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Abstract 

Background & Objectives: It is hypothesized that there are deficiencies in the Executive Functions (EF) as well as specific–domains of 
mathematics learning, as the substructure of mathematical learning disabilities. Furthermore, there is a lack of process–based interventional 

programs, i.e., specially designed to use numerical and arithmetic materials for students with mathematical learning disabilities. Therefore, the 

present study aimed to design and validate a process–based program for enhancing EF in students with learning disabilities in mathematics, i.e., 
called "Farayesh." 

Methods: The intervention program was designed after studying EF theoretical models and task paradigms. The Farayesh program was generated 

based on Diamond's EF theoretical model (2013) in three components of working memory, inhibition, and switching. The program training 
approach was process–based, and tasks’ content implements numerical materials and arithmetic processes. The Farayesh was presented in the 

form of 12 tasks with parallel forms. Four complex span tasks contain categorization span, subtraction span, computation span, and numerical 

dot–matrix used for working memory component. Four tasks comprise number–word Stroop, number–digit Stroop, size–magnitude Stroop, and 
stop–signal designed for inhibition component; four tasks are used for switching contain addition–subtraction switching, larger–than–smaller 

switching (with two rules), number–digit switching, and ones–tens switching. The face and content validity of the program was estimated using 

the views of 8 experts by the Content Validity Ratio (CVR). For assessing the effects of the program, a quasi–experimental research with a 
pretest–posttest and an active control group design was used. The research population comprised all third– and fourth–grade students with 

mathematical learning disabilities in governmental centers for individuals with learning disabilities in Ahvaz City, Iran. In total, 30 students were 

selected using a purposive sampling method and randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group received 
17 sessions of the Farayesh program; however, the control group received their routine schedules. The Wechsler Intelligence Scale for Children–

Fourth Edition (WISC–IV) and IRAN KEY–MATH Test of Mathematics was used for recruiting eligible students. Scores, completion time, and 

the number of errors of the 12 tasks were considered as the pretest and posttest values to assess working memory, inhibition, and switching. The 
obtained data were analyzed using descriptive and inferential statistics, including Analysis of Covariance (ANCOVA) in SPSS at the significance 

level of α=0.05. 

Results: The obtained data indicated the high reliability and validity of the process–based program of executive function (Farayesh) for students 
with mathematical learning disabilities. The CVR for all tasks was higher than those of the Lawshe table (CVR>0.75). Thus, the content validity 

of the program was established. The Farayesh program improved the frequency of correct responses of working memory (p<0.001) and reduced 
completion time and error in switching (p<0.001) and inhibition tasks (p<0.001) in the experimental group, compared with the controls. 

Conclusion: The "Farayesh" program with a process–based approach to teaching core EFs (i.e., working memory, inhibition, & switching) and 

with a math–specific domain content could be used to stimulate and optimize the pre–existing cognitive capacity of students with mathematical 
learning disabilities. Implementing this program could improve dysexecutive functions in this group. Additionally, the present study result was 

consistent with the brain plasticity theory. In other words, it approved that with a sufficient amount of time and effort of cognitive exercises, the 

inherent capacity of biological, cognitive systems could be eliminated. The Farayesh program could be used as a preventive and therapeutic 
cost–effective intervention, i.e., especially for children with learning disabilities. The process–based program, "Farayesh," used for improving 

EFs, is recommended for educational, clinical, and therapeutic use in schools and rehabilitation centers due to its high reliability and validity. 

Keywords: Executive functions program, Inhibition, Working memory, Switching, Math learning disability, Process–based training. 
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  .۹۹(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ خرداد برخط انتشار 

برای « فرایش»طراحی و اعتباریابی برنامٔه فرایندمحور برای ارتقای کارکردهای اجرایی 
 های یادگیری ریاضیآموزان دارای ناتوانیدانش

 ۵اله فرزاد، ولی۴دکمال خرازی، سی۳یکتا، محسن شکوهی۲زاده، سعید حسن1سمیه نظری*

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران، تهران، ایران؛دانشجوی دکتری روان .1

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛. دانشیار گروه روان۲

 یی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛شناسی و آموزش کودکان استثنا. استاد گروه روان۳
 ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛. استاد گروه مدیریت و برنامه۴

 شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.. دانشیار گروه روان۵

 shasanz@ut.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸ اردیبهشت ۲تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۸ فروردین ۲1 ریافت:تاریخ د

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

مداخالتی کارکردهای های های یادگیری ریاضی و نبود برنامهعنوان منشأ ناتوانیهای حوزٔه خاص ریاضی بهوری اجرایی و نقص مهارتباتوجه به فرضیٔه نارساکنش زمینه و هدف:
آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی برنامٔه فرایندمحور ارتقای کارکردهای اجرایی ویژٔه اجرایی فرایندمحور تخصصی برای دانش

 این گروه اجرا شد.
گروه گواه گروه آزمایشی و یکآزمون و گمارش تصادفی با یکپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشاز نوع نیمهنوع مطالعه برای مرحلٔه اول، مروری و برای مرحلٔه دوم بررسی: روش

( در قالب دوازده ۲۰1۳های تکلیفی موجود در زمینٔه کارکردهای اجرایی، برمبنای الگوی نظری دیاموند )فعال بود. برنامٔه مداخالتی پس از مطالعٔه الگوهای نظری و پارادایم
احی شد. روایی کیفی های موازی در سه مؤلفٔه حافظٔه کاری و بازداری و تغییر آمایه با رویکرد فرایندمحور و با استفاده از مواد عددی و فرایندهای حساب طرلیف دارای فرمتک

برآورد شد. همچنین اعتبار برنامه برپایٔه میزان اثربخشی برنامه  (CVRکارگیری نسبت روایی محتوایی )گیری از نظرات هشت نفر از متخصصان و با بهو محتوایی برنامه با بهره
آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی پایٔه سوم و نفری از دانش۳۰آزمون و با دو گروه آزمایش و گواه، بر نمونٔه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشبا استفاده از طرح پژوهشی نیمه
وتحلیل ( تجزیهα=۰٫۰۵در سطح معناداری ) SPSSافزار نرم 1۶( در نسخٔه ANCOVAراهه )با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس یکها چهارم دبستان سنجش شد. داده

 شدند.
الیف بازداری و تغییر آمایٔه گروه ( است. این برنامه میانگین تعداد خطا و زمان تکمیل تکCVR>۰٫۷۵نتایج نشان داد که برنامٔه فرایش دارای روایی محتوایی مطلوب ) ها:یافته

 (. p<۰٫۰۰1طور معنادار افزایش داده است )های صحیح حافظٔه کاری را به( و درصد پاسخp<۰٫۰۰1طور معنادار کاهش )آزمایش را درمقایسه با گروه گواه به
کارگیری بهینٔه ظرفیت شناختی تواند با تحریک و بهوای تخصصی ریاضی میبرنامٔه فرایش با رویکرد فرایندمحور جهت آموزش کارکردهای اجرایی و با محت گیری:نتیجه
 وری اجرایی این گروه شود.منجربه بهبود نارساکنش با صرف مقدار مشخصی از زمان و کوشش، های یادگیری ریاضیآموزان دارای ناتوانیدانش

 .فرایندمحورییر آمایه، ناتوانی یادگیری ریاضی، آموزش برنامٔه کارکردهای اجرایی، بازداری، حافظٔه کاری، تغ ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
تحولی است که درنتیجٔه ناتوانی یادگیری ریاضی، نوعی اختالل عصب

بدکارکردی سیستم اعصاب مرکزی یعنی شکست در پردازش اطالعات 
ها بیشتر، این اختالل (. پژوهش1آید )وجود میمربوط به ریاضیات به

دانند که برای پردازش هایی میقایص شناختی در سیستماز نرا ناشی
های حوزٔه توانایی»های اصلی شامل عددی حیاتی هستند. این سیستم

های ذهنی از دهی و دستکاری بازنماییهمچون توانایی شکل« خاص
کمیت و مقدار و تبدیل خودکار نمادها به مقادیر عددی و برعکس و 

همچون کارکردهای اجرایی، بازداری، « های حوزٔه گستردهتوانایی»
(. ۲های واجی است )حافظٔه کاری، توجه، سرعت پردازش و توانایی
های یادگیری ریاضی با سه فرضیٔه اصلی دربارٔه منشأ شناختی ناتوانی

عنوان نقص در پردازش کمیت و نقص در توانایی تبدیل خودکار 
ح شده است. نمادها به مقدار و نقص در کارکردهای اجرایی مطر

ویژه تحول این اختالل نشان داده که نقص در کارکردهای اجرایی به
های دبستان مسئول بخش بزرگی از مشکالت ریاضی طی سال

(. برطبق این فرض، بازداری و تغییر آمایه و ۳آموزان است )دانش
(. ۴حافظٔه کاری هرکدام سهم متمایزی در عملکرد ریاضیات دارد )

توانایی بهتری در نگهداری و کار با اطالعات در ذهن کودکی که دارای 
ساز را تواند توجهش را بهتر متمرکز کند، رفتارهای آشفتهاست، می

ها و بازداری نماید، قابلیت انعطاف بیشتر برای سازش با موقعیت
ها در یادگیری و عملکرد تقاضاهای جدید داشته باشد و از این مهارت

 (.۵روزانه سود ببرد )
ها نقش مرجع کارکردهای ر حال حاضر، بدنٔه وسیعی از پژوهشد

های عنوان توانایی شناختی حوزٔه گسترده، در ایجاد ناتوانیاجرایی را به
(؛ اما بحث اصلی بر سر امکان ۶کنند )یادگیری ریاضی تأیید می

ای از هوش سیال عنوان سازهتغییرپذیری و ارتقای این کارکردها به
ویژه نوع سیال آن های هوش سنتی، هوش بهبق نظریهاست؛ چراکه ط

عنوان مشخصٔه ژنتیکی قوی و مقاوم درمقایسه با آموزش شناخته به
های پالستیسیتی (. حال آنکه، نظریه۷نسبتاً ثابتی است ) شده و توانایی

های سنتی مغزی مدعی هستند که این کارکردها تغییرپذیرند. نظریه
ردهایی همچون حافظه با استفاده از آموزش، ارتقا و تغییر در کارک

از استفادٔه بهینه از مربوط به افزایش ظرفیت ذاتی نیست؛ بلکه حاکی
بیانگر  یمغز پالستیسیتی(؛ اما ۸موجود شناختی است )ظرفیت پیش

های شناختی بیولوژیکی با صرف مقدار غلبه بر ظرفیت ذاتی سیستم
پذیری مغزی تیسیتی یا شکلباشد. پالسمشخصی از زمان و کوشش می

از تغییرات پایدار تغییرات عملکردی افراد را در شرایطی خاص ناشی
در مغز توضیح فیزیکی  یفرآیندعنوان در ساختار و عملکرد مغزی به

دهد که در اثر تغییرات در رفتار، فرایندهای محیطی و عصبی می
مغز عضوی  آید. نوروپالستیسیتی این باور قبلی را کهوجود میبه

دارد که مغز چگونه و چطور در طول ایستاست، تغییر داده و بیان می
 (. ۹کند )زندگی تغییر می

ها در زمینٔه ارتقای کارکردهای رفتاری و شناختی امکانی که این نظریه
، موجب شده است بسیاری از متخصصان در حوزٔه به انسان داده

اخالت شناختی برای بخشی به طراحی و آزمون مدآموزش و توان
های یادگیری ریاضیات بپردازند. در های مختلف ازجمله ناتوانیگروه

این راستا پژوهشگران تحولی، مداخالت شناختی متنوعی را تنظیم کرده 
تری را هایی نتایج امیدبخشتا تعیین کنند چه برنامه اندکار گرفتهو به

اشته و دامنه و دنبال دبرای دامنٔه توانایی و سنی مشخصی به
های مختلف عادی پذیری شناختی را در گروههای انعطافمحدودیت

 و بالینی بررسی کنند.
های این حوزه، رویکردهای آموزشی مختلفی ازجمله پژوهش

های ای را در طرحمحور و چندحوزهرویکردهای فرایندمحور و راهبردی
اند. طبق ر گرفتهکاهای آماری متفاوت بهپژوهشی متنوع و برای جامعه

ای از عملیات شناختی محور، دامنههای آموزشی فرایندتعریف پروتکل
های پردازشی عمومی همچون سرعت پردازش و حافظٔه کاری و ظرفیت

اند را از روش تکرار و تمرین و... که مسئول عملیات شناختی چندگانه
ف، مورد تکلیکارگیری هیچ نوع راهبرد خاص ویژٔه یکمطلق، بدون به
اند نتایج امیدبخشی در زمینٔه انتقال اثر دهند و توانستههدف قرار می

ویژه در دوران کودکی دور آموزش به کارکردهای روزانه و تحصیلی به
دست آورند ای بهمحور و چندحوزههای راهبردیدرمقایسه با روش

عنوان رویکردی برای محور، بههای راهبردی(؛ چراکه روش1۰)
های شوند و از تکنیکت از اجرای تکلیفی خاص طراحی میحمای

ها، برند. این روشمی مختلف )مانند تکنیک یادیار در حافظه( بهره
مدت در تکالیف آموزش غالباً منجربه اثربخشی چشمگیر و بلند

پذیری محدود به دیگر تکالیف گردد؛ اما موجب تعمیمشده میداده
های ای )همچون آموزشدحوزههای چن(. آموزش11شود )می

تر هستند و طی آموزش، فرایندهای شناختی محور( غالباً پیچیدهبازی
اند ( و گرچه توانسته1۰سازند )زمان درگیر میشکل همای را بهچندگانه

های خواندن و حساب نتایج در زمینٔه اثربخشی و انتقال اثر به مهارت
یافتٔه برنامه، های تعمیمق بخش(، تعیین دقی۵دست آوردند )مطلوبی به

 (.11ها دشوار است )علت ماهیت ترکیبی آنبه
طبق مطالعٔه مروری نظری و همکاران مشخصات تکالیف آموزشی 

شده های طراحیشامل کیفیت و جنس تکالیف آموزشی، تعداد تمرین
برانگیزی تکالیف برای هر فرد و برای هر تکلیف، حد مطلوب چالش

شواری تکالیف از عوامل مؤثری هستند که در اثربخشی انطباق سطح د
های شناختی، تحول و (. طبق نظریه۷های شناختی تأثیر دارند )برنامه

های های عمومی و حوزهرشد در هر مهارت نیازمند تسلط بر حوزه
های داخلی و هشحال بسیاری از پژو(. با این۲خاص مربوط است )

بدون توجه به جنس و ماهیت تکالیف  نیز بسیاری از مطالعات خارجی
های ها به اهداف دورمورد از برنامهشناختی برای انتقال اثر آموزش آن

و...  Cogniplusو  Jungle memoryو  CogMedتجاری همچون 
های بسیار اندکی به طراحی و (. تاکنون پژوهش1۲اند )استفاده کرده

های رایی باتوجه به حوزههای مداخالتی کارکردهای اجبررسی اثر برنامه
اند؛ ازجمله در پژوهشی دو نوع بازی خاص ریاضیات پرداخته

کامپیوتری تقویت حافظٔه کاری، یکی با محتوای عددی و دیگری با 
شد. نتایج کار گرفته دبستانی بهمحتوای غیرعددی، برای کودکان پیش

یسه با فضایی هر دو گروه درمقا-از بهبود حافظٔه کاری دیداریحاکی
های گروه گواه بود؛ اما فقط گروه آزمایشی با محتوای عددی، در مهارت

 (.1۳شمارش ارتقا پیدا کردند )
باتوجه به اهمیت کارکردهای اجرایی در تحول و پیشرفت ریاضیات، 
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۳ 

های شناختی ویژٔه های خاص ریاضی در برنامهنبود توجه به حوزه
های ریاضی، قابلیت برنامه های یادگیریآموزان دارای ناتوانیدانش

های شناختی فرایندمحور تخصصی با رعایت مختصات برنامه
های خارجی در این های داخلی و کمبود پژوهشاثربخش، نبود پژوهش

حوزه، هدف از پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی اثر برنامٔه فرایندمحور 
آموزان دارای کارکردهای اجرایی با محتوای تخصصی برای دانش

 های یادگیری ریاضی بود.ناتوانی

 بررسیروش 2
پژوهش حاضر در دو مرحلٔه مطالعاتی اجرا شد. نوع مطالعه برای 

آزمایشی با طرح مرحلٔه اول، مروری و برای مرحلٔه دوم از نوع نیمه
گروه آزمایشی و آزمون و گمارش تصادفی با یکپس-آزمونپیش
العه، جهت طراحی و گروه گواه فعال بود. در مرحلٔه اول مطیک

های تکلیفی موجود در یابی برنامٔه فرایش، ابتدا انواع پارادایمروایی
های نظری زیرساخت حافظٔه کاری، حوزٔه کارکردهای اجرایی و مؤلفه

بازداری، تغییر آمایه، حساب و اختالالت ریاضی بررسی شد. سپس با 
 Executive functions, workingهایاستفاده از کلیدواژه

memory, response inhibition, shifting, Switching, 

flexibility, process based intervention, stroop task, 

cognitive training, episodic memory, visuo-spatial 

working memory, verbal working memory, central 

executive, working memory updating, complex span task, 

Mathematic, arithmetic, intervention, training, stop signal 

task, trail making های ها در دیتابیسو ترکیب آنSagepub, 

Pubmed, Springer, ProQuest, Elsevier, and Eric  تمام
های مداخالتی متمرکز بر کارکردهای اجرایی موجود در برنامه

 تجاری افزارهاینرم و نیز هاها و انواع تکالیف و تمرینپژوهش
یی که برای هاموجود، استخراج و تحت ارزیابی قرار گرفت و تمرین

شکل به و پذیر بودند، انتخاب شدهساله اجرایی و درک1۰تا۹کودکان 
عددمحور و با استفاده از فرایندهای سادٔه حساب تنظیم و 

 سازی شدند. متناسب
ها متخصصان، تمرین نظر کسب و محتوا مقدماتی جهت بررسی

ی آموز دارای ناتوانی یادگیری ریاضشکل مقدماتی روی پنج دانشبه
اجرا شد و پس از اصالح دستورعمل، درجٔه دشواری، تعداد تمرین، 

نظران این حوزه )سه ها توسط صاحبشکل ظاهری و مدل ارائه، تمرین
نفر از استادان حوزٔه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران و دو نفر 
از متخصصان حوزٔه نوروسایکولوژی کشور( تحت ارزیابی کیفی قرار 

ها اصالح و تعدیل شدند وجه به بازخورد متخصصان، تمرینگرفت. بات
 بازخورد براساس و برنامٔه اصالحی مجددًا اجرا شد و اشکاالت برنامه

آموزان برطرف گردید. حاصل این مراحل ارائٔه دریافتی از عملکرد دانش
ای شامل دوازده تکلیف برای سه مؤلفٔه حافظٔه کاری و بازداری برنامه

ایه )هر مؤلفه چهار تمرین( بود. باتوجه به هدف برنامه، نام و تغییر آم
معنای تکامل و بهترشدن برای مجموعٔه حاضر انتخاب شد. فرایش به

گیری از نظرات هشت نفر از درنهایت روایی محتوایی برنامه با بهره
شناس های مرتبط با موضوع مطالعه شامل روانمتخصصان در حوزه

سنج، مربی اختالالت دکان استثنایی، روانشناس کوتربیتی، روان
شکل مستقیم در حال کارکردن یادگیری و معلمان کودکان استثنایی که به

آموزان دارای نقایص شناختی بودند، با استفاده از نسبت روایی با دانش
( برآورد گردید. برای تعیین این نسبت از متخصصان CVRمحتوایی )

و « ضروری»قسمتی اساس طیف سهخواسته شد تا هر تکلیف را بر
بررسی کنند. نسبت روایی « غیرضروری»و « مفید ولی غیرضروری»

محتوایی با استفاده از فرمول زیر برای همٔه تکالیف محاسبه و قضاوت 
 شد.

CVR =
𝑛e−n 2⁄

n
2⁄

 

تعداد کل پانل  nشده به گزینه ضروری و تعداد رأی داده 𝑛eکه در آن 
برای تمام تکالیف از عدد جدول  CVRامتیاز (. 1۴) متخصصان است

 تر بود و روایی محتوایی برنامه تأیید شد.( بزرگ۰٫۷۵الوشه )
بر رویکرد آموزشی فرایندمحور نهایی این برنامه مبتنی ترتیب نسخٔهبدین

های هستٔه کارکردهای اجرایی )شامل حافظٔه با هدف تقویت مؤلفه
( با استفاده از 1۵) Diamondمایه( در مدل کاری و بازداری و تغییر آ

شکل مواد عددی و فرایندهای حوزٔه خاص حساب با قابلیت اجرا به
 انطباقی و انفرادی تدوین گردید.

در مرحلٔه دوم مطالعه، جهت اعتباریابی پژوهش با استفاده از طرح 
آموزان پایٔه سوم و چهارم آزمایشی، ابتدا تمامی دانشپژوهش نیمه

شده از طرف معلمان و والدین به مراکز اختالل یادگیری دولتی اعارج
عنوان جامعٔه نفر(، به ۶۳علت مشکالت ریاضی )تعداد شهر اهواز به

های ورود به مطالعه شامل آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. مالک
( براساس مقیاس هوش ۸۵بهر بیشتر از وجود هوش طبیعی )هوش

(، کسب حداکثر نمرٔه 1۶چهارم )ویرایش -وکسلر کودکان
مت انحراف معیار کمتر از میانگین در آزمون ریاضیات ایران کییک

تحولی شدید دوران کودکی (، وجودنداشتن سایر اختالالت عصب1۷)
شده توسط دادهفعالی تشخیصمانند اختالالت طیف اتیسم و بیش

، نبودن پزشک )این موضوع براساس پروندٔه کودک پیگیری شد(روان
حرکتی و ناشنوایی و نابینایی و تسلط به زبان های جسمیمعلولیت

زمان کودک در های خروج از مطالعه نیز شرکت همفارسی بود. مالک
های تحصیلی های مداخالتی مشابه یا دریافت آموزشسایر برنامه

های ورود و خروج خصوصی و اضافی بود. پس از بررسی مالک
عنوان آموز بهدانش ۳۷مند تعداد گیری هدفنهروش نمومطالعه، به

نفری قرار 1۹و  1۸نمونٔه آماری با انتصاب تصادفی در دو گروه 
های مدت هفده جلسه برای آزمودنیگرفتند. برنامٔه مداخلٔه فرایش به

های آموزشی معمول که گروه گواه برنامهگروه آزمایش ارائه شد؛ درحالی
آموز در تمامی جلسات در عملکرد هر دانش کرد. نمراتخود را دنبال 

ها از ادامٔه شد. با شروع برنامه برخی از آزمودنیتکالیف برنامه ثبت 
علت اینکه تنها ها بهنفر از آنشرکت در جلسات خودداری کرده و یک

مانده در گروه بود برای تساوی فراوانی دو گروه از جنسیت دختر باقی
آزمودنی در گروه آزمایش  1۵ژوهش با پژوهش حذف شد؛ درنهایت پ

آزمودنی در گروه گواه انجام پذیرفت. تعداد حجم نمونه باتوجه  1۵و 
به تعداد داوطلبان واجدشرایط نهایی شرکت در پژوهش و نیز 

های آزمایشی درنظرگرفتن حداقل تعداد پذیرفتنی برای انجام پژوهش
طریق انتخاب (. در این پژوهش از1۸نفر در نظر گرفته شد ) ۳۰

کنندگان، کسب رضایت آگاهانه، حفظ حریم خصوصی عادالنٔه شرکت
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۴ 

فایده و نبود اجبار و الزام جهت حضور -و رازداری، برآورد نسبت خطر
 در پژوهش، اصول اخالقی رعایت شد.

مت و مقیاس ابزارهای تشخیصی پژوهش شامل آزمون ریاضی ایران کی
 .هوشی وکسلر کودکان نسخٔه چهارم بود

نسخٔه فارسی چهارمین ویرایش مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان: -
وپرورش کودکان استثنایی کشور این مقیاس توسط سازمان آموزش

استان کشور و روی دو جنس دختر و  ۲۷نفری در 1۲۲۳روی نمونٔه 
استانداردسازی شده است. مقیاس ابزاری بالینی  1۳۹۶پسر در سال 

سال  1۶ماه تا  ۰سال و  ۶اختی کودکان های شنبرای سنجش توانایی
(. 1۶شود )طور فردی و به زبان فارسی اجرا میماه است که به 11و 

آزمون بهر و پنج خردهآزمون اصلی برای محاسبٔه هوشمقیاس ده خرده
بر نمرات تکمیلی برای اطالعات جامع بالینی دارد. عالوه

رکب شامل چهار شاخص ها، این نسخٔه فارسی پنج نمرٔه مآزمونخرده
درک کالمی، استدالل ادراکی، حافظٔه کاری و سرعت پردازش و نیز 

توان ها میآورد که ازطریق آندست میبهر مقیاس کل را بهنمرٔه هوش
های مجزای شناختی برآورد کرد. همسانی کارکرد کودک را در حیطه

ی دو برای همٔه ها با استفاده از فرمول النداآزمونهای خردهدرونی نمره
های سنی و بهر کل برای تمام گروهها و هوشها، شاخصآزمونخرده

و در سطح مطلوبی  ۰٫۶۹همچنین برای کل گروه دارای ضریب باالی 
ذکر است نسخٔه اصلی این مقیاس برای دامنٔه محاسبه شده است. شایان

ینی تر و با نمرات ترکیبی و عاملی بیشتری برای تحلیل بالسنی وسیع
  (.1۶آزمودنی استاندارد شده است )

مت: نسخٔه اصلی این آزمون به زبان آزمون ریاضیات ایران کی-
من و پریچت، متشکل از چهارده توسط کرنولی و ناچی انگلیسی،

 1۹۷۶آزمون شامل سطوح محتوایی عملیاتی و کاربردی در سال خرده
لیاتی و منتشر شد. این آزمون برای سنجش دانش محتوایی و عم

صورت انفرادی و برای سنین قبل کاربردی ریاضی با قابلیت اجرایی به
مت در سطوح سالگی تدوین شده است. آزمون کی1۲از دبستان تا 

محتوایی شامل شمارش، کسر، هندسه و عالئم و در سطح عملیاتی 
شامل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، محاسبٔه ذهنی و استدالل حسابی 

گیری، پول و مسئله، موارد خطا، اندازهشامل حل و در سطح کاربرد
صورت دیداری و شفاهی به های آزمون بهزمان است. بیشتر سؤال

طور شفاهی پاسخ بدهد. نسخٔه آموز باید بهشده و دانشآموز ارائه دانش
نفری ۶۴۹۵اسماعیل و هومن بر نمونٔه  فارسی این آزمون توسط محمد

های اول تا پنجم یازده استان کشور در پایه آموزان دختر و پسراز دانش
ابتدایی هنجاریابی شد. ضریب پایایی این آزمون با روش آلفای 

(. در پژوهش 1۷آمد ) دستبه ۰٫۸۴تا۰٫۸۰کرونباخ در پنج پایه بین 
آموزان دارای اختالل ریاضی منظور شناسایی دانشحاضر، این آزمون به

 شد. استفاده

ه این ترتیب بود که جلسات درمانی از دی ماه روند اجرای پژوهش ب
در مرکز اختالل یادگیری تالشگران اهواز توسط تیم پژوهشی  1۳۹۶

صورت دو طور انفرادی به)پژوهشگر و دو مربی اختالل یادگیری( به
ای برگزار گردید. طی این دقیقه۳۰مدت هفده جلسٔه بار در هفته و به

آزمایش و برنامٔه معمول مراکز اختالل جلسات برنامٔه فرایش برای گروه 

ها توسط پژوهشگر برای گروه گواه یادگیری با نظارت بر محتوای برنامه
اجرا شد. تکالیف برنامٔه فرایش برای تقویت حافظٔه کاری شامل 
فراخنای پیچیدٔه تفریق، فراخنای پیچیدٔه محاسبه، ماتریس نقاط 

در بخش بازداری شامل بندی حافظٔه کاری و عددی، فراخنای طبقه
-رقم، استروپ مقایسه، عالمت-کلمه، استروپ عدد-استروپ عدد

تفریق، تغییر آمایٔه -توقف و برای تغییر آمایه شامل تغییر آمایٔه جمع
رقم و تغییر آمایٔه -تر )با دو قانون(، تغییر آمایٔه عددکوچک-تربزرگ
المی و تکلیف حافظٔه کاری کدهگان بود. در هر جلسه یک-یکان
تکلیف تکلیف بازداری و یکتکلیف حافظٔه کاری دیداری، یکیک

شد. در صورت توقف کودک در آموز تمرین تغییر آمایه با دانش
فراخنایی خاص تمرینات زنجیرٔه مربوط دوبار با کودک تمرین گردید. 

وسیلٔه محاسبٔه درصد نسبت آموز در هر تکلیف بهنمرٔه جلسٔه دانش
آمد. عملکرد دست شده بههای انجامست به کل کوششهای درپاسخ

عنوان عملکرد پایه هر کودک در دوازده تکلیف در جلسٔه اول و دوم به
عنوان عملکرد آزمون و عملکرد وی در دو جلسٔه پایانی بهو پیش

شکل انفرادی و انطباقی انجام شد. برنامه بهآزمون درنظر گرفته پس
آموز منطبق با عملکرد وی در دو ت هر دانشپذیرفت و برنامٔه جلسا

جلسٔه ارزیابی آغازین و میزان سرعت و دقت و فراخنای توانایی وی 
در هریک از تکالیف در نظر گرفته شد؛ لذا برنامٔه جلسات فقط در دو 

آموزان دارای محتوای مشترک و جلسٔه اول و آخر برای همٔه دانش
بنا به عملکرد خود در تکالیف  یکسان بود و در سایر جلسات هر کودک

قبلی در صورت نیاز به تمرین بیشتر در تکلیفی خاص، آن تکلیف را 
 ها داشت.کرد که موفقیت بیشتری در آنبیشتر از تکالیفی دریافت 

راهه اعتبار برنامه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک
(ANCOVA( در سطح معناداری )۰٫۰۵=α و در نسخٔه )افزار نرم 1۶

SPSS منظور ارزیابی توزیع نرمال ویلک به-بررسی شد. آزمون شاپیرو
ها و آزمون همسانی و آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس

آزمون های رگرسیون جهت بررسی مقدار تعامل بین گروه با پیششیب
های مهم این روش آماری محاسبه فرضکار رفت. به این ترتیب پیشبه

 شد.

 هاافتهی ۳
آموز پایٔه سوم و دانش ۳۰های پژوهش حاضر، حاصل مطالعٔه یافته

های یادگیری ریاضی با انتصاب تصادفی چهارم ابتدایی دارای ناتوانی
 نفری آزمایش و گواه بود.1۵در دو گروه 

 
 1شناسی نمونٔه پژوهش در جدول گونه که اطالعات جمعیتهمان

مایش، درمقایسه با گروه گواه در های گروه آزدهد آزمودنینشان می
( و بین p=۰٫۴۶۰متغیر سن تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند )

( و p=۰٫۷۹1بهر )های دو گروه، در متغیرهای سطح هوشآزمودنی
شود. ( نیز تفاوت معناداری مشاهده نمیp=۰٫۰۹1عملکرد ریاضیات )

گروه در های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد دو شاخص
است. شدهنشان داده  ۲متغیرهای تکالیف برنامه در جدول 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
10

1.
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               5 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.101.0
https://jdisabilstud.org/article-1-1444-fa.html


۵ 

 تفکیک گروههای پژوهش بهشناختی آزمودنی. اطالعات جمعیت1جدول 

 متغیر
 گروه گواه گروه آزمایش

 مقدار احتمال tمقدار 
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 ۰٫۴۶۰ ۰٫۷۵ ۶٫۵۳ 11۲٫۲۰ ۸٫۰۰ 11۴٫۲۰ سن ) ماه(
 ۰٫۷۹1 ۰٫۲۶ ۸٫1۲ ۹۴٫۶۶ ۶٫۸۲ ۹۳٫۹۳ بهرهوش

 ۰٫۰۹1 1٫۷۴ ۲٫۷۶ ۷۴٫۰۶ ۳٫۲۷ ۷۶٫۰۰ های ریاضیمهارت

 

 های توصیفی متغیرهای کارکردهای اجرایی قبل و بعد از برنامٔه مداخله در دو گروه. شاخص۲جدول 

 مرحله متغیر
 گواه آزمایش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 زمان تکمیل استروپ عددی
 1۸٫۹۳ ۸۶٫۴۶ 1۹٫۸۳ ۸۵٫۴۶ آزمونپیش

 1۹٫۰۲ ۸۷٫۶۶ ۲۲٫۰۲ ۷۵٫۴۰ آزمونپس

 خطای استروپ عددی
 ۲٫۳۲ ۶٫1۳ ۲٫۳۵ ۶٫۶۰ آزمونپیش

 1٫۷۴ ۶٫۲۰ 1٫۸۸ ۴٫۶۰ آزمونپس

 زمان تکمیل عالمت توقف
 11٫۸۹ ۶۴٫1۳ ۹٫۳۶ ۶۲٫۰۶ آزمونپیش

 1۳٫۴۰ ۶۳٫۴۰ 1۰٫۵۴ ۴۹٫1۳ آزمونپس

 خطای عالمت توقف
 ۲٫۳۲ ۶٫۰۰ ۲٫1۹ ۴٫۸۶ آزمونپیش

 1٫۸۳ ۵٫۹۳ 1٫۶۸ ۳٫۴۶ آزمونپس

 زمان تکمیل تغییر آمایه
 1۸٫۶۵ 1۲۳٫۲۰ 1۵٫۵۲ 1۲1٫۷۳ آزمونپیش

 1۷٫۰۲ 1۲۲٫۶۰ 1۳٫۸۲ 11۲٫۶۷ آزمونپس

 خطای تغییر آمایه
 ۲٫۴۷ ۶٫۶۰ ۲٫۴۴ ۶٫۶۰ آزمونپیش

 1٫۷۶ ۶٫۶۰ 1٫۷۶ ۴٫1۳ آزمونپس

 حافظٔه کاری
 1۰٫۲۲ ۲۶٫۴۲ ۸٫۳۰ ۲۳٫۸۸ آزمونپیش

 ۸٫۴۲ ۲۷٫۵۳ ۸٫1۳ ۵1٫۳۰ آزمونپس

بررسی و مقایسٔه نمرات دو گروه آزمایش و گواه در متغیرهای پژوهش 
آزمون است؛ لذا ها در پساز تغییر نمرات آزمودنیحاکی ۲در جدول 

شده در نمرات رات ایجادجهت بررسی معناداری یا نبود معناداری تغیی
آزمون از روش های موجود در پیشمذکور، با درنظرگرفتن تفاوت

( برای هریک از متغیرها ANCOVAمتغیره )تحلیل واریانس تک
 استفاده شد.
بودن توزیع های تحلیل کوواریانس شامل نرمالفرضبررسی پیش

( و p>۰٫۰۵ویلک )-متغیرهای وابسته با استفاده از آزمون شاپیرو
( برقراری این p>۰٫۰۵ها با استفاده از آزمون لوین )همسانی واریانس

داری اثر و سطح معنا Fها را نشان داد. همچنین بررسی مقدار مفروضه
از آزمون و متغیر مستقل )مداخلٔه آزمایشی( حاکیتعامل بین متغیر پیش

همگنی ( بود؛ درنتیجه مفروضٔه شیب p>۰٫۰۵ها )معنادارنبودن تعامل
 خط رگرسیون نیز تأیید شد.

 . نتایج تحلیل کوواریانس برای تعیین اثربخشی برنامٔه مداخالتی بر عملکرد تکالیف کارکردهای اجرایی۳جدول 

 واریانس بعامن عامل
مجموع 
 مجذورات

درجٔه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار 
مقدار 
 η2 احتمال

توان 
 آزمون

زمان تکمیل 
 استروپ عددی

 1٫۰۰ ۰٫۹۰ <۰٫۰۰1 ۲۶۳٫۵۳ 1۰۷۵۶٫۸۵ 1 1۰۷۵۶٫۸۵ آزمونیشپ
 ۰٫۹۹ ۰٫۴۶ <۰٫۰۰1 ۲۳٫۲۶ ۹۴۹٫۵1 1 ۹۴۹٫۵1 گروه
     ۴۰٫۸1 ۲۷ 11۰۲٫۰۷ خطا

خطای استروپ 
 عددی

 1٫۰۰ ۰٫۷۲ <۰٫۰۰1 ۷1٫۵۴ ۶۶٫۷۹ 1 ۶۶٫۷۹ آزمونپیش
 ۰٫۹۹ ۰٫۵1 <۰٫۰۰1 ۲۸٫۹۳ ۲۷٫۰1 1 ۲۷٫۰1 گروه
     ۰٫۹۳ ۲۷ ۲۵٫۲۰ خطا

 1٫۰۰ ۰٫۷۹ <۰٫۰۰1 1۰۲٫۷1 ۳۲۲۵٫۴۸ 1 ۳۲۲۵٫۴۸ آزمونپیشزمان تکمیل 
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۶ 

 1٫۰۰ ۰٫۵۶ <۰٫۰۰1 ۳۵٫1۷ 11۰۴٫۴1 1 11۰۴٫۴1 گروه عالمت توقف
     ۳1٫۴۰ ۲۷ ۸۴۷٫۸۵ خطا

خطای عالمت 
 توقف

 1٫۰۰ ۰٫۸1 <۰٫۰۰1 1۲1٫۲۰ ۷۰٫۸۷ 1 ۷۰٫۸۷ آزمونپیش
 1٫۰۰ ۰٫۵۵ <۰٫۰۰1 ۳۳٫۵۵ 1۹٫۶۲ 1 1۹٫۶۲ گروه
     ۰٫۵۸ ۲۷ 1۵٫۸۷ خطا

زمان تکمیل تغییر 
 آمایه

 1٫۰۰ ۰٫۹۶ <۰٫۰۰1 ۷۴۸٫۵۰ ۶۵۰۰٫۴۵ 1 ۶۵۰۰٫۴۵ آزمونپیش
 1٫۰۰ ۰٫۷۰ <۰٫۰۰1 ۶۴٫۲1 ۵۵۷٫۶۶ 1 ۵۵۷٫۶۶ گروه
     ۸٫۶۸ ۲۷ ۲۳۴٫۴۸ خطا

 خطای تغییر آمایه

 1٫۰۰ ۰٫۷۹ <۰٫۰۰1 1۰۴٫۸۳ ۶۹٫۴۴ 1 ۶۹٫۴۴ آزمونپیش
 1٫۰۰ ۰٫۷1 <۰٫۰۰1 ۶۸٫۸۸ ۴۵٫۶۳ 1 ۴۵٫۶۳ گروه
     ۰٫۶۶ ۲۷ 1۷٫۸۸ خطا

 حافظٔه کاری
 1٫۰۰ ۰٫۵۳ <۰٫۰۰1 ۳1٫1۲ 1۰۲۸٫۶۷ 1 1۰۲۸٫۶۷ آزمونپیش

 1٫۰۰ ۰٫۸۴ <۰٫۰۰1 1۴۳٫۸۲ ۴۷۵۳٫۹۴ 1 ۴۷۵۳٫۹۴ گروه
     ۳۳٫۰۵ ۲۷ ۸۹۲٫۴۶ خطا

آزمون، مشخص شد با استفاده از تحلیل کوواریانس و با کنترل اثر پیش
(، p<۰٫۰۰1که اثر روش مداخله بر متغیرهای خطای استروپ عددی )

(، زمان تکمیل عالمت توقف p<۰٫۰۰1زمان تکمیل استروپ عددی )
(۰٫۰۰1>p( خطای عالمت توقف ،)۰٫۰۰1>p خطای تغییر آمایه ،)
(۰٫۰۰1>pزمان تکمیل ت ،)( ۰٫۰۰1غییر آمایه>p و حافظٔه کاری )
(۰٫۰۰1>pدانش )های یادگیری ریاضی معنادار آموزان دارای ناتوانی

توان گفت میانگین تعداد شده میهای مشاهدهاست. باتوجه به میانگین
خطا و زمان تکمیل تکالیف کارکردهای اجرایی بعد از مداخله در گروه 

های صحیح متغیر درصد پاسخ طور معنادار کمتر و درآزمایش به
 حافظٔه کاری بیشتر از گروه گواه بوده است. 

 بحث 4
هدف پژوهش حاضر، معرفی مبانی نظری و ساخت و اعتباریابی 

منظور ای فرایندمحور و تخصصی با محتوای عددی و حساب، بهبرنامه
های آموزان دارای ناتوانیوری اجرایی در دانشدرمان نارساکنش

پذیری های انعطافبر نظریهضی بود. این برنامه با تکیه یادگیری ریا
های حوزٔه پذیری عصبی مغز و نیز جایگاه تواناییشناختی و شکل

خاص ریاضی در تحول ریاضیات، از رویکرد آموزشی فرایندمحور برای 
تقویت بازداری و تغییر آمایه و حافظٔه کاری استفاده کرد. نتایج این 

( و اعتبار CVR>۰٫۷۵محتوایی مطلوب ) پژوهش بیانگر روایی
منظور استفادٔه مناسب برنامٔه فرایندمحور ارتقای کارکردهای اجرایی، به

 بخشی بود.آموزشی و بالینی و درمانی در مدارس و مراکز توان
های تکلیفی اثربخش در طراحی تکالیف در سه حوزٔه توجه به پارادایم

فرد برنامٔه حاضر بوده ی منحصربههاکارکردهای اجرایی هسته از ویژگی
چشم  ویژه در حوزٔه حافظٔه کاری بههای داخلی بهکه در پژوهش

و اثربخش در حوزٔه حافظٔه کاری  های بسیار پربازدهخورد. از تمریننمی
استفاده از تکالیف فراخنای پیچیدٔه حافظه است. این نوع تکالیف برای 

اند و درمقابل شدهکاری طراحی  گیری و تقویت ظرفیت حافظٔهاندازه
تکالیف فراخنای ساده قرار دارند. در این نوع تکالیف تقاضاهای 

عنوان بخش نگهداری( با تکالیف ثانویٔه مدت )بهحافظٔه کوتاه

(. عالمت 1۹شوند )عنوان بخش پردازشی( ترکیب میغیرمرتبط )به
سازی های ذخیرهتنیدگی مؤلفهمشخصٔه این نوع تکالیف درهم

گیری ثانویه( است که های آزمون( و پردازش )تکلیف تصمیم)آیتم
ساز شکل توانایی هماهنگی نگهداری در صورت رخداد عوامل آشفتهبه

شکل قوی، دهد. ازآنجاکه تکالیف فراخنای پیچیده بهمیخود را نشان 
گیرند، کار میهای حوزٔه گستردٔه مرتبط با کنترل توجه را بهمکانیسم

زمان موجب شده حول این تکالیف، همهای آموزشی ساختهارادایمپ
شوند افزایش فراخنای حافظٔه کاری و نیز مزایای شناختی دوربردتر می

کارگیری این پارادایم، تکالیف فراخنای (. در برنامٔه حاضر با به۲۰)
پیچیدٔه تفریق و فراخنای پیچیدٔه محاسبه و فراخنای پیچیدٔه ماتریس 

چین و  هایعددی استفاده شده است و همسو با پژوهش نقاط
( اثربخشی این تکالیف 1۹) ( و شپیستد و ردیک و انگل۲۰) موریسون

 دهد.را نشان می
های تکلیفی توقف از پارادایم-استفاده از تکالیف استروپ و عالمت

های شناختی جهت مستند و اثربخشی هستند که در بسیاری از برنامه
(. برنامٔه حاضر با استفاده از انواع ۲1روند )کار میری بهتقویت بازدا

مقدار، -کلمه، استروپ سایز-استروپ عددی شامل استروپ عدد
شکل تخصصی برای رقم، تکالیف استروپ ساده را به-استروپ عدد

توقف نیز از -حوزٔه ریاضیات تنظیم کرده و برای تکلیف عالمت
ناسب با سن و توانایی ریاضی رقمی متهای عددی یک و دو و سهمحرک

و همکاران نیز همسو با نتایج مطالعٔه  لیوکودک بهره برده است. مطالعٔه 
های تکلیفی مذکور از توان ارتقای بازداری توسط پارادایمحاضر حاکی
(؛ اما نمونٔه پژوهشی این مطالعات جمعیت دارای ۲۲بوده است )

ها عددی شدٔه آنفادهناتوانی یادگیری ریاضی نبوده و تکالیف است
 نبودند. 

کردن بین مجموعه قواعد ذهنی با باتوجه به رابطٔه توانایی شیفت
وسیلٔه حمایت از جایگزینی پیشرفت ریاضیات و نقش این توانایی، به

ای، در عملکرد ی چندمرحلههامسئلهها، در حلراهبین راهبردها و خرده
-ضی شامل تغییر آمایٔه جمع(، تکالیف تغییر آمایٔه ریا۲۳ریاضیات )

-تر )با دو قانون(، تغییر آمایٔه عددکوچک-ترتفریق، تغییر آمایٔه بزرگ
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۷ 

 دهگان در این برنامه لحاظ شده است.-رقم و تغییر آمایٔه یکان
های تجاری موفق همچون برنامٔه حاضر مانند بسیاری از برنامه

Jungle Memory  وCogniplas  وCogmed  فیزیکی از مدل انرژی
شکل تکراری تبعیت کرده که در آن بارگذاری منبع شناختی محدود به

شود؛ یعنی چیزی شبیه آنچه منجربه افزایش ظرفیت کارکرد مدنظر می
شکل انطباقی و (. همچنین برنامه به۲۴افتد )برای عضالت اتفاق می

با تنظیم سطح دشواری تکالیف منطبق با عملکرد کودک در هر جلسه 
های ها و مطالعات آزمایشی از ویژگید که طبق نتایج فراتحلیلاجرا ش

(؛ اما پژوهش حاضر 1۹های شناختی است )مؤثر در اثربخشی برنامه
های موجود دارای ساختاری تخصصی با محتوای گام فراتر از برنامهیک

های یادگیری ریاضی عددی و حساب ویژٔه کودکان دارای ناتوانی
از مطالعٔه کراسبرگن و نوردن و کولکمن حاکی طراحی شد که همسو با

گرهای حوزٔه خاص در طراحی تکالیف حوزٔه اهمیت نقش کلیدی تعیین
کودک  ۵1ها (. در مطالعٔه آن1۳گستردٔه شناختی ریاضی است )

دبستانی دارای حافظٔه کاری ضعیف شرکت داشتند که یا یکی از پیش
کردند یا در گروه گواه ا دریافت دو نسخٔه متفاوت برنامٔه حافظٔه کاری ر

ای دریافت نکردند. دو نسخٔه غیرفعال قرار گرفتند و هیچ نوع برنامه
شده برنامٔه کامپیوتری تقویت حافظٔه کاری، از نظر نوع محتوای ارائه

ها دارای محتوای عددی و دیگری دارای متفاوت بودند. یکی از برنامه
مدت برنامٔه مداخله به آزمون،پیش محتوای غیرعددی بود. بعد از انجام

آزمون انجام پذیرفت. چهار هفته اجرا شد و بالفاصله پس از آن، پس
نتایج نشان داد که هر دو گروه آموزش حافظٔه کاری در تکالیف حافظٔه 

فضایی بهبود معناداری درمقایسه با گروه گواه دارند؛ -کاری دیداری
اهده نشد و هرچند دو گروه در اما بین دو گروه تفاوت معناداری مش

های شمارشی و مقایسٔه کمیت بهبود تکالیف درک عددی شامل مهارت
معناداری داشتند، فقط گروه آموزش حافظٔه کاری با محتوای عددی 

 درمقایسه با گروه گواه تفاوت معنادار نشان داد.
های آتی برنامٔه فرایش شود در پژوهشدر پایان این بخش پیشنهاد می

های یادگیری ریاضی آموزان دارای ناتوانیهای بیشتری از دانشر نمونهب
اجرا گردد و اثربخشی و انتقال اثر دور و نزدیک آن بر سایر کارکردهای 

 آموزان آزمون شود.اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش

 گیرینتیجه ۵
روشنی نشان داد که برنامٔه فرایش با درمجموع نتایج پژوهش حاضر به

یکرد فرایندمحور جهت آموزش کارکردهای اجرایی و با محتوای رو
کارگیری بهینٔه ظرفیت تواند با تحریک و بهتخصصی ریاضی می

های یادگیری ریاضی و آموزان دارای ناتوانیموجود شناختی دانشپیش
غلبه بر ظرفیت ذاتی مغزی با  پالستیسیتینیز همسو با نظریٔه 

کی و با صرف مقدار مشخصی از زمان و های شناختی بیولوژیسیستم
وری اجرایی این گروه گردد؛ لذا این منجربه بهبود نارساکنش کوشش

هزینه و ویژه برای عنوان مداخلٔه پیشگیرانه و درمانی کمتواند بهبرنامه می
 کار رود. کودکان پایٔه سوم و بیشتر به

 تشکر و قدردانی 6
کنندگان و ز تمامی شرکتترتیب مراتب سپاسگزاری خود را ابدین

کارکنان محترم مراکز اختالالت یادگیری شهر اهواز و استادان گرامی 
 کنیم.اعالم می

 یهنایب 7
شناسی و آموزش این پژوهش برگرفته از رسالٔه دکتری رشتٔه روان 

کودکان استثنایی دانشگاه تهران بوده و تحت حمایت مالی ستاد توسعٔه 
 انجام شده است. های شناختیعلوم و فناوری
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