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محور و بررسی تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی بخشی شناختی خانواده طراحی بسته توان
   آموزان نارساخواندانش

 1سولماز قاسمی

   2*علی اکبرارجمندنیا

 3مسعود غالمعلی لواسانی

 چکیده

محور و بررسی تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی بخشی شناختی خانوادهپژوهش حاضر با هدف طراحی بسته توانهدف: 
با گروه کنترل  آزمونآزمون _ پسآزمایشی با طرح پیشاین پژوهش از نوع نیمه :روش آموزان نارساخوان بود.دانش

در مراکز  1396 -1397آموزان دارای اختالل نارساخوانی بود که در سال تحصیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش
ش آموز به رودولتی اختالل یادگیری شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. از بین مراکز دو مرکز انتخاب و سی دانش

 12نفره آزمایشی و کنترل تخصیص یافتند. گروه آزمایشی  15 ای در دو گروهای دو مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه
ماه دریافت کردند. هر دو  3ساعته در هر هفته به مدت  1محور را به مدت بخشی شناختی خانوادهجلسه مداخله توان

(، آزمون 1395 ران،اکخواه و همگروه قبل و بعد از اجرای مداخله با آزمون سنجش بازداری شناختی  بشرا )رفیح
سندفورد (، آزمون یکپارچگی دیداری و شنیداری )2001)پیکرینگ و گدرکول،  (بکحاف)حافظه فعال برای کودکان 

مورد  (2000)جرارد و همکاران، بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف  و همچنین پرسشنامه رتبه( 1994و ترنر، 
 ها با ها استفاده شد. تحلیل دادهمتغیری و چندمتغیری برای تحلیل دادهارزیابی قرار گرفتند و از تحلیل کوواریانس تک

24SPSS  .محور با تأکید بر کارکردهای بخشی شناختی خانوادهدادند که مداخله تواننشان ها هیافت: هایافتهانجام گرفت

آموزان نارساخوان تأثیر معناداری داشت وم و بازداری( روی کارکردهای اجرایی دانشاجرایی )حافظه فعال، توجه مدا

(01/0>P.) بخشی شناختی خانواده محور مبتنی بر توجه مداوم، حافظه فعال و بازداری بر کارکردهای توان :گیرینتیجه

 باشد.آموزان نارساخوان تأثیرگذار میاجرایی دانش
 

 هاکلیدواژه
 محور، کارکردهای اجرایی، نارساخوان ناختی، خانوادهبخشی شتوان
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 مقدمه

 اختالل انواع ترینشایع از یکی 1نارساخوانی

 از نوعی اختالل این شود کهمحسوب می ویژه یادگیری

 آموزش علیرغم  که است خواندن در یادگیری ناتوانی

اجتماعی دیده  فرهنگی فرصت و عادی معمول، هوش

به  وابسته نارساخوانی اساسی هایویژگی شود. غالبا  می

، 2است )تونسن و آپستاد شناخت بنیادی مشکالت

 بسیاری هماهنگی مستلزم خواندن (. رشد مهارت2015

 که نیست آورتعجب بنابراین است؛ شناخت هایجنبه از

 و خواندن مطلب خواندن، درک اولیه هایمهارت

 خصوصبه اجرایی کارکردهای با خواندن رمزگشایی

دارد.  رابطه تکلیف تغییر و حافظه فعال، بازداری

 کارکردهای های مبتنی برروش شناسایی بنابراین 

کمک زیادی  خواندن مهارت تقویت به تواندمی اجرایی

 اجرایی کارکردهای از واحدی نماید. اگرچه، تعریف

اصطالحي است  3كاركردهاي اجرایي ندارد، اما وجود

كه تمامي فرایندهاي شناختي پیچیده را كه در انجام 

 تكالیف هدف مدار دشوار یا جدید ضروري هستند، را

بردارد و کارکردهایی اجرایی که به آن کنترل  در

شود به چندین پردازش شناختی شناختی نیز اطالق می

نزولی )باال به پایین( اشاره دارد که امکان سازماندهی 

کند. این کارکردها فاده از اطالعات را فراهم میو است

ریزی، سازماندهی، سازند تا به برنامهانسان را قادر می

 را بندی بپردازند و توجه خودبه خاطر سپردن، اولویت

چیزی معطوف نموده و یک تکلیف جدید را شروع  بر

(. کارکردهای اجرایی پایه 2013، 4نمایند )دیاموند

پذیری شناختی بازداری و انعطاف شامل حافظه فعال،

باشد و بر همین اساس، کارکردهای اجرایی سطح می

ریزی بر اساس عالی مثل استدالل، حل مسئله و برنامه

، 5این کارکردهای پایه  وجود دارند )کولین و کوچالن

ای از ( کارکردهای اجرایی مجموعه2012

 جمله کنترل توجه، بازداری های شناختی ازپردازش

پذیری شناختی، حل مسئله، پاسخ، حافظه فعال، انعطاف

، 6باشد )گرومیگیری  میهوش عمومی و تصمیم

2014 .) 

                                                           
1. Dyslexia 

2. Tonnessen and Uppstad 

3. executive functions  
4. Diamond 

5. Collins A. Koechlin 

6. Groome 
7. Brooks, Berninger and Abbott 

طور کلی دیسلکسیا یا نارساخوانی نوعی مشکل به 

های خواندن، نوشتن و هجی کردن در اکتساب مهارت

(. این 2011، 7شود )بروکز، بریمنگ و ابوتاطالق می

شده و دیس به معنی مشکل گرفتهواژه از زبان یونانی 

و لکسیا به معنی واژه است پس دیسلکسیا یعنی مشکل 

طورکلی، نارساخواني، اصطالحي است در واژگان. به

رغم بهره رود كه علیكه براي كودكاني به كار می

هوشي طبیعي و آموزش كافي، قادر به خواندن صحیح 

ي بسیارهای مطالب نیستند. این كودكان ممكن است کلمه

را بدانند و در تكلم خود استفاده كنند، اما از درك و 

طور خاص، شناسایي عالئم نوشتاري عاجزند به

خواني نوعي اختالل در اشتباه كردن كلمات شبیه نارسا

به هم، حدس زدن كلمات با در نظر گرفتن حروف ابتدا 

و انتهاي كلمات، آیینه خواني یا وارونه خواني كلمات، 

میلی و انزجار دید در هجي كردن كلمات، بیمشكالت ش

از یادگیري خواندن و دشواري در تشخیص جزء از كل 

(. نرخ 2013، 8باشد )گوچ، اسنولینگ، هولمیمی

طور میانگین در سطح شیوع اختالالت یادگیری به

باشد )انجمن ای میاز کودکان مدرسه %15تا 5جهانی

ن در سال ( که جیاسکارا2003پزشکی آمریکا، روان

درصد تخمین زد  15این رقم را در حدود  2015

زاده طباطبایی و )دالوریان، افروز، توحیدخواه، رسول

 (. 1395ارجمند نیا، 

ویژه با توجه به اهمیت و شیوع اختالالت یادگیری به

نارساخوانی، توجه به فرایندهای زیربنایی این اختالل 

اهمیت  .(1420، 9اهمیت زیادی دارد )کارباچ و اونگر

ارتقای فرایندهای شناختی در مهارت خواندن مورد 

اند. شواهد مؤید این شدهحمایت و تائید بسیاری واقع 

مطلب هستند که فرایندهای شناختی  و موفقیت در 

خواندن باهم همبستگی باالیی دارند )واتسون، گیبل و 

(. این فرایندهای شناختی زیربنایی 2016، 10مورین

ز پردازش شنیداری، حافظه فعال و سرعت اند اعبارت

، 11؛ لیما، سالگادو، سیاسکا2017پردازش )رابرتز،

( و 2017) 12(. پوناکاهوآ، وونگ و وست2013

( بیان کردند که کودکان از فرایندهای 2011) 13داهلین

8. Gooch, Snowling and Hulme 

9. Karbach and Unger 

10.Watson, Gable and Morin 
11. Lima, Salgado Azoni and Ciasca 

12. Pumaccahua, Wong and Wiest 

13. Dahlin 
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کنند. شناختی برای تکمیل تکلیف روخوانی استفاده می

 جایکودکان با کارکردهای اجرایی ضعیف به

کنند چون رمزگشایی واژه به حدس واژه اقدام می

 -ها ضعیف است )ملبیتوانایی بازداری پاسخ در آن

(. بنابراین اگر 2012، 1لرواژ و لیستر و هولمی

شود عنوان یک مشکل تحصیلی قلمداد مینارساخوانی به

و مشکالت کودکان نارساخوان متمرکز بر ضعف در 

مداخالت آموزشی که کسب مهارت سواد است، بنابراین 

های پایه برای کسب سواد ضروری به ارتقای مهارت

یابد و والدین و معلمان ای میهستند اهمیت ویژه

توانند جداگانه یا درکنار هم به کودک نارساخوان می

تواند از کمک نمایند، اما سطح مشارکت والدین که می

حضور در جلسات مدرسه تا حضور فعال در مداخالت 

بخشی متغیر باشد منجر به پیامدهای مثبت برای توان

شود. چون شواهد نشان داده آموزان نارساخوان میدانش

خواهند به کودکشان در کسب که والدینی که  می

ها کمک نمایند چه بهترین راه را بدانند چه ندانند مهارت

بخشی با حضور فعالشان در اجرای مداخالت توان

گونه مداخالت کمک بخشی اینتوانند به افزایش اثرمی

های (. پژوهش2017، 2بالسلز -نمایند )دالما، بالسلز

بر  های شناختیبخشیپیشین به بررسی اثربخشی توان

 اند های مختلف کارکردهای اجرایی پرداختهمؤلفه

بخشی اثر توان( به بررسی 1392نجار زادگان )

شناختی بر عملکردهای اجرایی )توجه و حافظه فعال( 

 فعالینقص توجه/ بیشدر کودکان مبتال به اختالل 

 بخشیگیری رسید که توانپرداخته و  به این نتیجه

شناختی باعث ارتقای معنادار کارکردهای اجرایی در 

( نیز به 1392این گروه بالینی شده است. رستمیان )

ثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر توجه و بررسی تأ

تمرکز و نشانگان رفتاری کودکان نقص توجه/ 

فعالی پرداختند و بر تأثیر معنادار این مداخالت بر بیش

پسند ارتقای توجه و تمرکز تأکید نمودند )رستمیان، طالع

( به 1392(. نریمانی و همکاران )1392و نظیفی، 

بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و بررسی توان

آموزان دارای اختالل یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش

ریاضی پرداختند و نتایج بیانگر ارتقای عملکرد حافظه 

بخشی شناختی بود فعال و توجه مداوم پس از توان

(. کریوند و همکاران 1392)نریمانی و سلیمانی، 

                                                           
1. Melby- Lervag, Lyster and Hulme 
2. Dalmau, Balcells- Balcells 

بخشی شناختی بر ( به بررسی تأثیر توان1396)

عملکرد حافظه فعال و مهارت خواندن کودکان 

بخشی نارساخوان پرداختند و اثربخشی معنادار توان

شناختی بر حافظه فعال و مهارت خواندن را گزارش 

(. رادفر و 1395نمودند )کریوند، وزیری گودرزی، 

بخشی ( به بررسی تأثیر توان1395همکارانش )

شناختی توجه بر حافظه فعال و روانی کالمی در 

دهنده آموزان نارساخوان پرداختند و نتایج  نشاندانش

بخشی توجه بر حافظه فعال اثربخشی معنادار توان

آبادی، کودکان نارساخوان بود )رادفر، نجاتی و فتح

سی ( به برر1396پور و همکارانش )(. رحیمی1395

اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود 

آموزان نارساخوان پرداختند عملکرد خواندن دانش

دهنده ارتقای معنادار عملکرد های تحقیق نشانداده

خواندن پس از آموزش راهبردهای حافظه فعال بود 

(. بیرامی 1396پور، پور، غضنفری و قدم)رحیمی

 بخشیتوان ندرما اثربخشی( به بررسی 1396)

 در مسئله حل عملکرد بهبود بر نوروسایکولوژیکی

ریاضی پرداخت و  یادگیری ناتوانی مبتال به افراد

 بخشیها خاطرنشان ساختند که توانیافته

 در مسئله حل عملکرد بهبود باعث نوروسایکولوژیکی

است  شده ریاضی ناتوانی، یادگیری مبتال به افراد

(. خانجانی و 1396 )بیرامی، موحدی و انصاری،

 مبتني درمان ( به بررسی اثربخشي1397همکاران )

 و دیداري حافظه بهبود در شناختي باز توانی بر

 بدون و همراه یادگیري اختالالت با كودكان شنیداري

ها  فعالی پرداختند و یافتهبیش /نقص توجه اختالل

 كودكان شنیداري حافظه در بهبودي دهنده میزاننشان

 مقایسه در فعالیبیش با همراه یادگیري اختالل بهمبتال 

 بیشتر فعالیبیش بدون یادگیري اختالل مبتال به گروه با

(. 1397اقدم و عافی، است )خانجانی، صالحی بوده

رابطه ( به بررسی 2016و همکاران ) 3واتسون

ها ناکارکردهای اجرایی و زبان نوشتاری در نارساخو

نتیجه رسیدند که مداخالت مبتنی ها به این پرداختند. آن

بر مدارس برای افراد نارساخوان یک مدل آموزشی 

شواهد محور و اثربخش برای آموزش این کودکان 

باشد و ثابت کردند که کارکردهای اجرایی استثنایی می

3. Watson  
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های نوشتن ضروری هستند برای توسعه مهارت

(. کارتی و2016)واتسون و همکاران، 
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ه بررسی ارتقا در عملکرد درک ( ب2017همکاران، )

مطلب پس از برنامه آموزشی متمرکز بر فرایندهای 

، 1اجرایی حافظه فعال پرداختند )کارتی، بورال، الوسو

( به بررسی 2019فارگالی و همکاران )(. 2017

های کامپیوتری به زبان عربی برای مجموعه آزمون

های یادگیری بخشی شناختی کودکان با ناتوانیتوان

بخشی خاص پرداختند. پس از اجرای مداخله توان

های شنیداری و دیداری شناختی نمرات میانگین مهارت

در گروه آزمایشی ارتقای معناداری پیداکرده بود 

اما (. 2019و همکاران،  2)فارگالی، آحمد، التاالوی

شی بختاکنون هیچ تحقیقی به  طراحی یک بسته توان

د برای نارساخوان با های موجوبخشیمجزا از توان

ها در این فرایند، اقدام ننموده تأکید بر مداخله خانواده

تواند گامی در جهت افزودن به است و این پژوهش می

دانش در حوزه مداخالت اثربخش برای افراد 

محور تلقی شود. بنابراین با نارساخوان از نوع خانواده

 ندگیکه، نارساخوانی بر ابعاد مختلف زتوجه به این

آموزان و در صورت درمان نشدن روی خودپنداره دانش

گذارد، در این پژوهش به نفس آنها تأثیر میو اعتمادبه

محور و بخشی شناختی خانوادهطراحی مداخله توان

ارزیابی اثربخشی آن بر ارتقای کارکردهای اجرایی 

 دانش آموزان نارساخوان پرداخته شد.

 روش

هاي جزء پژوهشپژوهش حاضر ازنظر هدف، 

ها، از نوع کاربردي و برحسب نحوۀ گردآوري داده

باشد. جامعه آماری در هاي نیمه آزمایشی میپژوهش

ساله  14تا  10آموزان پسر این پژوهش کلیه دانش

 عنوانمراکز دولتی اختالل یادگیری شهر تهران که به

مشغول به  96 -97نارساخوان در سال تحصیلی 

یری گگیری در این پژوهش، نمونهنهتحصیل هستند. نمو

ای است. بدین ترتیب که از بین ای دو مرحلهخوشه

صورت تصادفی انتخاب مناطق شهر تهران دو منطقه به

شدند و از هریک از این دو منطقه یک مرکز اختالل 

( و از هر 4و 3یادگیری )مرکز اختالل یادگیری شمارۀ 

 30که جمعا   ساله 14تا  10آموز پسر دانش 15مرکز 

دلیل صورت تصادفی انتخاب شدند. آموز بهدانش

نفر برای هر گروه، رجوع به منابع علمی  15انتخاب 

هایی با روش پژوهش شبه مربوط بود. در پژوهش

                                                           
1. Carretti, Borella and Elosua 
2. Farghaly, Ahmed and Tallawy 

نفر برای هر گروه پیشنهاد شده  15آزمایشی، تعداد 

معیار شمولیت در این تحقیق (. 1388است )دالور، 

به اختالل یادگیری خواندن در داشتن پرونده مربوط 

یکی از مراکز اختالل یادگیری و داشتن ضریب هوشی 

هنجار و نداشتن اختالالت همایند مثل نقص توجه/ 

رای ب فعالی در پایه تحصیلی سوم تا ششم بوده است.بیش

 آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد.جمع

آزمون : )سنجش بازداری شناختی( 3آزمون بشرا. 1

بشرا آزمونی برای سنجش بازداری شناختی و کنترل 

( 1393خواه، ارجمندنیا )عباشد که توسط رفیتکانه می

هنجاریابی و اعتباریابی شده است. اجرای این آزمون 

در سه مرحله ) مرحله اول کنترل و مرحله دوم و سوم 

ای که شود، در مرحله اول، صفحهآزمایش( انجام می

ی خاکستری است روبروی دایره شامل تصاویر مربع و

شود که هر گیرد و از او خواسته میآزمودنی قرار می

یک از اشکال که بزرگتر بود را  تا جایی که می تواند 

ای که شامل با سرعت نام ببرد. در مرحله دوم، صفحه

ی رنگی است روبروی آزمودنی تصاویر مربع و دایره

بار در که اینشود گیرد و از او خواسته میقرار می

که مربع بزرگتر بود نامش را بگوید اما اگر صورتی

دایره بزرگتر بود رنگش را بگوید و در مرحله سوم 

بار بر عکس شود اما اینهمین دستور العمل اجرا می

دهی این آزمون بدین صورت شیوه نمرهمرحله دوم. 

در تمامی مراحل تعداد پاسخ صحیح و مدت  است که

ی ثبت می شود، سپس میانگین نمرات و زمان پاسخگوی

زمان صرف شده در مرحله دوم و سوم )مراحل 

گردد آزمایش( از مرحله اول )مرحله کنترل( کسر می

آید. و دو نمره تداخل و زمان صرف شده بدست می

ی تداخل بیشتر و دهندهدست آمده نشاننمرات باالی به

 شناختیدر نتیجه  ضعف بیشتر در عملکرد بازداری 

آموز دانش 225نمونه پژوهش برای این منظور،  است.

پسر( را شامل می  108دختر و  117در مقطع ابتدایی )

ای انتخاب شده بودند. گیری خوشهشد که به شیوه نمونه

نتایج باز آزمایی )پس از دو هفته( نشان داد که آزمون 

بازداری شناختی از ضریب پایایی مناسبی بر خوردار 

ی تداخل ضریب پایایی محاسبه  شده برای نمرهاست. 

. p)<001/0به دست آمد ) 84/0و برای زمان  74/0

عالوه بر این همبستگی بین آزمون بشرا و آزمون 

3. Boshra Test  
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در حد متوسط بود. ضریب  کلمه –استروپ رنگ 

و برای زمان  48/0ی تداخل همبستگی برای نمره

(. همچنین بررسی p<001/0محاسبه شد ) 42/0

دهنده ار ستونی برای نمرات زمان و تداخل نشاننمود

ی نرمال بودن تقریبی آن بود. نتایج نشان داد که آزمون 

زار تواند اببشرا روایی قابل قبولی برخوردار است و می

مناسبی برای اندازه گیری بازداری شناختی و کنترل 

تکانه در افراد باشد ) رفیح خواه، ارجمندنیا، مهاجرانی 

 (. 1395ی، ئو نوده

: ( 1بکآزمون حافظه فعال برای کودکان )حاف. 2

بک( مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان )حاف

یک سنجش فراگیر از ظرفیت های حافظه فعال را که 

سال مناسب است، فراهم  15تا  5برای کودکان بین 

کند. این تست،  توسط سوزان پیکرینگ و سوزان می

تهیه و تنظیم شده است و  2001گدرکول در سال 

مؤلفه  3خرده آزمون است که بر اساس  9ی دربرگیرنده

هایی که اجرای اصلی حافظه فعال با استفاده از روش

ساده و سریعی دارند، طراحی شده است. روش اجرای 

این آزمون بدین صورت است که در هر خرده آزمون، 

و به کوشش اشتباه نمره صفر  1به کوشش درست نمره 

بار خطا  3های صحیح بعد از گیرد و به پاسختعلق می

گیرد. در نهایت با احتساب جمع نمرات ای تعلق نمینمره

های درصدی و رجوع به جدول نمرات استاندارد، رتبه

گردد. و نمرات فراخنا، وضعیت آزمودنی بررسی می

طور وسیع توسط روان شناسان  برای این تست به

م در کودکان و هم در بررسی کارکرد حافظه ه

شود. گزینش شاخص ها جهت بزرگساالن استفاده می

استفاده در مجموعه تست، با الهام از مدل حافظه فعال 

که تحقیق و تحفص در این حوزه چند دهه است که آغاز 

رسد که به شده است، صورت گرفته است و به نظر می

دلی مدت تبدیل شده است )ببا نفوذترین مدل حافظه کوتاه

به نقل از ارجمندنیا،  1986، بدلی، 1974و هیچ، 

( پایایی بازآزمایی برای هر یک از خرده آزمون1396

بک با استفاده از ضریب هبستگی پیرسون های حاف

( محاسبه شد. باالترین ضریب 1396توسط ارجمندنیا )

( مربوط به یادآوری شنیدن در 83/0پایایی بازآزمایی )

ترین ضریب نیز مربوط به و پایینهای اول و دوم سال

(. 38/0های پنجم و ششم است )یادآوری شنیدن در سال

                                                           
1. Working Memory Test Battery- Children (WMTB- C)  

2. Integrated Visual and Auditory Performance Test (IVA)  

به  83/0تا  45/0ضرایب پایایی با روش بازآزمایی از 

به نقل  2003دست آمده است )اکانر، اسپنسر و پاتن، 

(. ارجمندنیا و سیف نراقی 1396از ارجمندنیا، 

ز روش بک ا( جهت بررسی ضریب پایایی حاف1388)

ه ها نشان داد کآلفای کرونباخ استفاده کردند. نتایج آن

است )ارجمندنیا،  95/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

بک روایی درونی خیلی باالیی دارد )همه (. حاف1396

دار هستند(. ریز ساختار معنی %5ضرایب در سطح 

نمرات آزمون همبستگی نزدیکی با مدل سه عاملی 

هادی و حامی ساخت این مجموعه  حافظه فعال که

سال  15تا  5آزمون بوده است بخصوص در کودکان 

 (2004دارد )گدرکول و همکاران، 

 2آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری. 3

بررسی دقت، تمرکز و مشکل نقص توجه/ )

آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری : فعالی(بیش

یک آزمون پیوسته دیداری، ( 2014شنیداری )+

سندفورد و ترنر  ای است که توسطدقیقه 13شنیداری 

شده است. این آزمون دو عامل  ساخته 1994در سال 

اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی 

و بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری  دهدقرار می

اختالالت روانی تدوین شده و به تشخیص و تفکیک 

فعالی شامل نوع کمبود توجه، بیش نقص توجه/انواع 

ه تنوع بیش فعال )تکانشگر( نوع ترکیبی و نوع ناشناخ

(NOSمی )ترین آزمونپردازد. این آزمون یکی از دقیق

ور طفعالی است. بهها برای تشخیص نقص توجه/ بیش

نوع توجه شامل توجه متمرکز، توجه  5دقیق به تفکیک 

وجه جایی تمداوم، توجه انتخابی، توجه تقسیم شده و جابه

پردازد. این شنیداری نیز می –در دو سطح دیداری 

سال به باال و بزرگساالن قابل اجرا  6افراد  آزمون برای

باشد. مدت زمان اجرای آزمون همراه با بخش می

باشد. چهاردقیقه می 20آموزش حدودا 
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بخش این آزمون شامل گرم کردن، تمرین، اجرای اصلی 

باشد. آزمون نیازمند حفظ توجه حین و آرام شدن می

رای و ب تکلیف مداوم و بازداری پاسخ های تکانشی است

یرد گارزیابی توجه و تکانشگری مورد استفاده قرار می

صورت کامپیوتری است که از دو قسمت دیداری و و به

شنیداری تشکیل شده است. در حین اجرای آزمون، به 

شود که با شنیدن یا دیدن عدد یک، کلید را فرد گفته می

که هدف نیست، پاسخ دهد  2فشار دهد. اگر به عدد 

ی تکانشگری و اگر به عدد یک که هدف دهدهننشان

ی نقص توجه است. است، کمتر پاسخ دهد، نشاندهنده

محرک  500این آزمون شامل پاسخ یا عدم پاسخ به 

باشد. هر محرک فقط یک و نیم ثانیه ارائه آزمون می

دهد که این آزمون گردد. نتایج مطالعات نشان میمی

 89/0درست بینی و قدرت پیش 92/0حساسیت کافی 

فعالی در را برای تشخیص درست نقص توجه/ بیش

آزمون در بسیاری از این کودکان دارد. استفاده از 

تواند مفید باشد از جمله اثرات درمانی تحقیقات می

بخشی شناختی، شناسایی زود هنگام بیماری توان

یادگیری، ناتوانی  آلزایمر، ارزیابی بهترین شیوه 

 (. 2011، 1ندریادگیری و ... )توال

: 2بندی رفتاری کارکردهای اجراییفهرست درجه. 4

بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )فرم پرسشنامه درجه

والدین(، توسط جرارد، جیویا پتر، ایسکوئیس، استیون، 

. نوشته شده است 2000در سال  3گای و کنورسی

بندی رفتاری کارکردهای اجرایی را فهرست درجه

گیری معتبرترین ابزارهای اندازه توان یکی ازمی

 86کارکردهای اجرایی دانست. این پرسشنامه دارای 

سوال است. این ابزار به گونه ای طراحی شده است که 

هر ماده آن یکی از ابعاد کارکردهای اجرایی را مورد 

دهد. ابعاد کارکردهای اجرایی با توجه سنجش قرار می

و ادبیات پژوهشی های بالینی به مباحث نظری، پژوهش

اند. این ابعاد عبارتند موجود توسط مولفان انتخاب شده

از: بازداری، انتقال توجه، تنظیم هیجانی، حافظه فعال، 

دهی. این ریزی، کنترل، آغازگری و سازمانبرنامه

فهرست دارای سه نسخه برای سنین مختلف است: نسخه 

سخه ماه، ن 11دبستانی دو تا پنج سال و کودکان پیش

                                                           
1.Tollander 
2. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)  
3. Gerard, Gioia, Petr, Isujuith, Steven, Guy and Kenworthy 

4. organizing  

5. planning   
6. working memory 

سال، نسخه والد و معلم و  18تا  5کودک و نوجوان 

سال. این آزمون ثبات  90تا  18نسخه بزرگساالن 

آلفای کرونباخ که در  98تا  80درونی زیادی دارد از 

برای هر دو فرم والدین و معلمین صورت  1951سال 

گرفته است. ارزیابی همسانی درونی فرم والدین این 

باز آزمون   -و پایایی آزمون 98/0تا  82/0پرسشنامه 

گزارش شده است. اعتبار هر  84/0تا  72/0این فرم 

(، 76/0کدام از خرده مقیاس ها در فرم والدین، کنترل )

(، حافظه 85/0) 5ریزی(، برنامه79/0) 4سازماندهی

 8(، کنترل هیجانی80/0) 7(، آغازگری85/0) 6فعال

( 84/0) 10( و بازداری79/0) 9(، انتقال توجه79/0)

 (.1395باشد )دمهری و همکاران، می

 شیوه اجرای پژوهش

ابتدا جهت دریافت معرفی نامه و اخذ مجوز پژوهشی    

از دانشگاه به مدیریت دانشکده، سپس جهت هماهنگی 

با اداره آموزش و پرورش استثنایی مراجعه کرده تا 

مجوزهای الزم صادر گردید و پس از مراجعه به مراکز 

 گیریاختالالت یادگیری )بر اساس روش نمونهدولتی 

نفر در  30ها شناسایی و انتخاب شدند )ای( نمونهخوشه

گروه آزمایش و گروه کنترل(. بعد از انتساب تصادفی 

کنندگان به گروه آزمایش و کنترل، میانگین سنی شرکت

های مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو گروه گروه

سال  14و  10ترتیب برابر با  کمترین و بیشترین سن به

 40/12بود. میانگین سنی گروه آزمایش برابر با 

(  و میانگین سنی گروه کنترل 24/1)انحرلف معیار= 

(  به دست آمد. 16/1)انحرلف معیار=  14/12برابر با 

ضرورت پژوهش برای خانواده این  سپس اهمیت و

آموزان توضیح داده شد و پس از جلب رضایت دانش

 1جلسه  12صورت رایگان طی ن جهت همکاری بهآنا

ه ها دادساعته در هفته )همراه با تکالیفی که به خانواده

بخشی بخشی با بسته توانشود( مداخالت توانمی

آموز و محور محقق ساخته برای دانششناختی خانواده

هایشان  به صورت انفرادی توسط پژوهشگر و خانواده

دک آموزش دیده شده ارائه شناس کویک دستیار روان

شد. قبل از ارائه مداخله کارکردهای اجرایی )توجه، 

7. initiating  

8. emotional control 

9. shifting attention  
10. inhibition  
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آموزان )هر دو گروه حافظه فعال، بازداری( دانش

آزمایش و گروه کنترل( با ابزارهای سنجش و پرسشنامه 

توسط پژوهشگر ارزیابی شدند و پس از ارائه مداخالت 

دا  ساعته( مجد 1جلسه ی  12ماه در طی  3)حدودا  

شی بخارزیابی صورت گرفت تا اثربخشی بسته توان

محور بر کارکردهای اجرایی این شناختی خانواده

های تجزیه و تحلیل آماری تبیین آموزان را با روشدانش

 گردد. 

بخشی شناختی به منظور طراحی بسته توان  

محور )با تأکید بر سه مؤلفه: حافظه فعال، توجه خانواده

ی(، تکالیفی با توجه بر تعاریف  و اصول مداوم، بازدار

بررسی ساختاری و محتوایی و تحلیل  کلی نظری  و با

های های موجود در این زمینه از جمله آزمونآزمون

بازداری )فالنکر، استروپ و عالمت توقف و ...( و 

های توجه مداوم )آی وی ای، عملکرد مداوم و آزمون

های بهسازی کتاب ...( و استفاده از بسته بهسازی و

حافظه فعال محقق و همکاران تدوین شد و بر اساس 

درجه دشواری، از آسان به دشوار تنظیم شدند. در 

یابی به جمعی از اساتید دانشگاهی و نهایت جهت روایی

نظران که در این حوزه فعالیت داشتند، ارائه شد صاحب

و بعد از بررسی و اصالح تکالیف توسط اساتید، 

بخشی نهایی تکالیف انجام شد و بسته توانطراحی 

محور تهیه و آماده اجرا  گردید. در شناختی خانواده

ها از پژوهش حاضر جهت بررسی توافق نظر ارزیاب

استفاده شد.  1ایروش آماری همبستگی درون خوشه

ها بدین صورت بود که نتایج بررسی نظرات ارزیاب

بدست آمد.  94/0پایایی مداخالت حافظه فعال برابر با 

ها در زمینه دهنده توافق عالی بین ارزیاباین نشان

باشد. همچنین های مربوط به حافظه فعال میمداخله

 94/0های حاکی از پایایی نتایج بررسی توافق ارزیاب

 89/0های مربوط به بازداری و پایایی برای مداخله

باشد. بنابراین های مربوط به توجه میبرای مداخله

های پژوهش حاضر توافق پابایی در زمینه رزیابا

 12مداخالت پژوهش حاضر داشته اند. این بسته در 

آموزان و ماه به دانش 3ساعته به مدت  1جلسه 

 (.1ها آموزش داده شد )جدولهای آنخانواده

 محور با تأکید بر حافظه فعال، توجه مداوم، بازداری پاسخبخشی شناختی خانوادهمحتوای جلسات توان .1جدول 

شماره  
 جلسه

 محتوای جلسه هدف

توانبخشی و آشنایی با ضرورت            1
 آموزش ها درنقش خانواده

هایی که در پژوهش ما شرکت دارند. جلسه عمومی برای همه خانواده
بخشی شناختی با تأکید بر توضیحی در رابطه با اهمیت آموزش توان

کارکردهای اجرایی و نقش کارکردهای اجرایی در زندگی روزمره، موفقیت 
 . های اجتماعی اراِائه شدتحصیلی و مهارت

بهسازی حافظه فعال دیداری،   2
 توجه مداوم دیداری و بازداری

های حافظه بر طبق دستور حافظه فعال: تمرین  به خاطر سپاری کارت -1
 بازداری: جواب معکوس بله وخیر و -2)بسته بهسازی حافظه فعال(. 

توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر پایه آی وی  -3پانتومیم بشین و پاشو. 
ها به های دیداری ( و آموزش تمرینای و سی پی تی )جستجوی نشانه

 خانواده و دادن تکلیف هفتگی
بهسازی حافظه فعال دیداری،   3

 توجه مداوم دیداری و بازداری
حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و 

ها( طبق هندسی و چوبک فعال: تمرین به خاطر سپاری الگو )الگو اشکال
توجه  -3بازداری: تمرین تطابق  اعداد )نوشتاری و ریاضی(.  -2دستور. 

مداوم: تمرینات توجه مداوم بر پایه آی وی ای و سی پی تی )دیداری با 
 ها به خانواده و دادن تکلیف هفتگیاعداد( و آموزش تمرین

بهسازی حافظه فعال دیداری و    4
م شنیداری شنیداری، توجه مداو
 و بازداری

حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و 
ها )دیداری  و شنیداری ( طبق فعال: تمرین به خاطر سپاری اعداد با مکعب
بازداری: تمرینات بازداری  -2دستورالعمل )بسته بهسازی حافظه فعال(. 

داوم بر پایه آی وی ای و سی پی تی توجه مداوم: تمرینات توجه م -3کلمه. 
ها به خانواده و دادن )شنیداری با تأکید بر کلمه هدف( و آموزش تمرین

 تکلیف هفتگی
بهسازی حافظه فعال دیداری،    5

 توجه مداوم شنیداری و بازداری
حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و 

های رنگی  تونل بر طبق خاطر سپاری ترتیب  ماشینفعال: تمرین به 
بازداری: تمرین چراغ و عالئم  -2دستور )بسته بهسازی حافظه فعال(. 

توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر پایه آی وی ای و سی  -3راهنمایی. 
 ها به خانواده و دادن تکلیف هفتگیپی تی )توجه شنیداری( و آموزش تمرین

                                                           
1. interclass correlation: ICC 
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جلسه گذشته( و بازخورد خانواده از تمرینات  5تمرینات قبلی ) مرور تمام  6
 انجام شده

بهسازی حافظه فعال دیداری و   7
شنیداری، توجه مداوم دیداری  و 

 شنیداری، بازداری

حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و  
ای رنگی و تمرینات به هنافعال: تمرین  به خاطر سپاری مکعب و لیو

 -2خاطر سپاری کلمات بر طبق دستور )بسته بهسازی حافظه فعال(. 
 -3ها(. ها )بازداری رقم و بیان تعداد آنبازداری: تمرینات بازداری رقم

توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر پایه آی وی ای و سی پی تی )شنیداری 
 دادن تکلیف هفتگی و دیداری( و آموزش تمرین ها به خانواده و

بهسازی حافظه فعال دیداری،   8
توجه مداوم دیداری و   

 شنیداری، بازداری

حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و  
های حروف و کلمه بر طبق دستور فعال: تمرین به خاطر سپاری مکعب

تمرین عالمت راهنما و شمارش بازداری:  -2(.  1397)ارجمندنیا، قاسمی، 
توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر  -3اعداد رو به جلو و رو به عقب. 

ها به پایه آی وی ای و سی پی تی )شنیداری و دیداری( و آموزش تمرین
 خانواده و دادن تکلیف هفتگی

بهسازی حافظه فعال دیداری و    9
شنیداری، توجه مداوم دیداری و  

 ازداریشنیداری، ب

حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و 
فعال: تمرین به خاطر سپاری کارت رنگی و تصاویر مطابق با دستور 

های رنگی بازداری: تمرین بازی با توپ -2(. 1397قاسمی، و  )ارجمندنیا
اری افزاری محقق ساخته بازد)رنگ غالب، پای غالب( و تمرین نرم

توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر پایه آی  -3برگرفته از آزمون فالنکر. 
ها به خانواده و وی ای و سی پی تی )شنیداری و دیداری(  و آموزش تمرین

 دادن تکلیف هفتگی
بهسازی حافظه فعال شنیداری،   10

 توجه مداوم دیداری و بازداری
حافظه  -1تمرینات انجام شده و  مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از

فعال: تمرین به خاطر سپاری افعال طبق دستور، تمرین به خاطر سپاری 
کلمات و حذف حروف خواسته شده و یادآوری کلمه جدید )شنیداری( 

بازداری: تمرین تطابق تصاویر و اسامی  -2(. 1397قاسمی، و  )خدادی
ی از آزمون استروپ ناهمگون، تمرین نرم افزاری محقق ساخته بازدار

توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر پایه آی وی ای و سی پی  -3فضایی. 
ها به خانواده و دادن تکلیف تی )شنیداری و دیداری( و آموزش تمرین

 هفتگی
بهسازی حافظه فعال دیداری،   11

 توجه مداوم دیداری و بازداری
حافظه  -1ات انجام شده و مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرین

 و فعال: تمرین اتاق پرو، به خاطر سپاری رنگ لباس و نام فرد )ارجمندنیا
بازداری: تمرین نرم افزاری محقق ساخته بازداری  -2(. 1397قاسمی، 

توجه مداوم: تمرینات توجه مداوم بر  -3برگرفته از آزمون استپ سیگنال. 
دیداری ( و آموزش به خانواده و  پایه آی وی ای و سی پی تی )شنیداری و

 دادن تکلیف هفتگی
بهسازی حافظه فعال دیداری و   12

شنیداری، توجه مداوم دیداری و 
 شنیداری، بازداری

حافظه  -1مرور تمرینات قبلی و بازخورد خانواده از تمرینات انجام شده و 
های بهسازی حافظه فعال و فعال: مرور تمرینات پکیج بهسازی و کتاب

العمل آموزشی و درمانی )دیداری و شنیداری( حافظه فعال کتاب دستور
توجه مداوم:  -3بازداری: مرور تمرینات جلسات گذشته.  -2محقق. 

تمرینات توجه مداوم بر پایه آی وی ای و سی پی تی )شنیداری و دیداری 
 ها به خانواده و دادن تکلیف هفتگیتکلیف(. و آموزش تمرین

 

 هایافته

های آمار ها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده   

توصیفی، جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار 

ویلک، لوین،  -و روش آمار استنباطی؛ آزمون شاپیرو

حلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. ت

انجام شد.  SPSSافزار ها با نرمفرایند تجزیه و تحلیل داده

جنسیت تمام  شرکت کنندگان پسر بود. در هر دو گروه 

سال  14و  10کمترین و بیشترین سن به ترتیب برابر با 

 40/12بود. میانگین سنی گروه آزمایش برابر با 

(  و میانگین سنی گروه کنترل 24/1معیار=  )انحرلف

(  به دست آمد. 16/1)انحرلف معیار=  14/12برابر با 

میزان تحصیالت حداقل یکی از اعضای خانواده دیپلم و 

    باالتر بود.

 تفکیک گروه و مرحلههای توصیفی میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای وابسته پژوهش به آماره .2جدول 
 کنترل آزمایش مرحله متغیر
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انحراف  میانگین
 معیار

 -شاپیرو
 ویلک

انحراف  میانگین معناداری
 معیار

 -شاپیرو
 ویلک

 معناداری

ف
حا

ن 
و
زم

آ
ک

ب
 

مجری 
 مرکزی

پیش 
 آزمون

067/64 138/9 89/0 07/0 467/62 289/7 9/0 09/0 

پس 
 آزمون

333/72 431/11 93/0 3/0 667/62 956/6 89/0 07/0 

صفحه 
 -دیداری
 فضایی

پیش 
 آزمون

600/72 715/14 91/0 1/0 800/70 283/10 96/0 8/0 

پس 
 آزمون

267/82 940/14 93/0 3/0 933/70 285/9 93/0 2/0 

حلقه 
-واج

 شناختی

پیش 
 آزمون

667/75 986/16 93/0 3/0 000/72 416/13 93/0 3/0 

پس 
 آزمون

800/88 801/13 93/0 3/0 733/72 955/11 88/0 06/0 

را
ش

 ب
ن

و
زم

آ
 

 

پیش  تداخل
 آزمون

133/2 187/1 93/0 2/0 667/2 900/0 89/0 07/0 

پس 
 آزمون

400/0 507/0 88/0 06/0 4/2 454/1 94/0 4/0 

پیش  زمان
 آزمون

533/19 033/4 97/0 9/0 667/21 186/4 93/0 2/0 

پس 
 آزمون

800/16 971/1 90/0 1/0 867/22 012/5 90/0 1/0 

ف
ری

 ب
ن

و
زم

آ
 

حافظه 
 فعال

پیش 
 آزمون

067/14 763/5 91/0 1/0 13 330/2 94/0 3/0 

پس 
 آزمون

733/9 496/4 96/0 7/0 133/13 997/2 90/0 1/0 

پیش  بازداری
 آزمون

800/11 745/3 98/0 9/0 12 927/1 96/0 7/0 

پس 
 آزمون

133/7 825/2 88/0 06/0 12 927/1 95/0 6/0 

IV
A

 

پیش  توجه
 آزمون

300/70 531/15 88/0 06/0 833/69 800/7 96/0 7/0 

پس 
 آزمون

700/88 842/17 92/0 2/0 767/67 409/9 91/0 1/0 

آزمایش پس  دهد که گروهنشان می 2جدول شماره 

است. از تجربۀ مداخله، شرایط بهتری را گزارش کرده

این در حالي است که گروه کنترل تقریبا  در کلیۀ 

آزمون قابل آزمون و پسمتغیرها در بین مراحل پیش

دهد. در ادامه جهت بررسی اي را نشان نميمالحظه

گردد. معناداری این تغییرات آمار استنباطی مطرح می

ها مربوط به آزمون حافبک، همچنین قبل از تحلیل داده

 شاپیرو -از نرمال بودن توزیع  از طریق آزمون ویلکز

 2( اطمینان حاصل شد. جدول 2)جدول شماره 

ها است. بر اساس دهنده نرمال بودن توزیع دادهنشان

هیچ یک از متغیرهای مجری  Fآزمون لوین فرض 

ه دیداری فضایی ( و صفح1Fو28=3/2مرکزی)

( 1Fو28=43/3شناختی  )( و حلقه واج1Fو28=56/1)

(؛ بنابراین فرض همگنی P>05/0معنادار نبودند )

ها برقرار است. همچنین نتیجه آزمون ام. باکس واریانس

(2/1=F حاکی از عدم معناداری مقدار )F  است

(05/0<P؛ بنابراین شاهد برابری ماتریس) های

-ده متغیرهای وابسته در بین گروهکوواریانس مشاهده ش

فرض مورد تأیید است و ها هستیم و در نتیجه این پیش

 استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره بالمانع است.

های حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یافته   

ها بک حاکی از آن است که در تمام آزمونآزمون حاف

F  در سطح  23و  3به دست آمده با درجه آزادی

01/0>P هاي حاصل نشان داد معنادار است. یافته

شناختی و صفحه متغیرهای مجری مرکزی، حلقه واج

-دیداری/ فضایی در دو گروه  پس از حذف اثر پیش

 05/0و 2η=  65/0آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. 

>p ( 3و23و  =df( و )48/14 =F 88/1و  =

Hotelling’s Trace تر و ادامه برای درک دقیق(. در
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بررسی تأثیر جداگانه متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته 

 گردد.آزمودنی ارائه میهای اثرات بینجدول آزمون

 بک(هاي متغیرهای وابسته )آزمون حافآزمودنی میانگینهاي اثر بین نتایج آزمون. 3جدول 

نوع سوم  منبع متغیر وابسته
 مجذورات

درجه 
 آزادی

F مجذور اتا معناداری 

 72/0 001/0 06/66 1 02/1184 آزمونپیش مجری مرکزی

 50/0 001/0 61/25 1 14/459 گروه

صفحه 
 دیداری/فضایی

 75/0 001/0 02/76 1 73/2883 آزمونپیش

 44/0 001/0 12/20 1 56/763 گروه

 67/0 001/0 62/52 1 84/2613 آزمونپیش شناختیحلقه واج

 52/0 001/0 20/27 1 25/1351 گروه

 

میانگین آن است که حاکی از  3نتایج جدول شماره 

آزمون مجری مرکزی، حلقه واج شده پسنمرات اصالح

شناختی و صفحه دیداری فضایی بعد از برداشتن اثر 

آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل با نمرات پیش

( و این امر P<01/0یکدیگر تفاوت معنادار داشته )

حاکی از تأثیر مثبت مداخله بسته توانبخشی 

فعال، بازداری(  شناختی)توجه مداوم، حافظه 

ها محور بوده است. همچنین قبل از تحلیل دادهخانواده

مربوط به آزمون بشرا، از نرمال بودن توزیع  از طریق 

( اطمینان حاصل 2شاپیرو )جدول شماره  -آزمون ویلکز

ها است. دهنده نرمال بودن توزیع دادهنشان 2شد. جدول 

رهای هیچ یک از متغی Fبر اساس آزمون لوین فرض 

( معنادار 1Fو28=89/0( و زمان )1Fو28=1/2تداخل)

ها (؛ بنابراین فرض همگنی واریانسP>05/0نبودند )

( F=3/7برقرار است. همچنین نتیجه آزمون ام. باکس )

(. هنگامی P<05/0است ) Fحاکی از معناداری مقدار 

ها برابرند، نقض مفروضۀ همگنی که حجم نمونه

ر کمی بر روی نتایج دارد.  های کوواریانس اثماتریس

در این حالت برای ارزیابی معناداری اثر چند متغیری، 

-تهشود. یافاستفاده از مالک اثر تی هاتلینگ توصیه می

های حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری آزمون 

به دست  Fها بشرا حاکی از آن است که در تمام آزمون

معنادار  P<01/0در سطح  25و2آمده با درجه آزادی 

هاي حاصل نشان داد متغیرهای تداخل و است. یافته

آزمون تفاوت زمان در دو گروه  پس از حذف اثر پیش

 2و25و ) p< 01/0و 2η=  55/0معنادار وجود دارد. 

 =df( و )44/15 =F 23/1و   =Hotelling’s 

Traceتر و بررسی تأثیر (. در ادامه برای درک دقیق

بر متغیرهای وابسته جدول  جداگانه متغیر مستقل

 گردد.آزمودنی ارائه میهای اثرات بینآزمون

 هاي متغیرهای وابسته )آزمون بشرا(هاي اثر بین آزمودنی میانگیننتایج آزمون .4جدول 

 مجذور اتا معناداری F درجه آزادی نوع سوم مجذورات منبع متغیر وابسته

 44/0 001/0 42/20 1 45/11 پیش آزمون تداخل
 50/0 001/0 16/26 1 51/18 گروه

 32/0 002/0 4/12 1 19/129 پیش آزمون زمان
 31/0 001/0 12/12 1 36/126 گروه

حاکی از آن است که میانگین  4نتایج جدول شماره 

آزمون تداخل و زمان  بعد از شده پسنمرات اصالح

آزمون در دو گروه آزمایش و پیشبرداشتن اثر نمرات 

( و P<01/0کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار داشته )

این امر حاکی از تأثیر مثبت مداخله بسته توانبخشی 

)توجه مداوم، حافظه فعال، بازداری(  شناختی

ها مربوط به محور بوده است. قبل از تحلیل دادهخانواده

ریق آزمون آزمون بریف، از نرمال بودن توزیع  از ط

( اطمینان حاصل شد. 2شاپیرو )جدول شماره  -ویلکز

ها است. بر دهنده نرمال بودن توزیع دادهنشان 2جدول 

هیچ یک از متغیرهای  Fاساس آزمون لوین فرض 

( و حافظه فعال 1Fو28=001/0بازداری )

(؛ بنابراین P>05/0(، معنادار نبودند )1Fو28=22/1)

ار است. همچنین نتیجه ها برقرفرض همگنی واریانس

( حاکی از عدم معناداری F=37/1آزمون ام. باکس )

(؛ بنابراین شاهد برابری P>05/0است ) Fمقدار 
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های کوواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته ماتریس

 فرض موردها هستیم و در نتیجه این پیشدر بین گروه

 دتأیید است و در نتیجه استفاده از تحلیل کوواریانس چن

های حاصل از تحلیل متغیری بالمانع است. یافته

کوواریانس چند متغیره آزمون بریف حاکی از آن است 

 2به دست آمده با درجه آزادی  Fها که در تمام آزمون

هاي حاصل معنادار است. یافته P<01/0در سطح  25و 

نشان داد متغیرهای حافظه فعال و بازداریدر دو گروه  

آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. شپس از حذف اثر پی

77/0  =2η 01/0و >p ( 2و25و  =df( و )55/42 =

F 4/3و  =Hotelling’s Trace در ادامه برای درک .)

تر و بررسی تأثیر جداگانه متغیر مستقل بر دقیق

آزمودنی های اثرات بینمتغیرهای وابسته جدول آزمون

 گردد.ارائه می

 هاي متغیرهای وابسته )آزمون بریف(هاي اثر بین آزمودنی میانگیننتایج آزمون. 5جدول 
 مجذور اتا معناداری F درجه آزادی نوع سوم مجذورات منبع متغیر وابسته
 64/0 001/0 8/46 1 79/133 آزمونپیش بازداری

 63/0 001/0 33/44 1 73/126 گروه

 29/0 003/0 95/10 1 19/37 آزمونپیش حافظه فعال
 63/0 001/0 95/45 1 01/156 گروه

 

حاکی از آن است که میانگین  5نتایج جدول شماره 

آزمون بازداری و حافظه فعال  بعد شده پسنمرات اصالح

آزمون در دو گروه آزمایش و برداشتن اثر نمرات پیشاز 

( و این P<01/0کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار داشته )

 امر حاکی از تأثیر مثبت مداخله بسته توانبخشی شناختی

محور بوده )توجه مداوم، حافظه فعال، بازداری( خانواده

، از نرمال IVAها مربوط به آزمون است. قبل از تحلیل داده

شاپیرو )جدول شماره  -بودن توزیع  از طریق آزمون ویلکز

دهنده نرمال بودن نشان 2( اطمینان حاصل شد. جدول 2

متغیر  Fها است. بر اساس آزمون لوین فرض توزیع داده

(؛ P>05/0(، معنادار نبودند )1Fو28=15/10توجه  )

 ها برقرار است.بنابراین فرض همگنی واریانس

 IVAنتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به آزمون .6جدول 

متغیر 
 وابسته

 مجذور اتا معناداری F درجه آزادی نوع سوم مجذورات منبع

 37/0 001/0 27/16 1 17/2142 پیش آزمون توجه

 47/0 001/0 17/24 1 83/3181 گروه

 

 میانگین که است آن از حاکی 6 شماره جدول نتایج

 از بعد  (IVA آزمون) توجه آزمونپس شدهاصالح نمرات

 و آزمایش گروه دو در آزمونپیش نمرات اثر برداشتن

 این و (P<01/0) داشته معنادار تفاوت یکدیگر با کنترل

 ختیشنا بخشیتوان بسته مداخله مثبت تأثیر از حاکی امر

 و بوده محورخانواده( بازداری فعال، حافظه مداوم، توجه)

 .شودمی تائید متغیرها این مربوط فرضیه نتیجه در

 گیري نتیجه و بحث

 شناختی بخشیتوان بسته  طراحی پژوهش این هدف

 و محورخانواده( بازداری فعال، حافظه مداوم، توجه)

 آموزاندانش اجرایی کارکردهای بر آن اثربخشی ارزیابی

 پژوهش هاییافته بود نارساخوان ساله 14 تا 10 پسر

 رتقایا بر بخشیتوان بسته این معنادار اثربخشی دهندهنشان

 توجه با. بود نارساخوان آموزاندانش اجرایی کارکردهای

( ای وی آی) شنیداری دیداری یکپارچه آزمون نتایج به

 خانواده شناختی توانبخشی بسته طراحی که شد مشخص

 نارساخوان آموزاندانش پایدار توجه ارتقای موجب محور

 گاننجارزاد پژوهش هاییافته نتایج با یافته این. است شده

 اثربخشی نظر از( 1393)همکاران و رستمیان ،(1392)

 زتمرک توجه، اجرایی، کارکردهای بر شناختی بخشیتوان

/ توجه نقص دارای آموزاندانش رفتاری نشانگان و

 همکاران و نریمانی پژوهش نتایج با و فعالی¬بیش

 و( 1394) ناجیان ،(1396) امیني پور،علي ،(1392)

 بخشیتوان اثربخشی نظر از( 1396) همکاران و عزیزی

 هب مبتال ابتدایی آموزاندانش پیوسته توجه بر شناختی

 رذک به الزم البته. باشد می همسو خاص یادگیری اختالل

 تیشناخ بخشیتوان اثربخشی ازنظر همسویی این که است

 این به و است اجرایی کارکردهای مختلف هایمؤلفه بر
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 هب شناختی بخشیتوان هایتکنیک با توانمی که معناست

 مختلف هایگروه در اجرایی کارکردهای ظرفیت ارتقای

 نوع زا بخشیتوان بسته این که آنجایی از. پرداخت بالینی

 االتمق بخشیتوان هایبسته با باشدمی جدید و ساخته محقق

 توجه که کرد اذعان باید همچنین. است متفاوت کامال   پیشین

 هک است اجرایی  کارکردهای انواع ترینپیچیده  از یکی

 املع بازداری و فعال حافظه بهینه عملکرد تمرکز، نیازمند

 رتقایا با شناختی هایتمرین بنابراین. باشدمی حواسپرتی

 بازداری و حافظه ارتقای با و حافظه ارتقای باعث توجه

 بسته این اثربخشی که شوندمی توجه ارتقای باعث

 .نمایندمی حمایت را توانبخشی

 و( بکحاف) فعال حافظه آزمون نتایج اساس بر

 تهبس که شد مشخص ،(بریف) اجرایی کارکرد پرسشنامه

 فعال حافظه ارتقای موجب محور خانواده شناختی توانبخشی

 نتایج با یافته این.  است شده نارساخوان آموزاندانش

 و رادفر ،(1395) وگودرزی وزیری های¬پژوهش

 ،(1396) همکاران و پور رحیمی ،(1395) همکاران

 تاثیر نظر از( 2017) همکاران و کارتی ،(1394) ناجیان

 هحافظ جمله از شناختی هایمهارت بر شناختی توانبخشی

 پژوهش در که است ذکر به الزم. باشدمی همسو فعال

 رب شناختی توانبخشی تاثیر( 1396) همکاران و عزیزی

 ذارگ اثر فعال حافظه بر ولی بوده گذار تاثیر پایدار توجه

 بررسی به ،(2013) همکاران و کارچ همچنین. است نبوده

 و کودکان در شناختی آموزش هایبرنامه اثربخشی

 بر توانبخشی تاثیر داد نشان نتایج که پرداختند نوجوانان

 نشد تیاف حافظه عملکرد بر قوی تاثیر و است بیشتر توجه

 از.  باشدمی ناهمسو پژوهش این  نتایج با جهت این از که

 تحصیلی، عملکرد بر فعال حافظه در ضعف که آنجا

-می منفی اثرات یادگیری همچنین و روزمره کارکردهای

 پذیرامکان مدارس در انفرادی و روزانه آموزش و گذارد

 رد مشکالت منفی پیامدهای از آگاهی افزایش با و باشدنمی

 و سالمت مربیان و متخصصان میان در فعال حافظه

 فعال حافظه ارتقای جهت مداخالتی برای تقاضا آموزش،

 بهرو نارساخوانی ویژه به یادگیری ناتوانی با آموزاندانش

 در اه خانواده به بتوان که ایبسته طراحی لذا است، افزایش

 استفاده هاآن مشارکت از و داد آموزش فعال حافظه ارتقای

 می نارساخوان آموزاندانش عملکرد بهبود موجب کرد

 شناختی بازداری آزمون نتایج اساس بر همچنین. شود

 هک شد معلوم( بریف) اجرایی کارکرد پرسشنامه و( بشرا)

 ارتقای موجب محور خانواده شناختی توانبخشی بسته

 با هایافته این. است شده نارساخوان آموزاندانش بازداری

 بوده، همسو ،(1397) همکاران و عیوضی پژوهش نتایج

 کارکردهای بهبود بر محوریارانه توانبخشی داد نشان که

/ توجه نقص دارای کودکان در بازداری و اجرایی

 و ثورل پژوهش.  است داشته مثبتی تاثیر فعالی¬بیش

 اجرایی کارکردهای آموزش که داد نشان( 2009) همکاران

 رنامهب در دبستانیپیش کودکان بازداری و فعال حافظه بر

 توقف - عالمت برنامه در حالیکه در بوده موثر نرو -برو

 رنامهب این در بهبود عدم این احتماال که نشده حاصل بهبودی

 زا یکی که آنجا از. باشد می ها آزمودنی پایین سن علت به

 آموزان دانش در و است بازداری ویژه اجرایی کارکردهای

 تنظیمات برای همچنین و باشد می نقص دارای نارساخوان

 النهمسئو کارکرد و مسئله حل تحصیلی، عملکرد رفتاری،

 ناختیش توانبخشی اثر بر پژوهش این در بنابراین. است مهم

 تاکید بازداری ویژه به اجرایی کارکرد بر محور خانواده

 مودن اذعان توانمی همسو هاییافته این تبیین در. ایم نموده

 کارکردهای ارتقای برای شناختی توانبخشی بسته که

 راهبردهای براساس همچنین و شده طراحی اجرایی

 یتوانبخش بسته.  است یافته توسعه اجرایی کارکردهای

  که شده طراحی ایگونه به  حاضر محور خانواده شناختی

 هایجلسه. قراردهد هدف را زیربنایی شناختی نارسایی

 جه،تو همچون اجرایی کارکردهای تقویت بر مبتنی تمرین

 رد تکالیف دادن با که بوده بازداری و فعال حافظه تمرکز،

 آموزشی محیط از غیر محیطی در شده کسب نتایج منزل،

 قایارت دهنده نشان آماری هایتحلیل نتایج. شوند داده تعمیم

 خانواده.  است بوده هانارساخوان در اجرایی کارکردهای

  محیط هب نتایج تعمیم برای توانبخشی بسته این بودن محور

 در آموزان دانش. باشد می آموزشی محیط از غیر دیگری

 از کمتر اضطراب و بیشتر آرامش با خانواده محیط

 و شناختی هایفعالیت درگیر رسمی و آموزشی هایمحیط

 به والدین و خانواده هایمحیط که چرا. شوندمی آموزشی

 و گرحمایت کودکان برای معمول و طبیعی صورت

 بخشیتوان هایبرنامه اثربخشی در. هستند کننده پشتیبانی

  آموزان،دانش شناختی هایتوانایی بهبود برای شناختی

 ا  صرف گذشته چون را پیشرفت و  هافعالیت همه تواننمی

 ایبر کلی تبیین یک در. کرد آموزشی هایمحیط به محدود

 بخشی اثر  از حاکی که فرضیه  این از آمده دست به یافته

 اجرایی کارکردهای بر محور خانواده شناختی توانبخشی

 مطرح گونهاین توانمی باشد،می نارساخوان آموزاندانش

 در شناختی تحولی تاخیرهای و نقایص به توجه با که کرد
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 با مرتبط توجه قابل هایآسیب وجود و نارساخوان افراد

 افراد، این مغزی نواحی از شماری در شناختی هایمهارت

 شردهف و ساختاریافته جامع، درمانی رویکرد یک از استفاده

 شناختی بخشیتوان روش لذا. باشد سودمند تواندمی

 ادغام از که است روشی شد داده توضیح قبال که همانطور)

 و شده حاصل اطالعات فناوری با شناختی اعصاب علوم

 ملهج از شناختی کارکردهای نقایص بهبود منظور به روشی

 تأکید با( است مداوم توجه و بازداری فعال، حافظه

 افراد اجرایی کارکردهای بر تواندمی خانواده برآموزش

 تاکیدهای  از یکی بنابراین. باشد بخش اثر نارساخوان

  خانواده یکپارچه نظام از گیریبهره پژوهش، این اساسی

 این شناختی هایتوانایی گسترش و آموزش امر در

 .است آموزاندانش

 شناختی نیمرخ نارساخوان افراد اینکه به توجه با    

 نقاط و مشکالت و هامهارت از ترکیبی که دارند متفاوتی

 برای هرکودک اختصاصی کامال   مداخالت  آنهاست، قوت

 ضروری و الزم شناختی های توانش  بیشتر گیری بهره

 برای مدارس در انفرادی مداخالت اجرای چون. است

 و والدین فعاالنه حضور  نیست، پذیرامکان هرکودک

 اندتومی کودکان روی بر کار و تمرین برای والدین آموزش

 نس پژوهش این های محدودیت از یکی. باشد بهتری گزینه

 نتایج تعمیم در لذا. باشد می هاآن جنسیت و آموزان دانش

 ،سنی شرایط به توجه با پژوهش این در. بود محتاط باید

 ها خانواده به دوباره دسترسی عدم  و پژوهش اجرای زمان

 شودمی پیشنهاد.  نداشت وجود هامداخله پیگیری امکان

 مداوم توجه و فعال حافظه و بازداری آموزش برنامههای

 اقعو استفاده مورد بالینی هایگروه از ایگسترده طیف برای

 مقاطع در زودتر چه هر هامداخله این همچنین. شود

 و یطراح به نیاز بنابراین. شود اجرا تر پایین تحصیلی

 ینب تعامل  بر مبتنی مداخالتی های بسته و هابرنامه تدوین

 .شود می احساس مدارس و هاخانواده

 منابع 

 فعال حافظه آزمون مجموعه(. 1396) اکبرعلی ارجمندنیا،

 چاپ فرهنگ، رشد انتشارات ،(بک¬حاف) کودکان برای

  .اول

 تاثیر(. 1388) مریم نراقی، سیف و اکبرعلی ارجمندنیا،

 آموزان¬دانش فعال حافظه عملکرد بر ذهنی مرور راهبرد

 .178 -173 ،(3)3 رفتاری، علوم مجله نارساخوان،

 اسماعیل احمدی، و یزدان موحدی، منصور؛ بیرامی،

  کزمتمر توجه عملکرد بر شناختی بازتوانی تأثیر(. 1396)

 یادگیری ناتوانی با آموزاندانش در فعال حافظه و پراکنده

 عصب پژوهشی و علمی فصلنامه. خواندن و ریاضی

  .28 - 9 ،(8)2 روانشناسی،

(. 1397) الهه عافی، و خدیجه اقدم، صالحی زینب؛ خانجانی،

 حافظه بهبود در شناختي توانی باز بر مبتني آموزش اثربخشي

 یشب با همراه یادگیري اختالالت با كودكان شنیداري و دیداري

 - لميع نشریه. فعالي بیش بدون یادگیري اختالالت و فعالي

 .33 -29 ،(43)11 ارزشیابی، و آموزش پژوهشي

 علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی(. 1388) علی دالور،

 .هفتم چاپ. رشد انتشارات: تهران. اجتماعی و انسانی

 فرزاد؛ خواه، توحید غالمعلی؛ افروز، مونا؛ دالوریان،

 اکبرعلی ارجمندنیا، و کاظم سید طباطبایی، زادهرسول

 محور رایانه شناختی عصبی یبرنامه طراحی(. 1395)

 غربالگری هدف با فعال حافظه بررسی و گیریاندازه جهت

 فصلنامه. دیسلکسیا یا خواندن اختالل معرض در کودکان

.83 – 75 ،(3) 5بخشی،توان طب پژوهشی -علمی
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(. 1395) شهال پزشک، و حمید علیزاده، فرنگیس؛ دمهری،

 بخشی اثر بررسی و اجتماعی – روانی مداخله برنامه تدوین

 کودکان انگیز چالش رفتارهای و اجرایی کارکردهای بر آن

 تهرش دکتری نامهپایان. باال عملکرد با اتیسم طیف اختالل

 دانشکده استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان

 .تهران طباطبایی عالمه دانشگاه شناسی،روان

 تأثیر(. 1395) جلیل آبادی، فتح و وحید نجاتی، فرهاد؛ رادفر،

 کالمی روانی و فعال حافظه بر شناختی بخشیتوان

 و اندیشه. موردی تک مطالعه یک نارساخوان آموزاندانش

  .26 -17 ،(40)10 بالینی، روانشناسی در رفتار

 الهعزت پور،قدم و فیروزه غضنفری، طاهره؛ پور،رحیمی

 بهبود بر فعال حافظه راهبردهای آموزش اثربخشی(. 1396)

 در پژوهش و دانش. خواننارسا آموزاندانش خواندن عملکرد

 .61 - 52 ،(70)2 هجدهم، سال کاربردی روانشناسی

 مرتضی نظیفی، و سیاوش پسند، طالع حسن؛ رستمیان،

 بر رایانه بر مبتنی اجرایی های¬کنش آموزش اثر(. 1392)

 تاللاخ به مبتال کودکان رفتاری های¬نشانه و اجرایی عملکرد

 ورهد بالینی، روانشناسی مجله. کنشی فزون/ توجه نارسایی

5(1)، 93 - 106. 

 و محمد مهاجرانی، اکبر؛علی نیا، ارجمند محسن؛ خواه، رفیح

 اعتباریابی و هنجاریابی ساخت،(. 1395) خدیجه ئی،نوده

 علوم هایپژوهش(. شناختی بازداری سنجش) بشرا آزمون

 .14 - 1 ،(2)6 رفتاری، و شناختی

 یارانه شناختی بخشیتوان تأثیر(. 1391) فرامرز سهرابی،

 یدارا کودکان بالینی های نشانه بهبود در محرک داروی و یار

 صر،معا شناسی روان مجله. فعالیبیش -توجه نارسایی اختالل

7 (2)، 51- 60. 

 بررسی(. 1395) بهاره گودرزی، وزیری و بهزاد کریوند،

 ارتمه و  فعال حافظه عملکرد بر شناختی بخشیتوان تأثیر

 -94 سال در اشترینان شهر نارساخوان آموزاندانش خواندن

 و یتیترب علوم روانشناسی، المللی بین کنفرانس سومین ،95

  .حیدریه تربیت دانشگاه حیدریه، تربیت زندگی، سبک

 شناختي توانبخشي اثر بررسي(. 1392) مریم زادگان، نجار

 درکودکان( کاري حافظه و توجه) اجرایي عملکردهای بر

 شناسيکار نامه پایان. فعالي بیش -توجه نقص اختالل به مبتال

  .بهشتي شهید دانشگاه روانشناسي دانشکده ارشد،

(. 1395)  امید شکری، و معصومه موسوی، مهدی؛ مجرد،

 تخصوصیا بین رابطه در اجرایی کارکرد گری میانجی نقش

 امهن پایان ، فعالیبیش و توجه نقص عالئم شدت و سرشتی

 اسی،شن روان و تربیتی علوم دانشکده ارشد، کارشناسی مقطع

  .بهشتی شهید دانشگاه

 نرگس تبریزچی، و اسماعیل سلیمانی، محمد؛ نریمانی،

 گهدارین بهبود بر شناختی بخشیتوان تأثیر بررسی(. 1394)

 اللاخت دارای آموزان دانش ریاضی تحصیلی پیشرفت و توجه

ADHD. 134 -118 ،(2) 4 مدرسه، روانشناسی ی مجله.  
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Designing family-based cognitive rehabilitation package and evaluating its 

effectiveness on executive functions of dyslexic students 

Solmaz Ghasemi1 
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Masood Gholamali Lavasani3 

Abstract  
Aim: The present research aimed to design a family-based cognitive rehabilitation package and 

evaluating its effectiveness on executive functions of dyslexic students. Method: The research was 

semi-experimental with pre and post-test and a control group. Statistical population contained all 

students who were studying in governmental centers for learning disorders in Tehran in 2017-2018. 

From among these centers, two centers were selected and 30 students were selected by random 

multi- stages clustering and were assigned into two groups (15 in experiment group and 15 in control 

group). Experiment group received 12 one-hour sessions of intervention once a week for 3 months. 

Both groups were evaluated by Boshra Cognitive Inhibition (Rafihkhah et al., 2016), Working 

Memory Test Battery for Children (Pickering & Gathercole, 2001), Integrated Visual and 

Auditory Continuous Performance Test (Sandford & Turner, 1994), and Behavior Rating 

Inventory of Executive Function (Jerard, 2000). MANCOVA and ANCOVA were used for 

analyzing the data whith SPSS24. Findings: Findings showed that family-based cognitive 

rehabilitation with emphasize on sustained attention, working memory and inhibition had significant 

effects on executive functions of dyslexic students (P>0/01). Conclusion: The family-based 

cognitive rehabilitation with emphasize on sustained attention, working memory and inhibition is 

effective for dyslexic students. 
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