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Abstract 

Background & Objectives: Learning disorder is a problem that affects students' neuropsychological functions. This disorder is basically an 

inability to perform the expected arithmetic skills in terms of the child's Intelligence Quotient (IQ) and educational level, i.e., assessed by 
individualized and standardized tests. The present study aimed to design a neuropsychological model of developing creative mind in children 

with learning disorders. 

Methods: This study was a retrospective descriptive–correlational study, based on applied purpose and nature. The study population consisted 
of 1800 first– to sixth–grade students in Bandar Anzali City, Iran in the academic year of 2018–2019. According to the Guilan Learning Disorders 

Association, the number of children with dysfunctional arthritis referred to Bandar Anzali Learning Disorders Center was equal to 128. Due to 

the lack of identification of some other students with learning disabilities or the lack of referral to improve mathematical problems, the researcher 
referred to the public and private elementary schools. Accordingly, the necessary permission was obtained from the city education department. 

Using random sampling method, 10 elementary schools were selected from all schools in Bandar Anzali City. After referring to schools and 

performing the Wechsler Intelligence Scale (2004), KM mathematical test (1988), and interview with class teachers, the total number of children 
with learning disabilities was estimated to be 223. Of these, 204 participants’ IQ scores (memory scores, reasoning, & understanding subscales) 

on the Wechsler Intelligence Scale ranged from 89 to 103. Besides, the selection of students was conducted with accordance to their IQs, the 
variable control of intelligence.  Those with lower or higher than average IQs were excluded from the study. Subsequently, the Coolidge 

Personality and Neuropsychological Inventory (2002), Brain Side Effectiveness Test (1965), Torrance Creativity test (1993), Perceptual Motor 

Questionnaire of Cratty (1967), Corsi Blocks Task (1972), and Memory Rating Scale of Alloway (2008) were performed on the study subjects. 
Moreover, the conceptual model of research was developed based on Ned Hermann's brain dominance model. Descriptive statistics were used 

to analyze the obtained data presented by mean and standard deviation. To draw tables, we used SPSS. Furthermore, to test the proposed model, 

structural equation modeling was used by LISREL software. Additionally, Cronbach's alpha coefficient was used to estimate the significance 
level of the employed tests. The study inclusion criteria included the lack of experience with the Wechsler Intelligence Scale, the lack of 

participation in executive function courses, or brain training programs. In addition to observing ethical issues, the researcher was closely 

supervised in completing the questionnaire and provided the explanations of the research goals to the study participants and their parents; the 
study samples and their parents were justified in this study as a research study and those who did not wish to participate were excluded from the 

study. In addition to collecting information, students and their parents were assured that their provided information would be used anonymously. 

This research was conducted through field and library method. In the field approach, a questionnaire tool is applied and distributed among the 
study participants to obtain the necessary data for analysis. In the library method, the style of retrieval of related books as well as authoritative 

scientific articles and sites are considered. The theoretical and empirical backgrounds related to this research were also collected.  

Results: The structural equation modeling analysis revealed that the activation of executive functions in two segregated individuals leads to 
brain creativity; consequently, it improves perceptual–motor, visual–spatial, and memory function. The relevant results suggested a relationship 

between the variables of executive functions with creativity (Beta=0.36, p=0.003). There was also a relationship between creativity and 

perceptual function (Beta=0.30, p=0.003), motion (Beta = 0.21, p=0.001), visual–spatial (Beta=0.36, p=0.003), and memory (Beta=0.24, 
p=0.003). By fitting the final model, the fit indices were respectively for Chi–squared (p=0.05, CIMIN=4.68), comparative fit index (CFI=0.91), 

and parsimony comparative fit index (PNFI=–0.661), and the root mean square error of estimation (RMSEA=0.06) were calculated. These values 

indicated that the resulting model had a good fit to the data. 
Conclusion: Based on the present study findings, the model designed to improve neuropsychological problems in preschool children was useful. 

Applying this model could help teachers identify and treat students' neuropsychological issues. 

Keywords: Neuropsychology, Creative mind, Dyscalculia. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
14

9.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             1 / 11

mailto:apirkhaefi@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.149.8
https://jdisabilstud.org/article-1-1736-fa.html


1 

  .۸۷(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ خرداد برخط انتشار 

سازی ذهن در کودکان دارای اختالل یادگیری حساب شناختی خالقروانطراحی الگوی عصب
 نارسا

 ۳فرد، مجتبی صداقتی۲رضا پیرخائفی، *علی1سادات پورنسایی غزل

 سندگانینو حاتیتوض

 سی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران؛ شناشناسی تربیتی، گروه رواندانشجوی دکترای روان .1
 شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران؛ . دکترای نوروسایکولوژی، دانشیار گروه روان۲
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران.۳

 apirkhaefi@gmail.com ٔه نویسندٔه مسئول:*رایانام

 1۳۹۸دی  1۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸آبان  1 تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یواننات 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 تشرمن مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شناختی روانطراحی الگوی عصبدهد. هدف این پژوهش، تأثیر قرار میآموزان را تحتشناختی دانشرواناختالل یادگیری معضلی است که کارکردهای عصبزمینه و هدف: 
 سازی ذهن در کودکان حساب نارسا بود. خالق
آموزان پایٔه اول تا ششم شهرستان بندرانزلی تشکیل دانش از نفر 1۸۰۰ رانگر بود. جامعٔه آماری همبستگی گذشته-های توصیفیپژوهش حاضر، در زمرٔه طرحبررسی: روش

گیری تصادفی تعداد ده مدرسٔه ابتدایی از کل مدارس شهرستان انتخاب شد. پس بودند. ابتدا با استفاده از روش نمونه تحصیل به مشغول 1۳۹۶-۹۷دادند که در سال تحصیلی 
آموزان حساب نارسا، انتخاب نفر از دانش ۲۰۴آموزان اجرا گردید و تعداد ( روی دانش1۹۸۸مت )( و آزمون ریاضیات کی۲۰۰۴مدارس، آزمون هوش وکسلر )از مراجعه به 

-یدارید آزمون ،(1۹۶۷ی )کرات یحرکت-یادراک یها(، پرسشنامه1۳۷۲(، آزمون خالقیت )1۹۶۵مغز ) (، آزمون غلبٔه طرفی۲۰۰۲های کارکردهای اجرایی )شدند. پرسشنامه
یابی افزار لیزرل و با استفاده از تکنیک مدلآزموزان اجرا شد. بررسی الگوی پیشنهادی با نرم( روی این دانش۲۰۰۸ی )آلوو مون حافظٔهزو آ (1۹۷۲ی )کرس یهاکوبل ییفضا

 صورت گرفت. ۰٫۰1معادالت ساختاری با سطح معناداری 
 ۰٫۳۰سازی با کارکرد ادراکی )( رابطه وجود دارد؛ همچنین میان خالق=Beta= ،۰٫۰۰۳ p ۰٫۳۶) سازیکه میان متغیرهای کارکردهای اجرایی با خالقنتایج نشان داد ها: یافته

Beta= ،۰٫۰۰۳ p=( حرکتی ،)۰٫۲1 Beta= ،۰٫۰۰1 p=بینایی ،)-( ۰٫۳۶فضایی Beta= ،۰٫۰۰۳ p=( و حافظه )۰٫۲۴ Beta= ،۰٫۰۰۳ p=رابطه مشا )شود. با هده می
(، مقدار شاخص برازش مقتصد =۰٫۹1CFI(، شاخص برازش تطبیقی )=۰٫۰۵p= ،۴٫۶۸CMINترتیب برای مجذور خی )های برازش بهانجام برازش مدل نهایی، شاخص

 دارد. هاداده برای مناسبی زشبرا حاصل مدل دست آمد که نشان داد( به=۰٫۰۶RMSEA( و ریشٔه میانگین مربعات خطای برآورد )PNFI= ۰٫۶۶1هنجارشده )
شناختی کودکان دبستانی مفید است و استفاده از الگوی مذکور به معلمان کمک روانشده بر بهبود مشکالت عصبهای پژوهش حاضر، الگوی طراحیبراساس یافتهگیری: نتیجه

 آموزان را شناسایی و درمان کنند.خواهد کرد تا این مشکالت دانش
 ذهن، حساب نارسا. سازیشناختی، خالقروانصبعها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
بار در چهارمین برای اولین 1۹۹۴در سال ریاضی  1اختالالت یادگیری

 اختالل ینراهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی مطرح شد. ا

 برحسب انتظارداشته حسابی هایمهارت انجام در ناتوانی اساساً

 هایبا آزمون که کودک است آموزشی سطح و هوشی توانایی

 فرد DSM-5 هامالک طبق .شودمی ارزیابی استانداردشده و انفرادی

جدول  ارقام، و اعداد قواعد یافتن برتسلط در ریاضی ناتوانی مبتال به
 روابطشان و هاآن اعداد و بزرگی از دارد؛ مشکل سبهمحا یا ضرب

 و شماردمی با انگشتانش را رقمییک اعداد دارد. ضعیفی درک باهم
 وسط یا بیاورد یادرا به ارقام قواعد خود هایکالسیهم مثل تواندنمی

کند  عوض را روش محاسبه است ممکن و شودمی سردرگم محاسبه
(1) . 

ی امروزه برااست.  ۲ضروری در یادگیری، خالقیتیکی دیگر از مفاهیم 
نياز است ی پيچيده به پرورش افرادعی و اجتمای مقابله با مسائل فرد

و خالق بينديشند و ، منطقی اراده و تعقل خويشی كه با اتكا به نيرو
و ی اقتصادی ناسالم و استفاده صرف از دستاوردهابستگی واجای به
گی زندی فرهنگ مناسب برای، آورفن، مولد دانش، ديگرانهنگی فر

آموزان خالق باشند. دانشیی خالق در عصر دانا، فعال و مستقل
شبيه ی عملكردقع بهر متوسط در بيشتر مواباوجود داشتن هوش

از سوی دیگر (. ۲ند )دارزیاد آموزان تيزهوش با هوشبهر دانش
مغز، ساختارهای با اهمیتی بوده که با کمک   ۳کارکردهای اجرایی

و تفکر و   4شناختی مسئول دراختیارگرفتن هوشیاریرایندهای روانف
عمل هستند. کارکردهای اجرایی، فرایندهای عالی راهبردهای یادگیری 

های عالی ذهن شامل خودگردانی، ای از تواناییاست که مجموعه
  .(۳کند )بازداری، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را هدایت می

های این آمادگی را دارد که از راه تحریکاعتقاد بیکر مغز به
توان با تحریک نیمکرٔه چپ، شناختی تغییر یابد؛ یعنی میعصب

عملکرد محاسبٔه کودکان حساب نارسا و با تحریک نیمکرٔه راست 
محققان عنوان کردند،  عملکرد ادراک کودکان را بهبود بخشید.

 یگيرديا يندافردر  مغزچهار ربع  كه تأثیرگذار است نیماز یگيرديا
 یهافعاليتکه  دشومی حصالا قتیو ختیشنا ییراكا ؛مداخله کند

 چٔهرپایک لمد (. برحسب۴باشد ) تفكر تترجيحا با منطبق شیزموآ
 مغز بعر رچها متما بایدكه  است هشد حمطر ضفرپيش ينا ،هرمنند 
 معنا انبد جمله ينا باشند. خيلد شیزموو آ یگيرديا یهافعالیتدر 

ب نیمکرٔه به نبايد تنها كه تسا  ینحوبه ؛دشو كتفاا دفر  5غال
که نیمکرٔه  گرددهای آموزشی کارکردهای اجرایی ارائه میفعالیت

 وهگردر  ها خصوصاًشود. این آموزشمی تقويتمغلوب نیز 
در  كه تیمشكالو  حساسيت ليلدبه یگيرديا انناتو زانموآنشدا
شی این زموآ یهاهشيوت. استر برجسته ،دارنددروس  یگيرديا

 هر جانبههمهو  پويا رتصوبه شده است که حیاطر ینحوبهپژوهش، 

                                                      
1. Learning Disability 
2. Creativity 
3. Executive Function 
4. Consciousness 
5. The dominant hemisphere 

 (. ۵کند ) زشموآ مرا گيررا در مغزبع ر رچها
 بین ارتباط کاربست سازی ذهن،خالق شناسیروانالگوی عصب

 کاربرد شناسیروانعصب ارزیابی است؛ همچنین مغز و خالقیت

 با که است انسان تفکر خالقانٔه در مداخله و ارزیابی دانش برای این

(. ۶دارد ) ارتباط مرکزی عصبی سیستم نابهنجار و بهنجار عملکرد
ی هاشامل آزمونسازی ذهن، ی خالقشناختروانعصبالگوی 

 یبررسسازی این کارکردها درجهت ی فعالبرا کارکردهای اجرایی،
 یبرابوده که  ینیبال یطیمغز در محخالقیت هر دو نیمکرٔه عملکرد 

ی-کاهش مشکالت ادراکی ی-و بینایی  6حرکت ٔه  ۷فضای  ۸و حافظ
در  یتجرب ایرشته ه،مطالع نیاکودکان حساب نارسا است. 

های مغز عملکرد نیمکره یکه هدف آن درک چگونگ بوده یشناسروان
های است؛ همچنین تشخیص و درمان اثرات رفتاری و شناختی اختالل

فضایی را تحت -ی ادراکی و حافظه و بیناییهاعصبی شامل مهارت
 مستیذهن بر س کیکالس یهاهینظر کهیدرحالدهد؛ بررسی قرار می

ست که چگونه ا نیدنبال ابه یشناختروانعصب .اندمتمرکز شده یعصب
 یتوجهدرخوربخش  بیترت نیاه ب هستند. ارتباطدر  ممغز و ذهن باه

 یهاتمسیبه مغز و س ذهن سازیخالق یشناختروانعصبالگوی  از
سازی ی خالقشناختروانعصب الگویشود. یم طمربو یرفتار یعصب
تالش  قتیدرحق پردازد ومی در انسان یمغزبدکارکردی  بهبودبه  ذهن

  (.۷های الکتریکی است )فعالیتجهت ضبط این الگو در
های متعددی در رابطه با تأثیر خالقیت و کارکردهای اجرایی پژوهش

بهبود مشکالت یادگیری کودکان مبتال به اختالل یادگیری انجام شده  بر
( به این نتیجه دست یافتند که بین ۸است. آبخو دارستانی و استکی )

مشکل ریاضی و کارکردهای اجرایی و همچنین بین حل مسئله و مشکل 
( در پژوهش خود ۹جویی و پیرخائفی )شاهریاضی رابطه وجود دارد. 

تواند موجب افزایش ادراک فضایی آموزش خالقیت میه نشان دادند ک
 . مطالعٔه قمریآموزان تحت آموزش شودریاضی دانش و توان حافظٔه

کودکانی که از ناتوانی در یادگیری رنج ( مشخص کرد 1۰) گیوی
با کودکان بهنجار و کودکان دارای اختالل  برند، درمقایسهمی

 .در کارکردهای اجرایی دارندفعالی، اختالل بیشتری بیش/توجهنقص
الگوی بالینی خالقیت  ( نشان دادند که11پیرخائفی و سجادی منزه )

درمانی توانسته است افزایش معناداری را در انگیزش درونی و عملکرد 
وجود کنترل به درمقایسه با گروهآموزان گروه آزمایش تحصیلی دانش

یافتند کارکردهای ( در1۲دیویا سادانا و همکاران ) . همچنینآورد
شناختی خالقیت در گروه هنرمندان بیشتر از گروه افراد عادی عصب

( به این نتیجه رسیدند که بین افزایش 1۳) همکاران است. اسپرت و
گونزالس کارپیو و همکاران  ای وجود ندارد.دوپامین و خالقیت رابطه

ی ( در پژوهش خود دریافتند که کودکان دارای اختالل نارسای1۴)
جنبش یا عمل، بیان عاطفی ها ازقبیل کنشی در برخی زمینهتوجه و فزون

خالقیت بیشتری از خود  و گفتاری، تجسم غیرمعمول، طنز یا فانتزی
 ( مشخص1۵) ناسبام و همکاران در مطالعٔه نیهمچندهند. نشان می

6. Perceptual-motor  
7. Spatial-Visual 
8. Memory 
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۳ 

خالقانه باعث  یهاایده دیبر تمرکز بر تولشد که دستورعمل صریح مبنی
شود. بر عملکرد خالقانه می یکار ش توانایی هوش و حافظٔهافزای

 ،1غیرکالمی یادگیری اختالل با افراد در نقایص و هاتوانش ترکیب
منجر  شانمحیط و هاآن هایمهارت میان به ناهماهنگی اغلب

اجتماعی را در پی  و هیجانی آموزشی و خطرهای افزایش که شودمی
 و کالمی هایزمینه در کودک کلی هاییتوانای از زیاد برآورد دارد.

 در نواقص باوجود بهنجاری از غلط تصور به تواندرمزگشایی، می

احتمال ابتال به افسردگی و اضطراب و  .شود منجر هازمینه سایر
مشکالت هیجانی در کودک دارای اختالل یادگیری ریاضی زیاد است 

 از ریاضی خاص یادگیری ناتوانی تشخیص اهمیت دلیل(. به1)

 ناکافی، آموزش( مختلف علل به ریاضی درس کم در پیشرفت

( آموزاندانش رفتاری و عاطفی مشکالت ناکارآمد تدریس، هایشیوه
 با اثربخش آموزش سودمندی و آموزاندانش موفقیت تحصیلی در

 الگوی براساس آموزشی غنی محتواهای و متنوع آموزشی هایشیوه

برنامٔه  فقدان ی ذهن، همچنینسازشناختی خالقروانعصب
بیشتر  را آموزاندانش های تحصیلیمهارت بتواند که ایشدهتدوین
 پژوهش فقدان و دهد را تشخیص یادگیری اختالل بتواند نیز کند و

مطالعات  شتریکه بنیتوجه به اکشور و نیز با داخل در زمینه این در
هدف از انجام  است، یآموزان عاددر دانش تیخالق نٔهیشده در زمانجام

سازی ذهن شناختی خالقروانپژوهش حاضر این بود که الگوی عصب
 را تحت برازش قرار دهد.

 بررسیروش 2
 زمرٔه دربراساس هدف کاربردی و براساس ماهیت،  مطالعه این

پژوهش حاضر  جامعٔه .بود نگرگذشته همبستگی-یتوصیف هایطرح
ل تا ششم شهرستان بندرانزلی آموزان پایٔه اودانش از نفر 1۸۰۰را 

مشغول به تحصیل  1۳۹۶-۹۷تشکیل دادند که در سال تحصیلی 
بودند. با استعالم از انجمن اختالل یادگیری استان گیالن، تعداد 

کننده به مرکز اختالل یادگیری کودکان حساب نارسای مراجعه
نشدن برخی نفر بود. باتوجه به شناسایی 1۲۸شهرستان بندرانزلی، 

آموزان دارای اختالل یادگیری حساب نارسا یا یگر از دانشد
نکردن جهت بهبود مشکالت ریاضی، محقق با کسب مجوز مراجعه

از دولتی وپرورش شهرستان، به مدارس ابتدایی اعمالزم از ادارٔه آموزش
و غیرانتفاعی شهرستان مراجعه کرد. ابتدا با استفاده از روش 

ده مدرسٔه ابتدایی از کل مدارس شهرستان گیری تصادفی تعداد نمونه
بندرانزلی انتخاب شد. در ادامه پس از مراجعه به مدارس و اجرای تست 

( و نیز مصاحبه با 1۹۸۸مت )( و آزمون ریاضی کی۲۰۰۴وکسلر )
معلم کالس، تعداد کل کودکان دارای اختالل یادگیری حساب نارسا، 

نفر حاضر به مشارکت  ۲۰۴نفر برآورد گردید. از این تعداد،  ۲۲۳
بهرشان )نمرات حافظه، استدالل، فهم( در مقیاس شدند که نمرٔه هوش

قرار داشت. همچنین علت انتخاب  1۰۳تا۸۹هوشی وکسلر بین 
آموزان با بهرٔه هوشی ذکرشده، کنترل متغیر هوش بود تا افراد دانش

ند. از دیرآموز یا دارای بهرٔه هوشی بیشتر از متوسط، وارد پژوهش نشو
سوی دیگر، این پژوهش در شهرستان بندرانزلی انجام پذیرفت و باتوجه 
به تعداد محدود جامعٔه آماری، کفایت نمونه تأمین نشد. پس از آن، 

(، آزمون غلبٔه طرفی ۲۰۰۲های کارکردهای اجرایی کولیچ )پرسشنامه
(، 1۳۷۲(، آزمون خالقیت عابدی )1۹۶۵مغز چاپمن و ادینبورگ )

-یداریآزمون د ،(1۹۶۷ی )کرات یحرکت-یادراک یهاهپرسشنام
( روی ۲۰۰۸ی )مون حافظٔه آلووزو آ (1۹۷۲ی )کرس یهاکوبل ییفضا

ها اجرا گردید و مدل مفهومی پژوهش با اقتباس از الگوی غلبٔه مغزی آن
  ارائه شد. 1( مطابق با نمودار ۵ند هرمن )

 
 ذهن )اقتباس از الگوی غلبٔه مغزی ند هرمن( سازیشناختی خالقروان. الگوی عصب1نمودار 

                                                      
1. Non-Verbal 
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۴ 

و  میانگین ارائٔه منظوربه توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه جهت
 ۲۴نسخٔه  SPSSافزار جداول با استفاده از نرم ترسیم و معیار انحراف

 ساختاری معادالت روشاز  ،پژوهش پیشنهادی مدل آزمون منظوربهو 
 تررایج آماری هایر لیزرل استفاده شد. شاخصافزابا استفاده از نرم

((، CMINمطلق )آمارٔه مجذور خی ) برازش شامل مدل، برازش در
برآورد  خطای مربعات میانگین مقتصد ریشٔه برازش هایشاخص

(RMSEA)مقتصد برازش ، شاخص ( هنجارشدهPNFIو ) 

 کهشدند؛ درصورتی محاسبه (CFI) تطبیقی برازش هایشاخص

 برازندگی بر نباشد، معنادار آماری از لحاظ خی ذورمج شاخص

 تربزرگ هاینمونه در شاخص این کند؛ امامی داللت الگو مناسب

 الگو برازندگی برای مناسبی رو شاخصازاین و است معنادار معموالً

 NFI و CFI هایشاخص برای یک نزدیک عدد شود. مقدارنمی تلقی
 و هنجارشده مقتصد برازش صشاخ برای ۰٫۵از  بیشتر مقادیر و

 بر RMSEAشاخص  برای ۰٫۰۵مساوی  یا ترکوچک مقدار

 عاملی بارهای بیانگر گیریدارد. مدل اندازه داللت مناسب برازندگی

 از کمتر عاملی بار متغیر است. اگر هر برای شدهمشاهده متغیرهای

 و متوسط ۰٫۶تا۰٫۳عاملی بین  بار و بوده ضعیف رابطه باشد ۰٫۳
 برازش هایمیان شاخص در است. مطلوب خیلی ۰٫۶ از تررگبز

از  کمتر به درجٔه آزادی دوخی نسبت اگر گیریاندازه هایمدل در رایج
 از کمتر RMSEAدارد. شاخص  مناسبی برازش مدل باشد، دو

 نزدیکتر یک به چقدر هر نیز هاشاخص است. سایر مطلوب ۰٫۰۵

ت برآورد سطح معناداری (. همچنین جه1۶)ند ترمطلوب بوده،
 ها محاسبه شد.ها، آلفای کرونباخ پرسشنامهآزمون

مقیاس  توسط شدنارزیابی سابقٔه مالک ورود به پژوهش شامل نبود
کارکردهای اجرایی و  هایدوره نکردن درهوشی وکسلر و شرکت

 اخالقی، موضوعات رعایت لحاظبه آموزش غلبٔه مغزی بود. همچنین

 توضیحات و داشت پرسشنامه بر تکمیل دقیقی نظارت پژوهشگر

 داده کنندگان و والدینشانشرکت به اهداف پژوهش درخصوص الزم

 تنها این مطالعه که شدند توجیه هانمونه و والدین آن افراد شد.

 توانند شرکتمی نیستند مایل که و کسانی پژوهشی است تحقیق

آموزان و ه دانشب اطالعات آوریجمع با رابطه در همچنین نکنند.
 پژوهش از آمدهدستاطالعات به که شد داده اطمینان والدینشان

 روشبه پژوهش شود. اینمی استفاده نامبی و محرمانه صورتبه

 روش در که شکل این به گرفت. صورت ایو کتابخانه میدانی

آموزان، در بین دانش آن توزیع و پرسشنامه ابزار استفاده از با میدانی
 روش گردآوری شدند. در بررسی و تحلیل الزم جهت هایداده

 استفاده همچنین و از کتب مربوط برداریبه سبک فیش ایکتابخانه

 پژوهشیعلمی هایفصلنامه و هاسایت و معتبر علمی مقاالت از

  شد. آوریجمع پژوهش این با مرتبط و تجربی نظری هایپیشینه

این پرسشنامه توسط  (:۰۰۲۲ (1ـآزمون کارکردهای اجرایی کولیچ
شناختی روانمنظور سنجش چندین اختالل عصببه نو همکارا چکولی

پرسشنامه، سه  .ساخته شدساله 1۷تا۵و رفتاری کودکان و نوجوانان 

                                                      
1. Coolidge Personality and Neuropsychological Inventory 
2. Delacato 
3. Creativity test 
4 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IVCDN) 

سنجد. دهی و نابازداری را میگیری و سازمانمقیاس تصمیمخرده
الت ریزی و سؤابرنامه-گیریتصمیم یک تا هشت زیرمقیاس سؤاالت

و سؤاالت هفده تا نوزده زیرمقیاس  دهینه تا شانزده زیرمقیاس سازمان
است. نمرات بیشتر  ۳تا۰سنجد. دامنٔه نمرات بین نابازداری را می

دهندٔه مشکالت در هر زیرمقیاس است. آلفای کرونباخ در نشان
دهی و و همسانی درونی برای سازمان ۰٫۷1پژوهش کولیج، 

دست آمد به ۰٫۸1و  ۰٫۹و  ۰٫۹1ترتیب ی بهگیری و بازدارتصمیم
بود.  ۰٫۹۰(. همچنین آلفای کرونباخ کل مقیاس در نسخٔه فارسی 1۷)

و  ۰٫۸۲گیری و تصمیم ۰٫۸1دهی همسانی درونی برای سازمان
 (. 1۸محاسبه شد ) ۰٫۵۶بازداری 

این پرسشنامه  :(1۹۶۵) طرفی برتری ارزیابی ایمشاهده لیستچک-
 از جدول رشد ادینبورگ و چاپمن دست برتری شامل ارزیابی

 اندام، هر طرفی برتری است. ارزیابی ۲دالکاتو کودک مغزی-عصبی

 با هافعالیت به هاآزمودنی شود. پاسخشامل یک تا هشت فعالیت می

و اندام چپ )دو  Rگزینه اندام راست )دو نمره( در ستون پاسخ  سٔه
ستون  در نمره)دو نمره( یکو دو سو توان  Lنمره( در ستون پاسخ 

 گذارینمره و مشخص نمره در ستون پاسخ چپ،راست و یک پاسخ

 است +1۰۰تا-1۰۰از  پیوستاری در طرفی برتری نمرات .شودمی

 دو سو توان افراد و -۴۰تا-1۰۰گسترٔه  در نمراتی برترچپ افراد که

ترٔه گس در نمراتی برترراست + و افراد۴۰تا-۴۰ گسترٔه در نمراتی
 ۰٫۹۶گیرند. ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو جنس + می1۰۰تا-۴۰

محاسبه  ۰٫۹۶و برای دختران  ۰٫۹۷دست آمد و روایی برای پسران به
و  ۰٫۹۴پور آلفای کرونباخ پرسشنامه علی پژوهش (. در1۹شد )

 ۰٫۹۲و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن  ۰٫۹۴همبستگی دو نیمٔه آن 
  (.۲۰دست آمد )به
شده این آزمون درواقع شکل کوتاه (:1۳۷۲) ۳آزمون خالقیت تورنس-

و استاندارد آزمون خالقیت تورنس است که توسط دکتر عابدی ساخته 
 تکلیف سه )تصویری( دارای Bفرم  تورنس خالق تفکر شد. آزمون

پذیری را تحت بوده و چهار عامل سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف مجزا
و دامنٔه نمرٔه کل خالقیت  ۲تا۰گذاری بین هد. نمرهدسنجش قرار می

معنای خالقیت زیادتر است. در است. نمرات بیشتر به 1۲۰تا۰بین 
پذیری های سیالی، بسط، ابتکار و انعطافآزموننسخٔه اصلی برای خرده

دست آمد به ۰٫۸۸و  ۰٫۸۹، ۰٫۹1، ۰٫۹۳ترتیب آلفای کرونباخ به
ب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای (. در ایران در روش ضری۲1)

های سیالی، بسط، ابتکار و آزمونآموز، در خردهدانش ۸1۹
محاسبه شد  ۰٫۵۵و  ۰٫۶۸، ۰٫۴۸، ۰٫۶۷ترتیب پذیری بهانعطاف

(۲۲ .) 
چهارمین  : 4(۲۰۰۴رم )چها هوش وکسلر کودکان نسخٔه اسیمق-

 5ویوبل-از مقیاس اصلی وکسلر هوش وکسلر کودکان اسیمقویرایش 
نشأت گرفته است. این مقیاس توسط دکتر عابدی در ایران تدوین شد 

وری کلی عقالنی و چهار شاخص درک گیری کنشو امکان اندازه
کالمی، استدالل ادراکی، حافظٔه فعال و سرعت پردازش را فراهم 

5. Wechsler-Bellevue 
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۵ 

 ۰٫۹۷آورد. ضریب اعتبار بهرٔه هوشی کل در نسخٔه وکسلر برابر با می
(. جهت محاسبٔه روایی همبستگی نمرات سی ۲۳)گزارش شده است 

نفر با آزمون ریون و وکسلر کودکان تجدیدنظرشده محاسبه شد که 
دار معنا ۰٫۰۵دست آمد و در سطح به ۰٫۲۵و  ۰٫۳۸ترتیب میزان آن به

 (. ۲۴بود )
تکی ریاضی آزمون (:1۹۸۸ت )مکی زمون ریاضیآ- توسط  1م

 سه شامل توالی و موضوع حاظل از آزمون این .شد ساخته ۲کنولی

 یا سه به بخش هر .ستا کاربردها و عملیاتو  اساسی مفاهیم بخش

 فرعی آزمون سه از اساسی مفاهیم حوزٔه .شودمی تقسیم حیطه چهار

 تفریق، جمع، از عملیات حوزٔه و هندسه ،گویا اعداد شمارش،

 برای هاییپرسش از حوزٔه کاربرد و محاسبٔه ذهنی ،تقسیم ضرب،
 تشکیل، لهئمس حل ،هاداده تفسیر تخمین، پول، زمان، گیری،اندازه

 توسطسال،  11تا۸آموزان دانش روی ایران در آزمون این .است شده

 ۵۸نقطٔه برش در این آزمون،  .شد هنجاریابی هومن و محمداسماعیل
 آزمون پایاییبوده و نمرات کمتر نشانٔه مشکالت در ریاضیات است. 

 (. ۲۵دست آمد )به ۰٫۶۸و  ۰٫۶۷ کرونباخ آلفای روشبه

 این (:1۹۶۷حرکتی کراتی )-های ادراکیآزمون سنجش توانایی-
حرکتی -منظور ارزیابی توانایی ادراکیآزمون توسط کراتی به

. آگاهی و درک 1شود: ها میآموزان ساخته شد و شامل این آزموندانش
. پرتاب ۵حرکتی؛ . چابکی ۴. تعادل؛ ۳. چابکی عمومی؛ ۲از بدن؛ 

. ردیابی حرکت توپ. هرکدام دارای پنج مرحلٔه اجرایی است ۶توپ؛ 
آورد. کسب امتیاز دست میکه آزمودنی امتیازی بین صفر تا پنج را به

عنوان عملکرد عنوان عملکرد ضعیف و امتیازهای بیشتر بهکمتر به
وایی و شود. این پرسشنامه در نسخٔه کراتی، دارای رخوب ارزیابی می

(. روایی و پایایی نمرٔه کل ۲۶است ) ۰٫۹۳و  ۰٫۸۹ترتیب پایایی به
 (. ۲۷دست آمد )به ۰٫۵۹و  ۰٫۶1ترتیب آزمون در نسخٔه فارسی به

ی هایبلوک تکلیف-  ،کرسی هایبلوک تکلیف (:1۹۷۲)  ۳کرس
 شناسانروان و بالینی هاینورولوژیست برای مندقدرت یآزمون

مکعب نُه  شامل کرسی هایبلوک اولیٔه شکل .است شناختی و تحولی
متر سانتی ۲۳×۲۸ اندازٔه در ایتخته روی نامنظم صورتبه که شودمی

 که ترتیب این به ؛شودمی ارائه آزمودنی به آیتمیک است. شده چیده

 تخته روی که مکعبینُه  از سرییک به متوالی صورتبه آزمونگر
. دنمای تکرار را حرکات توالی همان ایدب آزمودنی و کندمی اشاره ،بوده
 را فضایی -دیداری مدتحافظٔه کوتاه تواندمی مستقیم فراخنای این

ترتیب  پیچیدگی افزایش با و هامکعب تعداد زیادشدن با .کند ارزیابی

 فعال حافظٔه سنجش. در شد خواهد ترمشکل هاآیتم ها،آن برای

 توالی برعکس که شودمی خواسته آزمودنی از فضایی،-دیداری

 که معنا این به دهد؛ نشان را آزمونگر شده توسطمشخص عناصر

 عنصر عنوانبه آن اول عنصر و توالی اول عنصر عنوانبه آخر عنصر

 ابزار تکلیف، که دهدمی نشان مطالعات. شود گرفته نظر در آخر

 و حافظٔه فعال فضایی-دیداری مؤلفٔه سنجش برای مناسبی
. در پژوهش کرسی، آلفای روایی و پایایی آزمون است مدتکوتاه

(. مبین اعتبار این آزمون را با ۲۸دست آمد )به ۰٫۷1و  ۰٫۸۳ترتیب به
 (. ۲۹گزارش کرد ) ۰٫۸استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 پژوهش، این در شدهاستفاده ابزار (:۲۰۰۸) 4آزمون حافظٔه آلوی-

 و بیست گویه دارد بود. کارانهم و آلوی کاری سنجش حافظٔه مقیاس
 در مقیاس این گیرد.تعلق می سه تا صفر بین اینمره آن گویٔه هر به

 تکمیل آموزشی دستیاران و معلم توسط شد و هنجاریابی انگلستان

 .دارند او از خوبی شناخت و با کودک زیادی تماس که شودمی
 تا پنج آزمون تقریباً اجرای باشد. ساکت و آرام باید سنجش محیط

 داده پاسخ هاسؤال همٔه به باید وقتی کل نمرٔه کشد.می طول دقیقه ده

 صفحه پایین مربع به کل نمرٔه از آن پس شود، حساب شده ومی

 .ندارد وجود رسمی آموزش هیچ الزم، فرم برای تکمیل شود. منتقل
 پایایی محاسبٔه برای .دنشومی به نمرات تی تبدیل خام نمرات سپس

 ۰٫۸1رفت و نمره  کاربه همسانی درونی و کرونباخ آلفای آزمون،
 میان همبستگی آزمون، ضریب روایی محاسبٔه برای دست آمد.به

 استفاده با ریاضی و خواندن با دروس کاری حافظٔه سنجش مقیاس

شد که  محاسبه اول نیمسال در هابچه ای دروسکارنامه نمرات از
 سنجش مقیاس با نیز قیاسم این ضریب همبستگی (.۳۰بود ) ۰٫۹

در شیراز  کودکان برای آزمون شد. این مقایسه کودکان حافظٔه وکسلر
 است. شده سنجیپایایی و هنجاریابی تهران و بختیاریچهارمحال و

تصنیف  ازطریق همکاران و پژوهش عابدی در پایایی ضرایب دامنٔه
 (. ۲۲دست آمد )به ۰٫۹۴تا۰٫۶۵

 ها یافته ۳
آموز جهت بررسی طراحی الگوی دانش ۲۰۴در این پژوهش 

آموزان حساب نارسا، سازی ذهن در دانششناختی خالقروانعصب
کنندگان ازقبیل جنسیت و بررسی شدند. اطالعات دموگرافیک شرکت

 آورده شده است. 1ردٔه سنی و پایٔه تحصیلی در جدول 

 کنندگانشرکت دموگرافیک اطالعات .1 جدول
 تعداد ددرص متغیر سطح متغیر

 جنسیت
 ۵1٫۵۰ 1۰۵ دختر
 ۴۸٫۵۰ ۹۹ پسر
 1۰۰ ۲۰۴ کل

 سن
 11٫۳۰ ۲۳ هفت سال
 ۲۰٫۶۰ ۴۳ هشت سال

 ۳۹٫۷۰ ۸1 نُه سال

                                                      
1. Keymath 
2. Connolly 

3. Corsi Blocks Task 
4. Alloway 
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۶ 

 1۴٫۲۰ ۲۹ ده سال
 1۴٫۲۰ ۲۹ یازده سال

 1۰۰ ۲۰۴ کل

 پایه

 11٫۳۰ ۲۳ اول
 ۲1٫1۰ ۴۳ دوم
 ۳۹٫۷ ۸1 سوم

 1۳٫۷ ۲۸ چهارم
 1۴٫۲ ۲۹ پنجم

 1۰۰ ۲۰۴ کل 

 فضایی و حافظه-حرکتی، بینایی-. میانگین و انحراف معیار متغیرهای کارکرد ادراکی، غلبٔه مغزی، خالقیت، ادراکی۲جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر

 ۲٫۰1 ۴٫۷۳ گیریتصمیم
 1٫۹۸ ۴٫۷۷ دهیسازمان

 1٫11 1٫۸۳ نابازداری
 ۴٫۴۸ 11٫۳۴ کارکرد اجرایی

 ۴۰٫۵ 1۹٫1۴ برتریدست
 1۳٫۰1 ۹۷٫۲۶ ابتکار
 ۳٫۸۷ ۲۵٫۲۲ سیالی

 ۳٫۴۸ ۲1٫۷۶ پذیریانعطاف
 1۴٫۰۳ 1۶۳٫۵1 خالقیت

گاهی و ادراک از بدن  1٫۹۳ 1۹٫۷۸ آ
 ۲٫۰۲ ۲۰٫۹۵ چابکی عمومی

 1٫۸ ۲۰٫۹1 تعادل
 1٫۵۷ ۲۰٫۶۵ چابکی حرکتی
 1٫۰۷ 1۹٫۷۷ پرتاب توپ

 1٫۵۷ ۲۰٫۶۵ ردیابی حرکتی
 ۵٫۴۴ 1۲۲٫۷۴ حرکتی-ادراکی
 ۰٫۹۹ ۳٫۹ فضایی-بینایی

 1٫۹۷ ۳٫۹۶ مدتحافظٔه کوتاه
 1٫۵۷ ۳٫۴۸ مدتحافظٔه میان
 1٫۹۴ ۴٫1۸ مدتحافظٔه بلند
 ۳٫۵1 11٫۶۲ حافظه

 ۴٫۹۴ 1۹۹٫۶۶ اختالل یادگیری ریاضی
 1٫۶ 1۷٫۴۴ عملکرد ریاضی

 های پژوهششده برای پرسشنامه. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه۳ جدول
 ار آلفای کرونباخمقد پرسشنامه

 ۰٫۸۰ کارکردهای اجرایی
 ۰٫۸۲ برتری طرفی

 ۰٫۷۹ خالقیت
 ۰٫۶۹ هوش وکسلر

 ۰٫۵۹ متریاضیات کی
 ۰٫۶۰ حرکتی-ادراکی
 ۰٫۷۸ فضایی-بینایی

 ۰٫۶۶ آزمون حافظه
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۷ 

 
 ایفضایی و حافظه-حرکتی و بینایی-سازی ذهن بر کارکردهای ادراکیشناختی خالقروان. معادالت ساختاری عصب۲نمودار 

 های رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد بارهای عاملی متغیرهای پنهاندار وزن. بررسی تفاوت معنا۴جدول 

 متغیر
ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

مقدار 
 احتمال

 ۰٫۰۰1 ۴٫۲۶۳ ۰٫111 ۰٫۹۶ ۰٫۹۸۳ گیریتصمیم---  کارکردهای اجرایی
 ۰٫۰۰1 ۴٫111 ۰٫۲۲۴ ۰٫۹۷ ۰٫۹۷۶ دهیسازمان---  کارکردهای اجرایی

 ۰٫۰۰۴ ۲٫۴۴۷ ۰٫۳۳1 ۰٫۶۴ ۰٫۶۸۵ نابازداری---   کارکردهای اجرایی
 ۰٫۰۰۳ ۲٫۶۹۰ ۰٫۲۷۶ ۰٫۳۶ ۰٫۴1۴ خالقیت  --- کارکردهای اجرایی

 ۰٫۰۰1 ۳٫۶۵۵ ۰٫۲1۴ ۰٫۶۰ ۰٫۶۸۵ ابتکار---      سازی      خالق
 ۰٫۰۰1 ۴٫1۲1 ۰٫۳1۷ ۰٫۳۵ ۰٫۵1۵ سیالی---       سازی     خالق
 ۰٫۰۰1 ۳٫۲۳۹ ۰٫۲۳۳ ۰٫۷۴ ۰٫۷۶۳ بسط---      سازی      خالق
 ۰٫۰۰1 ۳٫۲۰۰ ۰٫۷۳۴ ۰٫۴1 ۰٫۴1۲ پذیریانعطاف---      سازی      خالق
 ۰٫۰۰۳ ۲٫۷۴1 ۰٫۰1۰ ۰٫۲۴ ۰٫۲۶۲ حافظه---      سازی      خالق
 ۰٫۰۰۳ ۲٫۷۳1 ۰٫1۴۷ ۰٫۳۰ ۰٫۲۸۶ ادراکی---      زی      ساخالق
 ۰٫۰۰1 ۳٫۹۳1 ۰٫۰۰۸ ۰٫۲1 ۰٫۴۸1 حرکتی---       سازی     خالق
 ۰٫۰۰۳ ۲٫۶۶۰ ۰٫1۶1 ۰٫۳۶ ۰٫۳۶۶ فضایی-بینایی---       سازی     خالق

 ۰٫۰۰1 ۴٫۲1۰ ۰٫۳۲۳ ۰٫۸۵ ۰٫۸۸۸ مدتکوتاه---       حافظه            
 ۰٫۰۰1 ۲٫۸۴1 ۰٫۲۹۹ ۰٫۳۳ ۰٫۶۸۵ مدتمیان---    ه               حافظ

 ۰٫۰۰1 ۳٫۴11 ۰٫۴۳۲ ۰٫۵۷ ۰٫۵۷۰ بلندمدت---       حافظه            
گاهی---        ادراکی            ۰٫۰۰۴ ۲٫۴۲۰ ۰٫۲۳۹ ۰٫۴۶ ۰٫۶۸۴ آ
 ۰٫۰۰1 ۳٫۴۷۳ ۰٫۶۵۲ ۰٫۶۴ ۰٫۷۸۰ تعادل---         ادراکی         

 ۰٫۰۰1 ۴٫۶۵1 ۰٫1۹۶ ۰٫۷۰ ۰٫۷۵۸ ردیابی---       ادراکی           
 ۰٫۰۰۴ ۲٫۳۲۰ ۰٫۳۷۳ ۰٫۸۹ ۰٫۹۹1 پرتاب توپ---    حرکتی              

 ۰٫۰۰۴ ۲٫۴1۷ ۰٫۴۳۲ ۰٫۴۷ ۰٫۵۷۴ چابکی عمومی---        حرکتی          
 ۰٫۰۰۳ ۲٫۸1۴ ۰٫۳۳۲ ۰٫۶1 ۰٫۶۸۶ چابکی حرکتی---        حرکتی          
 ۰٫۰۰۳ -۲٫۵۶۶ ۰٫1۲۲ -۰٫۴۲ -۰٫۰۵1 اختالل یادگیری---        حافظه           

 ۰٫۰۰۳ -۲٫۲۳ ۰٫۰۸ -۰٫11 -۰٫۰۲ اختالل یادگیری---      ادراکی            
 ۰٫۰۰۳ -۲٫1۴۶ ۰٫1۲1 -۰٫۲۲ -۰٫1۷1 اختالل یادگیری---      حرکتی            

 ۰٫۰۰1 -۳٫۹۸1 ۰٫1۳۶ -۰٫1۴ -۰٫۲۷۳ اختالل یادگیری---        فضایی  -بینایی
 ۰٫۰۰1 -۳٫۶۴1 ۰٫۰۰۳ -۰٫1۸ -۰٫۲1۰ عملکرد ریاضی---      اختالل یادگیری 
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۸ 

در مدل ساختاری، متغیرهای کارکردهای اجرایی، غلبٔه مغزی، خالقیت 
گیری شدند. بینایی و حافظه اندازه-با کارکردهای ادراکی، فضایی

سازی را شناختی خالقروانمعادالت ساختاری الگوی عصب ۲ رنمودا
دهد. در این مدل نتایج به این صورت با ضرایب استاندارد نشان می

ترتیب برای مجذور خی دو های برازش بهدست آمد که شاخصبه
(۴٫۶۸CMIN=( با مقدار شاخص برازش تطبیقی )۰٫۹1CFI= )

 مقتصد هنجارشدهمحاسبه شد. ازطرفی مقدار شاخص برازش 
(۰٫۶۶=PNFI و نیز ریشٔه میانگین مربعات خطای برآورد )
(۰٫۰۶RMSEA=به )کند مدل دست آمد که این مقادیر بیان می

صورت کلی تأیید شده بنابراین مدل، بهحاصل برازش خوبی دارد؛ 
 دهد.ضرایب رگرسیونی برای مدل حاصل را نشان می ۳جدول  است.

دهد میان متغیرهای کارکردهای اجرایی با می نشان ۴های جدول یافته
( رابطه وجود دارد. همچنین =۰٫۳۶Beta= ،۰٫۰۰۳pسازی )خالق

(، =۰٫۳۰Beta= ،۰٫۰۰۳pسازی با کارکرد ادراکی )میان خالق
، =۰٫۳۶Betaفضایی )-(، بینایی=۰٫۲1Beta= ،۰٫۰۰1pحرکتی )

۰٫۰۰۳p=( و حافظه )۰٫۲۴Beta= ،۰٫۰۰۳p= رابطه مشاهده )
 شود.یم

 بحث  4
شناختی روانطراحی الگوی عصبهدف از پژوهش حاضر، 

سازی ذهن در کودکان دارای اختالل یادگیری حساب نارسا بود. خالق
های پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری نشان داد که تحلیل داده

سازی سازی کارکردهای اجرایی در افراد دو سوگرا منجربه خالقفعال
-حرکتی و بینایی-رنتیجه سبب بهبود کارکردهای ادراکیذهن شده و د

شود. این یافته با نتایج مطالعات آبخو دارستانی و می فضایی و حافظه
(، پیرخائفی و 1۰(، قمری )۹جویی و پیرخائفی )(، شاه۸استکی )

همکاران  (، اسپرت و1۲(، دیویا سادانا و همکاران )11سجادی منزه )
( 1۵( و ناسبام و همکاران )1۴همکاران ) (، گونزالس کارپیو و1۳)

 یبرا یادیعلل زکه توان گفت ها میهمسوست. در تبیین این یافته
 ها،یک از این علتشده که باتوجه به هرمطرح  اتیاضیاختالل ر

 ،یشناختعلت عصب یمتفاوت است. در بررس زین یآموزش یهاروش
 یشانیو پ یاانهیآه یهادهد که در ابتدا لبینشان م یعملکرد ریتصاو

که کودک یزمان مثالعنوان شوند. بهیم ریدرگ اتیاضیدر محاسبات ر
تر دهیچیپ یو زمان یبیانجام محاسبات ترت ایشمردن اعداد  ریدرگ

مرکز  یشانیپ ٔهیشوند. ناحیوارد عمل م زیمغز ن ینواح گریشود، دیم
 یعال یاز عملکردها یاریبس ییاست. کارکرد اجرا یریگمیتصم

 یشناخت یعال یهاتیفعّالّ یکه برایطوربه ؛کندیم تیرا هدا یشناخت
استفاده  یریگمیاستدالل و تصم ،یزیردرک و برنامه ،یریادگیمانند 

 یهاییدر تمام توانا اتیاضیاختالل ر یآموزان دارا. دانشدشویم
 یرافنسفالوگآاز الکترو هآمددستبه جیمشکل دارند. نتا ییکارکرد اجرا

 حساب نارساد که افراد کرو گروه کنترل، مشخص  حساب نارساافراد 
در هر  (یسرپس ی،اانهیآه ،یجگاهیگ ،یشانی)پ یمغز منطقٔه در چهار

 (.1۳دارند ) یمتفاوت یمغز یراست و چپ الگو کرٔهیمدو ن
 یگذارریتأث یچگونگ( ۹جویی و پیرخائفی )مطابق با پژوهش شاه

 :است هیتابع دو فرض سازی ذهنخالقوند ر یرو ییکارکرد اجرا
 یتیظرف یمندو توان انیب یرو ییاوّل: کارکرد اجرا ٔهیّفرض

 ینوعبهخالقیت گذارد؛ چراکه یم ری، تأثیشناخت یهادرخواست
مهم با کارکرد  نیذهن است. ا ٔهینظر یبرا یشناخت یتقاضا لیتحم
بر  ییرکرد اجراکا یگذارریبر تأثعالوه :دوم ٔهیّفرض ؛است ییاجرا

 هیّدو فرض نیا دییتأ یاگذارد. بریم ریبروز و ظهور آن تأث ی، روخالقیت
از  ییو کارکرد اجرا خالقیتآبشخور  ،کنند: اوّلیرا ذکر م یلیدال

 یشناخت یندهای( است که فرآیشانیپشی)کورتکس پ یمغز منطقٔهکی
و  ییجرازمان خاص بروز و ظهور کارکرد ا ،دوم ؛سازدیم ریرا درگ

در سنّ قبل از مدرسه رشد  یارجستهطور باست که هر دو به خالقیت
 . کندیم

کارکرد ( که منطبق با پژوهش حاضر است، 1۰) در پژوهش قمری
 ،ییراهنما تیّکه مسئول بوده ییهاتیّاز فعّال یامجموعه ییاجرا

را  یعملکرد رفتار اتیجزئ ،یجانیو ه یشناخت تیریو مد یدهجهت
 ییاجرا یبه عهده دارد. کارکردهایا خالقیت له ئحل مس تیّ الفعّ یط

را در انجام  دهیچیپ یشناخت یهاندیفرآ یتمامکه بوده  یکلّ  یاصطالح
دهد و یم یدر خود جا یضرور دیجد ایمدار دشوار هدف فیتکال

 ییو بازنما یزیربرنامه ی وبازدار ایدرنگ  است. ،جادیا ییشامل توانا
 یآموزش و رشد کارکردها. است یکار حافظٔه لٔهیوسبه فیتکال یذهن
و  یاجتماع یهایمنددر گسترش توان ینقش اساس ،ییاجرا
کودکان که  نیا ییاجرا یاز کارکردها یکی .دارد یلیتحص یهاییتوانا

فهم در  افتهی نیاست. ا یدهکارکرد سازمان داشته، یمعنادار یینارسا
 میکودکان در تنظ نیا یرفتار یهاینظمیاز ب یاریبس شناسیسبب

هنگام بهکاغذ  یاز فضا صحیح استفادٔه و از آن مفید وقت و استفادٔه
 مثمرثمر است.روزمره  فیانجام تکال نیز و یلیو عملکرد تحص نگارش

 احتماالً ، زیانگچالش فیتکال یدهکودک در سامان یناتوان به بیان دیگر
در  حساب نارسادکان کو است. یدهضعف کارکرد سازمان علتبه

خود  یعاد انیتر از همتافیضع یزیرو برنامه یریگمیکارکرد تصم
امکان را  نیبه کودک ا یزیرو برنامه یریگمیکارکرد تصمکنند. عمل می

 یاوهیشو به ندازدیب ریکننده را به تأختیبه تقو یابیدهد تا دستیم
 .(۴) روزمره بپردازد یهاتیّ و فعّال یدرس فیمدار به انجام تکالفیتکل

داده شد که  ( نشان1۵) و همکاران ناسبام همسویدر مطالعٔه  نیهمچن
خالقانه باعث  یهاایده ایجاد بر تمرکز بردستورعمل صریح مبنی

شود. بر عملکرد خالقانه می یکار افزایش توانایی هوش و حافظٔه
 ؛دهندرا نشان می یتریتر کنترل شناختی قوافراد خالق احتماالً 

 یهاتیفرایندها و فعال و است رفتارها ممکنها صورت که آنبدین
 کنند. این توانایی احتماالً  یاما نامرتبط را بازدار یاشهیذهنی بارز و کل

معنایی واضح و معمولی اما  یهایا ایده میمفاه یمربوط به بازدار
افتد. یخالقانه اتفاق م ایدٔه دیفرآیند تول نینامرتبطی است که در ح

واضح اما ناکافی  یهاپاسخ یبازدار یمعناشناختی که به کنترل احتماالً
کند می لیبدیع )ابتکار( را تسه یهاایده دیتول شتریاست ب یاشهیو کل

 نی. همچنگذاردمی ها اثرآن اتیها و توجه به جزئایده تیو کمتر در کم
یک جهت تسهیل سرکوب مفاهیم نزد تیبا قابل یکارکرد اجرایی بازدار

ابتکار و تا حدودی سیالی و بسط  بینی مؤلفٔهمفاهیم دورتر در پیش
همدیگر در تولید تفکر  بنابراین، این دو کارکرد اجرایی با ؛نقش دارد

توان شده، میهای ارائه. با ادغام این مدل با یافتهخالق شرکت دارند
های ریع حالتفرض کرد که کارکردهایی مانند تسلط و توانایی تغییر س

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
14

9.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             9 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.149.8
https://jdisabilstud.org/article-1-1736-fa.html


۹ 

های شناختی عنوان جنبهتواند بهذهنی و بازیابی معنایی اطالعات، می
براین، توجه متمرکز، توانایی در تولید تفکر خالقانه مفید باشد. عالوه

ای فعال دستیابی انتزاعی به اطالعات، پردازش کارآمد و حافظه
متخصصان تواند از پیامدهای تفکر خالقانه باشد. می

اند که نیمکرٔه چپ در تشخیص شناسی به این نتیجه رسیدهوانرعصب
دهنده دارای تخصص خصوصیات و تقلیل مجموعه به عناصر تشکیل

دهی عناصر نقش دارد. به عبارت است و نیمکرٔه راست در سازمان
معنای عنصر به عنصر دیگر نیمکرٔه چپ معموالً از پردازش سریالی به

زمان و و نیمکرٔه راست از پردازش همدر هر لحظه استفاده کرده 
براساس تشابه یعنی نوع پردازش نیمکرٔه راست برای ادراک فضایی 

هایی مانند زبان که از نظر نیمکرٔه چپ برای فعالیت کند.استفاده می
تر است. واضح است که فقط ، مناسبدهی شدهزمانی سازمان

ال اطالعات ریاضی کند؛ برای مثاطالعات را پردازش نمی نیمکرهیک
 (.1۲)فقط مربوط به نیمکرٔه چپ نیست 

 هایازجمله محدودیت بود؛ همراه هاییمحدودیت با پژوهش این

 بود. دهیهای خودگزارشداده از انحصاری استفادٔه پژوهش این

 دارند؛ همچنین قرار درمعرض سوگیری هاییداده چنین است واضح

 به نتایج امکان تعمیم تحصیلی مقطعیک از نمونه انتخاب با

 سطح نظری در بنابراین ندارد؛ وجود مقاطع سایر آموزاندانش

 هایبر دادهعالوه بعدی هایپژوهش در محققان شود،می پیشنهاد

 استفاده مصاحبه نظیر تکمیلی هایداده سایر از دهیخودگزارش

 کنند. طراحی الگوی مشابه در سایر مقاطع نیز بررسی شود. همچنین

 سطح در پژوهش این ها،یافته پذیریجهت تعمیم شودمی نهادپیش

 شیوع میزان به باتوجه براین،پذیرد. عالوه صورت ملی و استانی

 شود،می توصیه عملی سطح آموزان، دریادگیری در بین دانش اختالل

موقع و شناختی، تشخیص بهروانالگوی عصب از استفاده هرساله
در پژوهش آموزان به ارمغان آورد. ر دانشکاهش مشکالت یادگیری را د

حاضر باتوجه به محدودیت زمانی جهت اتمام پژوهش، امکان انجام 
دیگر تر مقدور نبود. از زمان طوالنیپیگیری در مدت مرحلٔه

به آموزش طوالنی زمان ، اختصاص مدتاین پژوهشهای محدودیت

سازی و خالقمغزی  غلبٔه و های کارکردهای اجراییلفهؤهریک از م
های بعدی، از شود محققان در پژوهشبود. پیشنهاد میذهن 
همراه داشته، تری بهتر، بازده بهینهزمان کوتاههایی که در مدتآموزش

ها از دیگر های آنآموزان و خانوادهجلب همکاری دانشاستفاده کنند. 
دلیل اجرای پژوهش در به بود. حاضر های پژوهشمحدودیت
د شوبندرانزلی، حجم نمونه بسیار محدود بود. پیشنهاد می شهرستان

تر و با انجام مراحل پیگیری بزرگ های آتی، در حجم نمونٔهپژوهش
  پذیرد.صورت 

 گیرینتیجه ۵
شناختی روانطراحی الگوی عصب در زمینٔه پژوهش این هاییافته

-حرکتی و بینایی-سازی ذهن در بهبود کارکردهای ادراکیخالق
و تأثیر آن  اختالل این به توجه لزوم و بوده ی و حافظه چشمگیرفضای

است به  شود. امیدمی مدارس یادآور سطح را در کارکردهای مذکور در
 مبتال به آموزاندانش جهت درمان موقعبه اقدام استفاده از این الگو و

 در دیدهآموزش شناسانو روان مشاوران از استفاده اختالل مذکور با

 .خاص شود از طرف مسئوالن توجهی دارسم سطح

 تشکر و قدردانی 6
پرورش وطرف نویسندگان مقاله از مسئوالن آموزش از وسیلهبدین

 یاری را در اجرای این پژوهش آموزانی که مابندرانزلی و تمامی دانش

 شود. می کردند، سپاسگزاری

 بیانیه 7
 المی واحد گرمسارآزاد اس دانشگاه دکترای رسالٔه از برگرفته مقاله این

 تکمیلی تحصیالت شورای در پروپوزال مصوب ۹۵۲۶ نامٔه شماره با
 شدهمطالعه گروه بر پژوهش این اجرای مجوز همچنین. است دانشگاه

-1۷1نامٔه شماره  وپرورش شهرستان بندرانزلی باآموزش سازمان از
 هیچ کنندمی اعالم نویسندگان است. ضمناً شده صادر 1۵-۵-۰۳

 ندارند. مقاله این انتشار یا نویسندگی با رابطه در منافعی تضاد
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