیـد   حداقل رساندن کنترل بیرونی از محیط اجرایی آن
ــودتنظیمی   دارد.  ــی خـ ــاي اجرایـ ــت کارکردهـ ــا تقویـ بـ
ــش ــن    دان ــف) ای ــژه، (ال ــادگیري وی ــا اخــتالل ی ــوزان ب آم
آموزان سطح کنترل اجرایی ادراکات، افکار، هیجانات  دانش

هـاي   یف و فعالیـت و اَعمال خود در حین ارتباطشان با تکال
دهنـد؛ (ب) سـطح کنتـرل بیرونـی      تحصیلی را افزایش مـی 

مربوط به محیط اجرایی خـود را در حـین انجـام تکـالیف     
دهند؛ (ج)  هاي تحصیلی خود کاهش می تحصیلی و فعالیت

ــاء    ــود را ارتق ــرد تحصــیلی بالفاصــله خ ــا عملک ــد ی تولی
بخشند؛ (د) بـا گذشـت زمـان، خـودتنظیمی و عاملیـت       می

ی در کسب تجربیـات واقعـی و عملکـرد تحصـیلی     شخص
کننـد؛ (ه) منبـع کنتـرل،     آمیز را در خود ایجـاد مـی   موفقیت

                                                 
13. Enactive mastery experiences 
14. Actual performances 
15. Cleary 
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سـازند کـه    را درونـی مـی   ها و نیازهاي خـودتنظیمی  انگیزه
آمیـز و تجربیـات    الزمۀ کسب عملکـرد تحصـیلی موفقیـت   

واقعی هستند، (و) با گذشت زمان و تکرار کسب تجربیات 
ــرد تح ــده،  واقعــی و عملک ــق و خــودتنظیم ش صــیلی موف

ها یا  تدریج باورها و ادراکات سطح عالی مربوط به مؤلّفه به

کننـد.    ابعاد توانمندسازي را در خود شکل داده و فعـال مـی  
گیري باورها و ادراکات مربـوط بـه    در نهایت، پس از شکل

توانمندسازي یک رابطۀ متقابـل بـین رشـد ایـن باورهـا و      
دهـاي اجرایـی خـودتنظیمی ایجـاد     ادراکات و رشـد کارکر 

 کنند. می
 
 

 
 کارکرد اجرایی خودتنظیمی هستند. 31کنندة  در شکل فوق، بیان 31 - 1اعداد 

 مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی. چارچوب مفهومی توانمندسازي 1شکل

 
هـاي توانمندسـازي    نظریـه شناختی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهـاي اجرایـی خـودتنظیمی: بـه      روان –بنیان نظري برنامۀ آموزشی 

اجرایـی  و مـدل کارکردهـاي   نظریۀ یادگیري شناختی اجتماعی بندورا، نظریۀ اسـناد  )، 2000) و زیمرمن (1990ولتهوس ( و توماس
دهنده به چارچوب مفهومی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی توجـه   به عنوان مبانی شکل )2016کلوسکی ( مک

شـناختی   روان –شد. همچنین، الگوي تار عنکبوت برنامۀ درسی َاکـر، بـه عنـوان چـارچوب اولیـۀ تعیـین عناصـر برنامـۀ آموزشـی          
گرایی اجتماعی با تأکیـد بـر    اي اجرایی خودتنظیمی در نظر گرفته شد. عالوه بر این، رویکرد سازندهتوانمندسازي مبتنی بر کارکرده

شـناختی   روان –نیز به عنوان بخشی دیگـر از مبـانی نظـري برنامـۀ آموزشـی       1هاي علوم اعصاب اجتماعی نظریه ویگوتسکی و یافته
 آموزان با اختالل یادگیري ویژه در نظر گرفته شدند.  دانشتوانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی براي 

 از برانگیـزي  توجـه   بخـش  که شناختی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی: از آنجایی روان –منطق برنامۀ آموزشی 

 کارکردهـاي اجرایـی   تفاده بهینـه از کارگیري و اسـ  به ضعف در به مربوط ویژه اختالل یادگیري داراي آموزان ابتدایی دانش مشکالت

کلوسـکی و  (مـک  اسـت  شـناختی همچـون خودکارآمـدي    هـاي روان  هاي تحصیلی و همچنین کسب مهـارت  خودتنظیمی در فعالیت
 شناختی معطوف بههاي آموزشی و رواندر خصوص طراحی و ساخت برنامه اندکی بسیار مطالعات دیگر سوي از و )2009همکاران، 

 است. مند بهره زیادي اهمیت از ايطراحی و تدوین چنین برنامه است، آموزان انجام شدهدر این دانش خودتنظیمی اجراییکارکردهاي 

                                                 
1. Social neuroscience 

 محیط اجرایی

 محیط اجرایی محیط اجرایی

 محیط اجرایی



 کلوسکی)   شناختی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی (مدل مک روان –یابی برنامۀ آموزشی  طراحی، تدوین و روایی
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عنوان یک  در این برنامه، هر کارکرد اجرایی خودتنظیمی، به
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه  1شایســتگی اجرایــی پایــه

اختالل یادگیري ویـژه بـراي توانمندسـازي    آموزان با  دانش
شایستگی اجرایی  کسب یک ها را کسب کنند.خود باید آن

مربـوط   و نگرش مهارت دانش، همزمان کسب معنی پایه به
کارکرد اجرایی خودتنظیمی در انجام  یک به استفاده مؤثر از

بـه عبـارت دیگـر،    اسـت.   یک تکلیف یا فعالیت تحصـیلی 
 اي از پایه در ایـن برنامـه، مجموعـه   هاي شناختی  شایستگی
هـاي  �ظرفیت مربوط به هاي و نگرش ها مهارت ها، دانستنی

 هیجـان،  حـوزة اجرایـی (شـناخت،    چهـار  خودتنظیمی در

آموزان با اخـتالل یـادگیري    دانش عمل) هستند که و ادراك
در مقطع ابتدایی، براي بهبود کنتـرل اجرایـی خـود در     ویژه

ها، بایـد   مختلف تحصیلی یا نظام نشانههاي  ارتباط با عرصه
این برنامه داراي یـک بسـتۀ آموزشـی،     را کسب کنند. ها آن

مشتمل بر یک کتاب راهنما براي مطالعه و استفاده مربیان و 
آموزان با اختالل یادگیري ویژه و یک کتاب  هاي دانش معلم

آموزان با اختالل یـادگیري ویـژه    کار مخصوص براي دانش
محـور سـازماندهی    اي برنامه با رویکرد موضوعاست. محتو

هاي برنامه، دو بخش آموزشـی   شده است. هر یک از درس
و عملی دارد. اجراي این برنامه بـراي هـر دانـش آمـوز بـا      

) است IEP( 2اختالل یادگیري ویژه به صورت انفرادي شده
آموز با توجـه بـه نیمـرخ کارکردهـاي اجرایـی       و هر دانش

ــاط ــودتنظیمی و نقـ ــود در آن،   خـ ــوت خـ ــعف و قـ ضـ
کنــد. بــر ایــن اســاس  هــاي الزم را دریافــت مــی آمــوزش
آمـوز بـه صـورت     هایی از برنامـه بـراي یـک دانـش     بخش

هایی به صورت نیمه تجـویزي یـا    الزامی، بخش یا تجویزي
هـایی نیـز بـه صـورت غیـر تجـویزي یـا         انتخابی و بخـش 

 اند. اختیاري در نظر گرفته شده
بـر الگـوي مفهـومی توانمندسـازي      این برنامه با تأکیـد 

هاي آموزشی  خاص خود، بر خالف اکثر رویکردها و برنامه
ــی در    و روان ــاي اجرایـ ــر کارکردهـ ــی بـ ــناختی مبتنـ شـ
شناختی یـا   هاي پیشین که با رویکرد آموزشی، روان پژوهش

توانبخشی تنها بر یک یا چند مؤلّفۀ محدود از کارکردهـاي  
گانــۀ  هــاي ســی و یــک فــهاجرایــی تأکیــد داشــتند، بــر مؤلّ

                                                 
1. Basic cognitive competencies 
2. Individualized Education Program (IEP) 

کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی تأکیـد دارد. همچنـین، بـر    
هــا یــا مــداخالت آموزشــی یــا  خــالف بســیاري از برنامــه

شناختی گذشته که تنها بر جنبـۀ شـناختی کارکردهـاي     روان
هـاي شـناختی،    اجرایی تأکید دارند، ایـن برنامـه بـر مؤلّفـه    

کردهـاي اجرایـی در   ادراکی، هیجانی و رفتاري متأثر از کار
هاي مختلف تحصیلی (خواندن، نوشـتن و ریاضـی)    عرصه

کــه ایــن برنامــه مبتنــی بــر  توجــه دارد. بــا توجــه بــه ایــن
کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی استو نـه آمـوزش یـک یـا     
ــن    ــد مهــارت خــاص تحصــیلی، و از ســوي دیگــر ای چن

هاي هدفمنـد   کارکردها در انجام کارآمد و مؤثر کلیه فعالیت
آمـوزان نقـش کلیـدي     صیلی، اجتماعی و شخصی دانشتح

دارند، براي نشانگرهاي مختلف اختالل یادگیري ویژه، اعم 
ــی دیگــر    ــدن، نوشــتن و ریاضــی و حت از نقــص در خوان

هاي عصبی تحولی سودمند و قابل اسـتفاده خواهـد    اختالل
 بود.  

گیري اصلی این برنامه، رویکرد مبتنـی   رویکرد یا جهت
سـت. در ایـن رویکـرد، شایسـتگی، عمومـاً      بر شایسـتگی ا 

هاي مرتبط، انواع دانش،  عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت به
آمـوزان شـناخته    هـاي الزم بـراي دانـش    ها و انگیزه مهارت

نیـاز رفتـاري و انگیزشـی بـراي عملکـرد و       شود و پیش می
 ها است.  موفقیت تحصیلی آن

اختی هـاي شـن   هدف کلی این برنامه، کسب شایسـتگی 
مؤلّفۀ کارکردهاي اجرایـی خـودتنظیمی)    31پایه (متناظر با 
آموزان با اختالل یـادگیري ویـژه و خـودتنظیم     توسط دانش

هـا   کارگیري مؤثر و کارآمد این شایسـتگی  ها در به شدن آن
کـردن افکـار،    کـردن و هماهنـگ   براي بـرانگیختن، هـدایت  

تلف هاي مخ احساسات، ادراکات و اعمال خود در موقعیت
  هـاي  تحصیلی و تبدیل شدن این امر بـه صـفات و ویژگـی   
آموزان  اجرایی خودتنظیم و قابل مشاهده در رفتار این دانش

 کسـب  معنـی  شایستگی اجرایی پایـه بـه   است. کسب یک

مربوط به اسـتفادة مـؤثر و    و نگرش مهارت دانش، همزمان
ــد از ــا آن    کارآم ــاظر ب ــودتنظیمی متن ــی خ ــارکرد اجرای ک
 است.  در انجام یک تکلیف یا فعالیت تحصیلیشایستگی 

 بروندادهایی عملکردي انتظاراتانتظارات عملکردي: 

 اجـراي برنامـه،   از پـس  و باید حین آموزان دانش که هستند

بگذارند. برخـی از ایـن    نمایش به را در عملکرد خود ها آن
هـاي مطالعـه    انتظارات عملکردي برنامه با اقتبـاس از یافتـه  
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) عبارت هستند از: توجـه خـود را بـر    2016کلوسکی (  مک
کنــد  اش متمرکــز  هــاي تحصــیلی روي تکــالیف و فعالیــت

(کارکرد اجرایی خودتنظیمی متمرکز شدن)؛ بـر روي یـک   
تکلیف یا فعالیت تحصیلی تـا زمـان بـه پایـان رسـیدن آن،      
توجه مداوم داشته باشد (کارکرد اجرایی خودتنظیمی توجه 

 مداوم).
لـی حـاکم بـر طراحـی و تـدوین برنامــۀ      اصـول ک 

اصول خاص حاکم بر این برنامـه  شناختی:  روان–آموزشی
)، 2016کلوسکی ( مکهاي مطالعات  را که با اقتباس از یافته

، کلوســکی )، مــک2009کلوســکی، پرکینــز و دیــونر ( مــک
)، 2014)، داوسـون و گـوایر (  2014گیلمارتین و اسـتانکو ( 

)، 2007)، ملتـزر ( 2010تـزر ( )، مل2012داوسون و گـوایر ( 
) 2016) و بیـرمن و تـورس (  2012)، پولـوز ( 2015گرت (

 توان به صورت زیر بر شمرد: اند، می استنتاج شده
منظـور تعیـین میـزان تـأثیر مشـکالت کارکردهـاي        به .1

اجرایی خودتنظیمی در ایجاد مشـکالت عملکـردي و   
آموز باید یک ارزیابی گسـترده و چنـد    تحصیلی دانش

از کارکردهـاي اجرایـی خـودتنظیمی و دیگـر      وجهـی 
آموز  هاي شناختی و تحصیلی دانش ها و مهارت قابلیت

 انجام شود.
آموز  در ارزیابی اولیه و نیز ارزیابی نرخ پیشرفت دانش .2

در خالل اجراي برنامه، بایـد بـه سـطح رشـدي کلـی      
آموز و همچنین میزان تأخیرهـاي رسشـی رشـد     دانش

 نظیمی او توجه شود.کارکردهاي اجرایی خودت
ــی    .3 ــاي اجرای ــدت مشــکالت کارکرده ــابی ش در ارزی

آموز در پاسخ مـؤثر   خودتنظیمی، باید به توانایی دانش
ــن   ــؤثر از ای ــراي اســتفاده م ــی ب ــه تقاضــاهاي بیرون ب

 هاي ذهنی توجه شود. ظرفیت
آمـوز   مشکالت کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی دانـش  .4

او ارزیـابی  باید در حین تولید یـا عملکـرد تحصـیلی    
هـاي عملکـردي همچـون     شوند و نه از طریق آزمـون 

 هاي هوش. آزمون
زمانی که مشخص شود، مشکالت کارکردهاي اجرایی  .5

ــد    ــتند، بای ــل هس ــأله دخی ــروز مس خــودتنظیمی در ب
 اقدامات زیر انجام شود:

الف: شناسایی کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی خاصـی  

 که به احتمال زیاد ریشه مشکل هستند.
: شناسایی شدت مسأله بر حسـب فراوانـی (معمـوالً    ب

دهـد؟) و مـدت آن    هر چند وقت یک بـار رخ مـی  
(رویدادهاي مربـوط بـه مشـکل چـه مـدت طـول       

 کشند؟) می
پ: تعیین ماهیت مسأله که ممکن است به عدم آگـاهی  
از چگونگی انجام دادن یک یا چند مهارت اجرایی، 

د عدم ممارسـت یـا عـادت در انجـام یـک یـا چنـ       
کـار گـرفتن    مهارت اجرایی، عدم آگاهی از زمان به

یک یـا چنـد کـارکرد اجرایـی یـا عـدم آگـاهی از        
چگونگی به کار گرفتن یک یا چند کارکرد اجرایـی  
در پاسخ مؤثر به شـرایط تقاضـاي بیرونـی مربـوط     

 باشد.
آموزش کنترل درونی کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی  .6

متعـادل کـرد. شـروع    را باید با الزامات کنترل بیرونـی  
مداخالت ممکن است بـا راهبردهـاي کنتـرل بیرونـی     

 باشد.  
مداخله باید بر رشد کارکردهاي اجرایـی خـودتنظیمی    .7

آموز براي افـزایش وقـوع انتظـارات عملکـردي      دانش
 مورد نظر متمرکز شود.

محیط اجرایی، که راهبردهاي آموزشی و توانمندسازي  .8
اجتماعی و فیزیکـی   (محیط شوند برنامه در آن اجرا می

آموز)، همچون معلم و کالس درس باید  پیرامون دانش
 1اصالح و تقویت شوند. لذا باید یـک محـیط اجرایـی   

آموز فراهم شود. در صورت امکان، از  غنی براي دانش
کمک اعضاي خانواده، معلم و دیگـر افـرادي اسـتفاده    

آمـوز از نزدیـک تمـاس دارنـد و بـه       شود که با دانش
ــدل ــاز م ــی  س ــاي اجرای ــتفاده از کارکرده ــؤثر اس ي م

هـاي مشـابه در    خودتنظیمی و تشـویق رشـد ظرفیـت   
 آموز قادر هستند. دانش

آمـوز بـراي اسـتفاده مـؤثر و کارآمـد از       باید از دانـش  .9
ــان و   کارکردهــاي اجرایــی خــودتنظیمی خــود در زم

سازي و  موقعیت الزم، از طریق راهبردهایی مانند مدل
 عمل آید.  پشتیبانی الزم به سازي، حمایت و داربست

اجراي برنامه باید مستقیماً بـا برنامـۀ درسـی روزمـرة      .10

                                                 
1. Executive environment 
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 آموز ارتباط داده شود. دانش

راهبردهاي یاددهی یادگیري راهبردهاي یاددهی یادگیري: 
برنامــه، طیفــی از راهبردهــاي متمرکــز بــر محــیط اجرایــی 

آموز (راهبردهاي کنترل بیرونی) و مداخالت متمرکـز   دانش
آمـوز (راهبردهـاي کنتـرل درونـی) را شـامل       بر خود دانش

هـاي مطالعـات    شوند. این راهبردها بـا اقتبـاس از یافتـه    می
کلوسـکی،   )، مک2014کلوسکی، گیلمارتین و استانکو ( مک

)، داوسون 2014)، داوسون و گوایر (2009پرکینز و دیونر (
د ) عبارتنـ 2007) و ملتـزر ( 2010)،  ملتزر (2012و گوایر (

 از:
) راهبردهــاي تمهیدســاز (تعیــین برنامــۀ آمــوزش 1

ایـن راهبردهـا مربـوط بـه مرحلـۀ قبـل از       انفرادي شده): 
آموز، معلـم   منظور افزایش آگاهی دانش آموزش هستند و به

و والدین او از مشکالت تحصیلی، مشـکالت کارکردهـاي   
اجرایـــی خـــودتنظیمی درگیـــر در مشـــکالت تحصـــیلی 

هــا، انتظــارات  هــا، شایســتگی آمــوز، تعیــین هــدف دانــش
عملکردي و تغییرات رفتاري مورد نظر و همچنـین تعیـین   

هـا و   یابی بـه هـدف   هایی براي دست محتوا و مجموعه گام
انتظارات عملکردي در قالب برنامۀ آموزش انفـرادي شـده   

)IEPاند.  آموز در نظر گرفته شده ) دانش 
 ) راهبردهاي کنترل بیرونـی یـا مداخلـه در سـطح    2

راهبردهاي کنترل بیرونی یا مداخله در سطح محیط محیط: 
آموز  هاي بیرون از دانش به معنی تغییر در شرایط یا موقعیت

براي بهبود و ارتقاء عملکرد اجرایی یا کاهش اثـرات منفـی   
آموز است. هـدف نهـایی    کارکردهاي اجرایی ضعیف دانش

ري این راهبردها رسیدن به سطح مناسـبی از تغییـرات رفتـا   
احساسـات و    افکـار،   مثبت از طریق خودتنظیمی ادراکـات، 

اعمال با کمـک دیگـران اسـت. اصـالح محـیط فیزیکـی و       

آموز، اصالح تکالیف، ارائه رهنمود، یـادآور   اجتماعی دانش
ــه دانــش هــایی کــه نیازمنــد  آمــوز در موقعیــت و ســرنخ ب

ــه ــه   ب ــی دارد، نمون ــاي اجرای ــارگیري کارکرده ــایی از  ک ه
 کنترل بیرونی یا مداخله در سطح محیط هستند.  راهبردهاي

) راهبردهاي مرحلۀ گذار از کنترل بیرونی به کنترل 3
آموز  راهبردهاي مرحلۀ گذار هم توسط معلم دانشدرونی: 

با اختالل یادگیري ویژه در کالس درس و هم توسط مربی 
مرکز آموزشی و توانبخشی اختالل یادگیري ویژه در حـین  

تـرین ایـن    توانند به کار گرفته شوند. مهم می فرایند آموزش
هـاي تـأملی یـا انعکاسـی، ارائـۀ       راهبردها استفاده از سؤال

ــش    ــرد دان ــحت عملک ــوص ص ــازخورد در خص ــوز،  ب آم
سازي استفاده از کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی بـراي   مدل
آموز، آموزش کارکردهاي اجرایـی خـاص بـه عنـوان      دانش
هاي کالمی، استفاده از  ه از میانجیهاي روزمره، استفاد روال

هاي کالمی و غیر کالمی و تمرین و مـرور ذهنـی    برچسب
 هستند.
راهبردهاي مداخله براي ) راهبردهاي کنترل درونی: 4

کنند تا بتوانند بـدون   آموزان کمک می کنترل درونی به دانش
کمک از دیگران از کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی خود به 

هـاي مختلـف تحصـیلی     ارآمد در موقعیتصورت مؤثر و ک
استفاده کنند. هـدف نهـایی ایـن راهبردهـا توانمنـد کـردن       

آموز بـه نشـان دادن اسـتفاده از کارکردهـاي اجرایـی       دانش
دادن تکـالیف و   خودتنظیمی، متناسب با سن خود در انجـام 

هاي تحصیلی روزمره است. ازجمله این راهبردهاي  فعالیت
آمـوز از ضـرورت    نش و آگاهی دانشتوان به افزایش دا می
کارگیري مؤثر کارکردهاي اجرایی خـودتنظیمی، آمـوزش    به

هـاي خـود    استفاده از بازخورد درونـی، اسـتفاده از پـاداش   
 مدیریت شده و خودنظارتی اشاره کرد.

 
آموختن (بخش آموزشی برنامـه)   براي نظري هاي ) فرصت1ه است: آموختن تدارك دیده شد محتوا یا فرصت نوع محتواي برنامه: دو

 ساز آموختن (بخش عملی برنامه)، که زمینه براي عملی هاي ) فرصت2شوند و  ها مربوط می نمونه معرفی و موضوع دربارة که به بحث

 دهد. یادگیري برنامه را نشان میهاي  هاي موضوعی محتوا و فعالیت حوزه 1آموز در کالس درس هستند. جدول  تجربۀ دانش و عمل
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 هاي برنامه  هاي موضوعی محتوا و فعالیت . توصیف حوزه1جدول
 زمان هاي هدف در درس شایستگی عنوان درس عنوان فصل (حوزة موضوعی)

 عملی آموزشی
 جلسه 1 آگاه شدن آگاه باش توجه
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 جلسه 1 متمرکز شدن، توجه مداوم توجه 
هاي  شدن و مشارکت فعال در انجام تکالیف فعالیتدرگیر

 تحصیلی 
 جلسه 1 آغازگري، انرژي بخشی ذهن آغازگر و انرژي بخش من

توقف کردن، مکث کردن و ادامه بازداري،  هاي ذهن من پلیس
 دادن

 جلسه 1

 جلسه 1 پذیري و تغییر دادنانعطاف جور دیگر باید دید
هاي تحصیلی به بهترین شکل  انجام تکالیف و فعالیت

 ممکن 
 جلسه 1 متعادل کردن و میزان کردن آتشفشان ذهن من
 جلسه 1 کردن، تصحیحنظارت کردن نگهبان ذهن من

 جلسه 1 احساس زمان، تنظیم سرعت عملکرد سرعت سنج ذهن من عملکرد و جلوگیري از اتالف زمان و انرژي تنظیم سرعت
استفاده از روزمرگی (روال کردن عملکرد) و  کارهاي روزمره من

 ترتیب دهی
 جلسه 1

کارگیري حافظه در انجام تکالیف و فعالیت هاي  به
 تحصیلی

ذهن و کار روي نگهداري اطالعات در « حافظه من
 »سازي و بازیابی ذخیره«و » ها آن

 جلسه 1

گري در حین انجام تکالیف و کاوشگري و جست و جو
 فعالیت هاي تحصیلی

 جلسه 1 گیري، تحلیل کردن و ارزیابی کردناندازه خیاط باشی
 جلسه 1 زمان و تخمین  بینیپیش ذهن پیشگوي من

 
 حل مسأله و راه حل یابی 

 جلسه 1 ریزي و سازماندهیبرنامه مرتب و منظم منذهن 
 جلسه 1 یابیتداعی کردن و راه حل یافتم  یافتم،

 جلسه 1 گیريبندي و تصمیماولویت هاي منها و تصمیم اولویت
 

بخــش آموزشــی محتــواي برنامــه کــه توســط یــک مربــی  
توانبخشـی مشـکالت ویـژه    متخصص در مرکز آموزشی و 

شـامل بحـث، توضـیحات و ارائـۀ      شـود،  یادگیري ارائه می
ــی و     ــین چرای ــتی و همچن ــوص چیس ــاتی در خص اطالع
چگونگی به کارگیري مؤثر هر یک از کارکردهـاي اجرایـی   

آموزان با اختالل یادگیري ویـژه اسـت    خودتنظیمی به دانش
 (هر یک از کارکردهاي اجرایی خـودتنظیمی تحـت عنـوان   

شوند کـه   آموزان معرفی می اجرایی مغز به دانش  یک فرمان
در زمان و موقعیت مناسب باید از مغـز صـادر و در همـان    
لحظه اجرا شوند). بخش عملی محتواي برنامه، با اقتباس از 

، گیلمـارتین و اسـتانکو   کلوسـکی  مـک  هاي مطالعـات  یافته
کلوســکی  )، مــک2013کلوســکی و پرکینــز ( )، مــک2014(
ــوایر ( 2010( ــون و گ ــوایر  2014)، داوس ــون و گ )، داوس
)، شامل توضـیحات  2007) و ملتزر (2010)، ملتزر (2012(

مربوط به اجراي راهبردهاي کنترل بیرونی و کالس محـور  
آمـوز و   همچون اصالح محیط فیزیکـی و اجتمـاعی دانـش   

اصالح تکالیف و روش تـدریس معلـم و نحـوة تعامـل بـا      
یــک از کارکردهـاي اجرایــی  آمــوز بـه تفکیــک هـر    دانـش 

خودتنظیمی است. همچنـین در ایـن بخـش، بـا اقتبـاس از      
هـا   ) فهرستی از یادآورها، سرنخ2010کلوسکی ( مطالعۀ مک

و رهنمودهاي مورد استفاده معلـم در زمـان تـدریس و بـه     
تفکیک چهار حـوزة اجرایـی (ادراك، شـناخت، هیجـان و     
ــی     ــاي اجرای ــک از کارکرده ــر ی ــوص ه ــل) در خص عم
خودتنظیمی تدوین شده است. معلم در بخش عملی برنامه 

هاي الزم براي تمرین عملی راهبردهاي کنترل  باید موقعیت
ــه کــارگیري مــؤثر و کارآمــد کــارکرد اجرایــی   درونــی و ب

هاي کالسی را خودتنظیمی در حین انجام تکالیف و فعالیت
ــا پیشــرفت    ــن خصــوص متناســب ب ــد و در ای ــراهم کن ف

کنتــرل، حمایــت و پشــتیبانی خــود از آمــوز ســطح  دانــش
  آموز را تنظیم کند. اقدامات عملـی معلـم در کـالس،    دانش

زمینۀ تحقق عینـی راهبردهـاي گـذر از کنتـرل بیرونـی بـه       
درونــی و در نهایــت راهبردهــاي کنتــرل درونــی از طریــق 

ــی،  ــرین عمل ــد از    تم ــؤثر و کارآم ــتفاده م ــه و اس تجرب
هـاي   زمان و موقعیت را در کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی
آموز با اختالل یادگیري ویـژه   تحصیلی مختلف، براي دانش

 آورد. می فراهم



 کلوسکی)   شناختی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی خودتنظیمی (مدل مک روان –یابی برنامۀ آموزشی  طراحی، تدوین و روایی
 

 1396زمستان )، 25، (4 ة،  شمار8، سال ییاستثنا توانمندسازي کودکان نشریۀ  | 28

 ها و اقدامات بخش عملی برنامه در خصوص کارکرد اجرایی خودتنظیمی آغازگري اي از فعالیت . نمونه2جدول 
هاي  نمونه اصالحات و انطباق

 کالسی
ها؛ انجام تکالیف یه صورت دو نفره یا گروهی؛ تعیین  دار دیجیتالی (تقویم موبایل) براي یادآوري شروع فعالیت هاي زنگ استفاده از تقویم

صورت شفاف، الزامات تکلیف را  اي که به هاي از پیش تعیین شده زمان مشخص براي شروع و تمام کردن تکالیف؛ ارائۀ قالب یا سرفصل
آموز از طریق ارائۀ  هاي مشخص براي آغاز انجام تکالیف؛ راهنمایی دانش هاي کالسی؛ تعیین روال ذّاب کردن تکالیف و فعالیتبیان کند؛ ج

 راه حل بخش ابتدایی تکلیف یا فعالیت. 

 ها و نمونه یادآورها، سرنخ
 رهنمودها

 ها) (برانگیزاننده

 ها/تصویرهاي کتاب نگاه کن. ها/عبارت کلمهاالن به اینجا نگاه کن؛ االن به این  ادراك
 االن شروع کن به فکر کردن دربارة این موضوع/ تصویر/ کلمه/ مسئله. تفکّر

 االن زمان مناسبی براي بیان احساسات در خصوص این موضوع/درس/مسأله/تکلیف است.  احساس
 االن شروع کن به باز کردن کتاب و نوشتن/خواندن/حل کردن مسأله.  عمل

کارگیري  هاي به خلق موقعیت
کارکردهاي اجرایی 

 خودتنظیمی

هاي الزم جهت تمرین عملی راهبردهاي کنترل  استفاده معلم از راهبردهاي گذر از کنترل بیرونی به کنترل درونی و فراهم کردن موقعیت
هاي کالسی و حمایت،  گیري مؤثر و کارآمد این کارکرد اجرایی خودتنظیمی در حین انجام تکالیف و فعالیتکار درونی در خصوص به

 آموز به این امر در زمان حضور در کالس پشتیبانی و تشویق دانش

  
 ها   نقش

آموز وظیفۀ خودیادگیري، مشـارکت   دانشآموز:  نقش دانش
هـاي یـاددهی یـادگیري، آگـاهی      فعال و عامالنه در فعالیت

ــی    ــاي اجرای ــتفاده از کارکرده ــه اس ــبت ب ــناختی نس فراش
سازي  خودتنظیمی در حین انجام تکالیف تحصیلی و درونی

هاي بیرونـی ارائـه شـده از محـیط      رهنمودها و برانگیزاننده
 دارد.  اجرایی خود را بر عهده

معلــم نقــش اجــرا، انتخــاب و طراحــی نقــش معلــم: 
منظـور تسـهیل و تمهیـد شـرایط      هاي مناسب را بـه  فعالیت

ــه ــط    ب ــودتنظیمی توس ــی خ ــاي اجرای ــارگیري کارکرده ک
هاي تحصـیلی روزمـره بـر     آموز در تکالیف و فعالیت دانش

ساز با همکاري معلم و مربـی   عهده دارد؛ راهبردهاي تمهید
. راهبردهـاي کنتـرل بیرونـی کـه در کتـاب      شوند تعیین می

انـد   راهنماي معلم و مربی به صـورت تفصـیلی ذکـر شـده    
کـار   آموز بـه  هاي درس روزمره دانش توسط معلم در کالس

شوند. همچنین معلـم، بـا تمهیـد شـرایط الزم در      گرفته می
هاي واقعی کالس درس زمینۀ اجـراي راهبردهـاي    موقعیت

نـی بـه کنتـرل درونـی و اجـراي      مرحلۀ گذار از کنترل بیرو
 کند.  آموز را فراهم می راهبردهاي کنترل درونی توسط دانش

مربی که فردي متخصص و مسلط بـر ایـن   نقش مربی: 
برنامه است، طراح و مجري اصلی طرح مـداخالت برنامـۀ   

آمـوز و نقـش    هـاي اجرایـی هـر دانـش     متناسب با ظرفیـت 

معلـم او را بـر    آمـوز و  دهندة اصلی برنامه به دانش آموزش
 عهده دارد. 

نقش خانواده حمایـت از فراینـد اجـراي     نقش خانواده:
آموز در مرکز آموزشـی   برنامه و تمهید شرایط حضور دانش

و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیري، نظـارت بـر عملکـرد    
آموز در خصوص انجام تکالیف مربوط بـه برنامـه در    دانش

شده از سوي مربـی و   هاي ارائهخانه و اجراي دستورالعمل
 . آموز است معلم در خصوص دانش

با توجه به انتخاب رویکرد آموزش انفرادي بندي:  گروه
هـاي مرسـوم    ) براي اجراي این برنامـه، از روش IEPشده (
 شود. آموزان استفاده نمی بندي دانش گروه

یـابی،   در مرحلـۀ اول روایـی  یـابی برنامـه:    روایی
سی روایـی صـوري برنامـه،    اعضاي پانل خبرگان ضمن برر

نظرات اصالحی خود در خصـوص برنامـه را بـه صـورت     
هـا،   مبسوط و کتبی اعالم کردند که پس از اعمال نظرات آن

منظـور بررسـی    متن نهایی و اصالح شده برنامه مجـدداً بـه  
ی در اختیـار همـان         روایی محتـوایی برنامـه بـه شـکل کمـ

مربـوط بـه    هـاي  یافتـه  3اعضاي پانل قرار گرفت. جـدول  
 دهد. تعیین روایی محتوایی برنامه را نشان می

  

شود. بخش اول، مربوط دهی یادگیري برنامه، زمان اجراي برنامه به دو بخش تقسیم میهاي یادزمان اجراي برنامه: با توجه به فعالیت
اي است. بخش دوم، مربوط به  دقیقه 50درس یا جلسه فعالیت آموزشی  15بر به زمان اجراي بخش آموزشی برنامه است که مشتمل 

هاي درسی هاي درس عادي مدرسه و در خالل ساعتآموز در کالسزمان اجراي بخش عملی برنامه است که در زمان حضور دانش
 شود.  هاي خوانداري، نوشتاري و ریاضی انجام میمربوط به فعالیت
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هاي آموزشی برنامـه کـه   این برنامه، نیاز به دو مکان براي اجرا دارد. یکی، مکان الزم براي اجراي بخش فعالیتمکان اجراي برنامه: 
شود. دیگري، مکان الزم براي عمدتاً در یک مرکز آموزشی و توانبخشی اختالل یادگیري ویژه وابسته به آموزش و پرورش انجام می

هاي فارسی (خوانداري، نوشـتاري و امـالء) و ریاضـی یعنـی کـالس درس      زش درساجراي بخش عملی برنامه که همان مکان آمو
 آموز در مدرسه است. عادي و روزانه دانش

آموز است.  هاي آموزشی: این برنامه داراي یک بستۀ آموزشی مشتمل بر کتاب راهنماي مربی و معلم و کتاب کار دانش مواد و رسانه
پذیر نخواهد بود. کتـاب راهنمـاي مربـی و معلـم،      بود و استفاده از یکی بدون دیگري امکان اجزاء این بسته آموزشی مکمل یکدیگر

هاي هاي اصلی برنامه، روش آموزش جلسه به جلسه بخش آموزشی برنامه و همچنین اصالحات و انطباقجزئیات، عناصر و ویژگی
آموز با اختالل یادگیري ویـژه در کـالس درس تشـریح     محیطی و یادآورها و رهنمودهاي مورد استفاده در روش تدریس معلم دانش

 هاي تمرین و ارزشیابی مرتبط با بخش آموزشی برنامه است. آموز شامل کاربرگ کند. کتاب کار دانش می
آموز بـا اخـتالل    ارزشیابی: در این برنامه، سه نوع ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تراکمی تدارك دیده شده است و مربی ویژه، دانش

نـوع ابـزار    4منظـور انجـام ارزشـیابی از     یادگیري ویژه و معلم او به صورت توأمان نقش ارزشیاب را بر عهـده دارنـد. همچنـین بـه    
 ) استفاده شده است.2016کلوسکی ( هاي مطالعات مک (کاربرگ) متناسب با انتظارات عملکردي برنامه و با اقتباس از یافته

 

 . روایی محتوایی برنامه توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی3جدول 

 CVR خرده عناصر برنامه عناصر اصلی برنامه
I-CVI 

 تفسیر  کل آیتم سادگی وضوح ارتباط
الگوي مفهومی توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اجرایی  چارچوب ادراکی

 خودتنظیمی
 مناسب 90/0 81/0 90/0 1 1

 مناسب 93/0 90/0 90/0 1 81/0 مبانی نظري برنامه مبانی نظري 
 مناسب 87/0 72/0 90/0 1 1 منطق برنامه منطق

 مناسب 81/0 63/0 81/0 1 1 رویکرد برنامه رویکرد
 مناسب 96/0 90/0 1 1 1 هاي مورد نظر برنامه  فهرست شایستگی

 
 اهداف

 مناسب 84/0 81/0 90/0 81/0 1 الگوي هدف گذاري 
 مناسب 87/0 72/0 91/0 1 1 هدف غایی 
 مناسب 96/0 90/0 1 1 1 هدف کلی 

 مناسب 96/0 90/0 1 1 1 انتظارات عملکردي 
 مناسب 96/0 90/0 1 1 1 اصول  اصول
 مناسب 87/0 90/0 81/0 90/0 81/0 هاي برنامه هاي موضوعی محتوا و فعالیت حوزه محتوا

 مناسب 90/0 81/0 90/0 1 1 مربیکتاب راهنماي معلم و 
 مناسب 93/0 90/0 90/0 1 1 کتاب کار دانش آموز

راهبردهاي یاددهی 
 یادگیري

 مناسب 78/0 72/0 81/0 81/0 81/0 راهبردهاي تمهیدساز
 مناسب 93/0 90/0 90/0 1 1 راهبردهاي کنترل بیرونی

 مناسب 75/0 72/0 81/0 72/0 1 راهبردهاي مرحله گذار از کنترل بیرونی به کنترل درونی
 مناسب 93/0 90/0 90/0 1 1 راهبردهاي کنترل درونی

 مناسب 90/0 90/0 81/0 1 1 نقش معلم نقش ها
 مناسب 93/0 81/0 1 1 1 نقش مربی
 مناسب 81/0 81/0 90/0 72/0 1 آموز نقش دانش

 مناسب 81/0 72/0 81/0 90/0 81/0 نقش خانواده
 مناسب 90/0 1 1 72/0 1 بندي گروه گروه بندي
 مناسب 81/0 81/0 72/0 90/0 1 زمان اجرا  زمان اجرا
 مناسب 87/0 81/0 90/0 90/0 81/0 مکان اجرا مکن اجرا

 مناسب 84/0 90/0 72/0 90/0 1 مواد و رسانه هاي آموزشی مواد و رسانه ها
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 CVR خرده عناصر برنامه عناصر اصلی برنامه
I-CVI 

 تفسیر  کل آیتم سادگی وضوح ارتباط
 مناسب 90/0 72/0 1 1 1 تعریف ارزشیابی ارزشیابی

 مناسب 96/0 90/0 1 1 1 ارزشیابیهدف 
 مناسب 90/0 90/0 1 81/0 1 زمان و دوره ارزشیابی

 مناسب 90/0 81/0 90/0 1 1 ابزار ارزشیابی و نقش ارزشیابی کنندگان
 مناسب 87/0 90/0 90/0 81/0 1 روش نمره گذاري و بازخورد دهی

 مناسب 81/0 72/0 81/0  90/0 1 هاي ارزشیابی کاربرگه
 مناسب 87/0 90/0 72/0 1 1 هاي معلم و مربی براي اجراي برنامه صالحیت صالحیت ها

 مناسب 81/0 72/0 81/0 90/0 81/0 هاي درسی  ارتباط برنامه با سایر برنامه ارتباط برنامه 

 مناسب S-CVI/Ave( 88/0متوسط شاخص روایی محتوا (

شـود، حـداقل و    مشـاهده مـی   3گونه کـه در جـدول    همان
براي هر آیتم یا جزء برنامه بـه ترتیـب    CVRحداکثر میزان 

نفر تعداد افراد  11محاسبه شد. با توجه به تعداد  1و  81/0
گروه پانل و حداقل مقدار قابـل قبـول بـراي تأییـد اعتبـار      

 در نظـر گرفتـه شـد بـود،     59/0محتوایی اجزاء برنامـه کـه   
دست آمده بـراي هـر جـزء یـا آیـتم برنامـه        به CVRمقدار 

بـراي   CVI مناسب است. همچنین حداقل و حداکثر میزان 
دست آمـد   به 96/0و  75/0هر آیتم یا جزء برنامه به ترتیب 

هاي داراي نمرة باالتر از  دهد همۀ اجزاء یا آیتم که نشان می
ــ  بـوده و مناسـب تشــخیص داده شـده    79/0 ت انـد. در نهای

) بـراي کـل   S-CVI/Aveمتوسط شـاخص روایـی محتـوا (   
 دست آمد.  به 88/0برنامه 

 گیريبحث و نتیجه
 –پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین برنامۀ آموزشی 

شناختی توانمندسازي مبتنـی بـر کارکردهـاي اجرایـی      روان
آموزان بـا اخـتالل یـادگیري ویـژه      خودتنظیمی براي دانش

انجام شد. در ایـن پـژوهش، ابتـدا چـارچوب مفهـومی از      
توانمندسازي با محوریت کارکردهاي اجرایی خـودتنظیمی  
تبیـین شـد. ایـن چـارچوب مفهـومی بـا گـذر از رویکــرد        

نیکی توانمندســازي و همچنــین رویکــرد مــوقعیتی یــا مکــا
شناختی یا ارگانیکی و انگیزشی توانمندسازي، رویکرد  روان

را » شــناختی توانمندسـازي عصــب روان «نـوینی بــا عنــوان  
معرفی کرده است. این چارچوب مفهومی که تبیـین کننـدة   

شـناختی بـا    گیري توانمندسـازي روان  ماهیت و نحوة شکل
خودتنظیمی اسـت، راهنمـاي    محوریت کارکردهاي اجرایی

گذاري و تعیـین رویکـرد، اصـول،     محققان در فرایند هدف

 –هـاي برنامـۀ آموزشـی     محتوا و دیگـر عناصـر و ویژگـی   
شناختی توانمندسازي مبتنـی بـر کارکردهـاي اجرایـی      روان

آموزان با اختالل یادگیري ویژه بوده  خودتنظیمی براي دانش
گیـري   نحـوة شـکل  است. بر اساس این چارچوب مفهومی 

بـه عنـوان    -خودکارآمدي، خودتنظیمی و عاملیت شخصی 
از  -شـناختی کلیـدي فراینـد توانمندسـازي     هاي روان مؤلّفه

و  طریق تأثیر مستقیم کارکردهاي اجرایی خـودتنظیمی سـی  
گیـري تجـارب تبحـري عملـی یـا       گانه بر نحوة شـکل  یک

هـاي مختلـف    آمـوزان در عرصـه   عملکردهاي واقعی دانش
هــا (خوانــدن، نوشــتن و  صــیلی یــا عرصــۀ نظــام نشــانهتح

 ریاضی) است.  
اثربخشی پایدار یک مداخله بـراي ارتقـاء کارکردهـاي    
اجرایی، لزوم شروع مداخالت آموزشی و محیطی از طریق 

ویــژه از ســوي معلمــانی  ، بــه1راهبردهــاي کنتــرل بیرونــی
آموزان بـا   زمان بیشتري را با دانش یابد که مدت  ضرورت می

کنند. لذا، در این برنامـه بـا    اختالل یادگیري ویژه سپري می
نگاهی جامع، مداخالت مبتنی بـر کارکردهـاي اجرایـی، از    

آمـوز توسـط معلـم و در     راهبردهاي کنترل بیرونـی دانـش  
ــه او شــروع و بــه راهبردهــاي کنتــرل   کــالس درس روزان

شوند. ایـن ویژگـی    آموز ختم می توسط خود دانش 2درونی
کلوسـکی،   مـک هـاي   فرد برنامه، همسو با یافتـه  منحصر به

ــونر (  ــز و دی ــکی 2009پرکین ــک کلوس ــارتین و )، م ، گیلم
)، 2015)، گرت (2014)، داوسون و گوایر (2014استانکو (

) است که طیفی از 2016) و بیرمن و تورس (2012پولوز (
راهبردهاي کنترل بیرونـی و درونـی را بـراي تـدوین یـک      

اي مبتنــی بــر کارکردهــاي اجرایــی  برنامــۀ جــامع مداخلــه

                                                 
1. external control strategies 
2. internal control strategies 
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هاي منحصر به فـرد ایـن    دانند. از دیگر ویژگی ضروري می
برنامــه جامعیــت آن از نظــر توجــه بــه ارکــان یــک برنامــۀ 
آموزشی استاندارد است. لذا در فراینـد طراحـی و تـدوین،    

 33عنصر اصلی و  16شناختی تعداد  روان –برنامۀ آموزشی 
یک برنامۀ درسی سه وجهـی  خرده عنصر در قالب ساختار 

(تجویزي، نیمه تجویزي و  غیر تجویزي) تبیین شد. از این 
هـاي آموزشـی یـا     نظر این برنامه با بسیاري دیگر از برنامـه 

شناختی مورد استفاده در تحقیقـات گذشـته، در قالـب     روان
هاي محدود آموزشـی یـا توانبخشـی تنظـیم شـده       پروتکل

)، 1394)، منیـر( 1396ن(بودند، همچون عزیزیان و همکـارا 
) و 1392 )، ســــلطانی کوهبنــــانی(1392آبــــادي( امــــین

 ) متفاوت است.  1392سلیمانی(
هـاي مهـم تهیـۀ یـک برنامـۀ آموزشـی یـا         یکی از گام

شناختی استاندارد، کسـب روایـی محتـوایی آن اسـت.      روان
هـا یـا    هاي پژوهش در خصوص روایی محتوایی آیـتم  یافته

دیــدگاه متخصصــان پانــل  هــاي مختلــف برنامــه از بخــش
دهندة ضروري بودن و همچنین مناسـب   اعتباربخشی، نشان

هـا اسـت. در    بودن (مـرتبط بـودن، وضـوح و سـادگی) آن    
هاي منحصر به فرد ایـن برنامـه    مجموع، با توجه به ویژگی

ــوین از     ــومی ن ــوي مفه ــک الگ ــر ی ــاي آن ب ــون ابتن همچ
مـان بـه   توانمندسازي، مبانی نظري و منطق معین، توجه توأ

آمـوزان   شناختی مورد نیاز دانش فرایندهاي آموزشی و روان
با اختالل یادگیري ویژه در قالب یک الگوي برنامـۀ درسـی   

کارکرد اجرایـی خـودتنظیمی    31استاندارد، توجه توأمان به 
ــان آن ــردي و محــیط   و آمــوزش همزم هــا در دو ســطح ف

آموزشـی، توجـه توأمـان بـه تقویـت کارکردهـاي اجرایـی        
ــو ــوزهخ ــۀ ادراك،    دتنظیمی در ح ــی چهارگان ــاي اجرای ه

هـا   هاي نظام نشانه شناخت، هیجان و عمل در تمامی عرصه
(خواندن، نوشـتن و ریاضـیات) و همچنـین تأییـد روایـی      

تواند بـه عنـوان یـک     محتوایی آن از دیدگاه متخصصان می
آمـوزان   برنامۀ جامع و مورد تأیید براي توانمندسازي دانـش 

ادگیري ویـژه در مراکـز آموزشـی و توانبخشـی     با اختالل ی
اخــتالل یــادگیري ویــژه و همچنــین انجــام امــور بــالینی و 

 پژوهشی استفاده شود.

 منابع
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 اردبیلی.
راهنماي تشخیصی و آماري ). 2013پزشکی آمریکا ( انجمن روان
. ترجمۀ فـرزین رضـاعی،   ویرایش پنجم  هاي روانی، اختالل

  آتوسا فرمند، علی نیلوفري، ژانت هاشمی آذر،  علی فخرایی،
 ارجمند.  تهران: فرهاد شاملو. 
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روانهاي عصب درمانی مبتنی بر توجه در بهبود ویژگیبازي
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Abstract 
Aim: The aim of this study was to design, develop and validate a psycho-educational program 
of empowerment based on self-regulation executive functions (McCloskey model) for 
students with special learning disorder. Methods: The research method for designing and 
development stages was a descriptive - analytic method with a configurative synthesis 
approach. For program validation, along with the use of face validity method, content validity 
method was used quantitatively and quantitatively with a panel of 11 experts and Content 
Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). Results: The minimum and 
maximum CVRs for each item or component of the program were calculated as 0/81 and 1, 
respectively. Also the minimum and maximum CVIs for each item or component of the 
program were calculated as 0/75 and 0/96, respectively. Finally, the average content validity 
index (S-CVI/Ave) for the entire program was calculated as 0/88. Conclusion: The psycho 
educational program of empowerment based on self-regulation executive functions for 
students with special learning disorder has appropriate  face and content validity, and has a 
useful validity for educational, clinical and research uses.  
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