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Abstract 

Background & Objective: Learning Disorder (LD), an information–processing problem, interferes with learning skills and using them 

effectively. LDs usually affect individuals with average or above–average Intelligence Quotient (IQ). Prevalent LDs affect children's reading 
and writing abilities, as well as mathematics, verbal, and nonverbal skills. Numerous children may challenge in school with some topics or skills. 

A significant number of children, despite having an average or higher IQ, present severe and significant deficiencies in intelligence tests and 

experience problems in normal adaptive abilities associated with educational learning. LDs cause social, emotional, and academic problems in 
students. An executive function is a group of essential mental skills. It is an umbrella term for neurological–based skills, involving emotional 

self–regulation. An executive function disorder can impair an individual’s ability to organize self and control their behavior. Individuals with 

executive function issues may encounter troubles controlling emotions or impulses, as well as problems with starting, organizing, planning, or 
completing tasks. Visual–Spatial processing and working memory are critical aspects of executive function in children with intellectual 

disabilities. Visual–Spatial processing is an individual's ability to process visual signals to discern spatial relationships between objects and to 

visualize different scenarios or images. Moreover, working memory is defined as the part of short–term memory, i.e., concerned with immediate 
conscious conceptual and linguistic processing. The current study aimed to investigate the effects of executive function skills training on visual–

spatial processing and working memory in children with LDs. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study included 
all boys in the first and second grades of elementary school who were referred to the local Learning Disabilities Centers in Zahedan City, Iran, 

in 2017–2018. Accordingly, the study subjects were diagnosed with LDs based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fifth Edition (DSM–5). Of this population, 28 students met the inclusion criteria; four students failed to continue the study. The inclusion criteria 
were receiving a diagnosis of LDs, the age range of 7–8 years, signing informed consent forms, having an IQ of <70, comorbidity with attention 

deficit disorders, having any visual and auditory disorders, and having any other disorders (e.g., conduct disorder, developmental disorders, etc.). 

The exclusion criteria were absence from >3 training sessions and unwillingness to continue participating in the research. Finally, 24 students 
were selected by voluntary sampling method and randomly assigned into the experimental and control groups (n=12/group). The executive 

function skills training was performed in 15 sessions for the experimental group. The Tehran–Stanford–Binet Intelligence scale was used for 

data collection. This tool is a modified version of the Stanford–Binet Intelligence Scale for the Persian–speaking population. It is a cognitive 
ability and intelligence test, i.e., generally used to diagnose developmental or intellectual deficiencies in young children. The collected data were 

analyzed using Analysis of Covariance (ANCOVA) in SPSS.  
Results: The present study results indicated significant differences between the experimental and control groups concerning working memory 

and visual–spatial processing scores after presenting executive functions skills training. Therefore, in the posttest stage, the working memory 

and visual–spatial processing scores of the experimental group were significantly higher than those of the controls (p<0.001). In other words, 
executive functions skills training significantly increased the working memory and visual–spatial processing scores of students with LDs in the 

posttest stage. 

Conclusion: The current study findings suggested that the implication of the approach presented in this study improves skills related to learning 
in children with LDs; thus, it could be helpful, at least as a complementary method in this group. 

Keyword: Executive function, Learning disorder, Visual–Spatial processing, Working memory. 
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  .۶۲۲(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دنفسا برخط انتشار   

فضایی و فعال کودکان -بهر دیداریکارکردهای اجرایی بر افزایش هوشاثربخشی آموزش 
 اول و دوم دبستان دارای اختالل یادگیری پایٔه

 ۳، علی فرنام۲حسین جناآبادی*، 1غالمحسین حسینی دشت بیاض
 سندگانینو حاتیتوض

 ؛شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، زاهدان، ایرانروان شناسی، دانشکدٔهدانشجوی دکترای روان .1
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 .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

باشد. پژوهش همراه با اختالل یادگیری می ها معموالًکنند و نقص در آنهستند که رفتار هدفمند ایجاد می ایفرایندهای شناختی پیچیده ،: کارکردهای اجراییزمینه و هدف
 فضایی و فعال کودکان دارای اختالل یادگیری شهر زاهدان انجام گرفت.-بهر دیداریحاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش هوش

اول و دوم دبستان  آموزان پسر پایٔهآماری پژوهش شامل تمامی دانش بود. جامعٔهگواه  گروهبا آزمون پس-آزمونپیشنوع تجربی از نیمهپژوهش حاضر : طرح روش بررسی
عنوان افراد دچار اختالل یادگیری تشخیص داده بود که بر اساس پنجمین ویرایش آماری تشخیص اختالالت روانی به 1۳۹۶-۹۷کننده به مرکز اختالل یادگیری در سال مراجعه

آموز( دانش 1۲آموز( و گواه )دانش 1۲صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )گیری داوطلبانه انتخاب و بهآموز بیمار واجد شرایط به روش نمونهدانش ۲۴شدند. از این جامعه، 
اطالعات  آوریجمع برای( ۲۰۰۵ینه )ب-استانفورد-آزمای تهراناز هوش ای روی گروه آزمایش اجرا شد.دقیقه۶۰ جلسٔه 1۵قرار گرفتند. آموزش کارکردهای اجرایی به مدت 

 گرفته شد. ( در نظرα=۰٫۰۵وتحلیل قرار گرفت و سطح معناداری )مورد تجزیه ۲۳ نسخٔه SPSSافزار ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس در نرمشد. دادهاستفاده 
بهر فعال کودکان دارای اختالل یادگیری اثر فضایی و هوش-بهر دیداریهای اجرایی بر افزایش هوشآمده از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش کارکرددست: نتایج بههایافته

 .(p=۰٫۰۰1)معناداری داشت 
مناسب و  یتوان گفت آموزش کارکردهای اجرایی روشمی ،عالبهر ففضایی و هوش-بهر دیداری: با توجه به مؤثر بودن آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش هوشگیرینتیجه

 .استآموزان دارای اختالل یادگیری فضایی و فعال برای دانش-بهر دیداریهوش یکاربردی برای ارتقا
 .بهر فعالفضایی، هوش-کارکردهای اجرایی، اختالل یادگیری، پردازش دیداریها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
مورد توجه  ایطور فزایندههایی است که بهاز حوزه 1اختالل یادگیری

مشکالت مربوط به یادگیری و  شناسان در حیطٔهپژوهشگران و روان
 توجهی از کودکان برخالفتعداد قابل .(1)است های آموزشی فعالیت

های هوشی و در آزمون ،از متوسط بیشترهوشی متوسط و  کسب نمرٔه
ای های سازشی طبیعی، در یادگیری مدرسهبرخورداری از توانایی

 های ناتوانیدهند که با عنوانهای بارز و جدی نشان مینارسایی
 شودشناخته می ۲یادگیری، اختالالت یادگیری و اختالل یادگیری خاص

 ۳ساموئل کرک وسیلٔهبه 1۹۶۳در سال  الل یادگیریاصطالح اخت .(۲)

مشترک ملی مربوط  . بر اساس تعریف کمیتٔه(۳به نقل از )مطرح شد 
عمومی است و به گروه  یاختالل یادگیری مفهوم ،به ناتوانی یادگیری

شود که منجر به اشکال در یادگیری و ها گفته میناهمگونی از اختالل
زدن، خواندن، نوشتن، استدالل یا شنیدن، حرفهای کاربردن تواناییبه

بیست های اخیر، بالغ بر بررسی بر پایٔه .شودمحاسبات ریاضی می
درصد از جمعیت جهان دچار درجاتی از اختالل یادگیری هستند که 

درصد گزارش  دوازدهتا  سهمیزان شیوع آن در نقاط مختلف جهان بین 
بیشتر  ین اختالل تا سه برابرتعداد پسرها در ا ،. اغلب(۴)شده است 

(. کودکان دارای اختالل یادگیری در مراحل ۵دخترها است ) از
 نخستین مدرسه قابل شناسایی هستند و مشکالتشان اغلب تا دورٔه

. اختالالت یادگیری منجر به بروز (۵)یابد نوجوانی استمرار می
ز شود. یکی اهای تحصیلی و در نتیجه معضالت اجتماعی میچالش
اختالل در کارکردهای شناختی است  ،های مهم این کودکانویژگی

بهر . در پژوهش حاضر از بین کارکردهای شناختی، به هوش(۴)
کودکان دارای اختالالت یادگیری  5بهر فعالو هوش 4فضایی-دیداری

فضایی با توانمندی -بهر دیداریپرداخته شده است. هوش
کند که فرد بتواند می بروز میتصویرسازی فضایی مرتبط است و هنگا

های دیداری برسد. با تأکید بر قطعات متنوع محرک یبه گشتالت
راست مغزی  کرٔهفضایی فرایندی است که در نیم-بهر دیداریهوش

یکدیگر و  نسبت بهتشخیص حالت اشیا  شود و وظیفٔهپردازش می
به  رایندف. همچنین این بر عهده داردکننده را مشاهدهها با نسبت آن

های . مهارت(۶)کند تشخیص توالی کلمات در جمله کمک می
. استفضایی با توانایی ریاضیات در کودکان مرتبط -دیداری

همچنین عملکرد مهمی در خواندن دارد؛ بدین صورت که این بخش به 
حال عین در  و صورت دیداری، حروف و کلمات را به رمز درآورده

 و به خواننده اجازٔه کندمی داریا نگهفضایی ر-های دیداریچهارچوب
دهد. از داشتن مکان کلمات در ذهن را میبازخوانی مجدد متن و نگه

مدت کوتاه آنجایی که کودکان برای عملکرد ریاضیات خود به حافظٔه
فضایی -، حافظٔه دیداری(۷) فضایی بسیار وابسته هستند-دیداری

بینی تا سوم دبستان پیش آموزان کالس اولپیشرفت ریاضی را در دانش
، کروسبرگن و ای که توسط ون دی ویجر(. همچنین مطالعه۸کند )می

 دارایدهد که کودکان نشان می ،.در این زمینه انجام شد(۸) ون لوییت
فضایی از خود نشان -دیداری در حافظٔه یاختالل خواندن آسیب اندک

                                                      
1. Learning disorder 
2. Specific Learning Disorder 
3. Samuel Kirk 

  دهندمی
ش حیاتی دارد. در واقع حافظٔه فعال در اغلب کارکردهای شناختی نق

مرتبط خواندن، نوشتن و ریاضیات  نقایص در حافظٔه فعال با ناتوانی
از حافظٔه  ئیعلت اختالل در حلقٔه واجی است که جزبه است که معموالً 

های مبتنی بر شناخت باشد. این حافظه در خدمت مهارتفعال می
 . حافظٔه(۸)مانند درک خواندن، حل مسئله و نوشتن است  ،پیچیده

و نقشی حساس در یادگیری  استفعال زیربنای تفکر و یادگیری 
کند. وجود نقص در یادگیری ایفا می خواندن، ریاضیات و ناتوانی

 دیدهبسیاری از کودکان دارای اختالالت یادگیری  درفعال  حافظٔه
دهند که کودکان دارای اختالالت یادگیری ها نشان میشود. پژوهشمی

نوشتاری، در حافظٔه فعال عملکرد  ریاضیات و بیانخواندن، 
. کاهش ظرفیت در اندوزش و (۸) تری از سایر کودکان دارندضعیف

مدت خوابی طوالنیپردازش اطالعات در اثر عوامل مختلف مانند کم
های شناختی و ها در اثر آموزشآن ییا خستگی ذهنی و ارتقا

 یفعال فرایند ست که حافظٔهآن ا دهندٔههای رفتاری، نشاناستراتژی
پذیر است و با تمرینات هدفمند و و آموزش پذیرتغییرو شناختی 

که در نتیجه  استفعال قابل ارتقا  شده عملکرد حافظٔهسازیبهینه
. از زمان (۹)شود آموزان تواند منجر به پیشرفت تحصیلی دانشمی

اوتی ارائه های یادگیری تاکنون، نظریات متفشروع تاریخچه اختالل
به مشکالت  یهای خاصشده است. هر یک از این نظریات از جنبه

اند و بر اساس آن راهکارهای مربوط به اختالالت یادگیری نگریسته
اند. یکی از این رویکردها آموزش کارکردهای درمانی پیشنهاد کرده

به و . کارکردهای اجرایی اصطالحی چترگونه است (۶)اجرایی است 
دهی رفتار در راستای هدف شناختی اشاره دارد که جهت فرایندهای

ای از سازد. کارکردهای اجرایی مجموعهمورد نظر را فراهم می
. کارکردهای اجرایی (۹)کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی هستند 

دبستان و بعد های پیشتدریج در سالبه؛ کنددر اوایل زندگی ظهور می
شود. اهمیت کارکردهای تر میدهد و قویمی از آن به رشد خود ادامه

ها بیش از هوش با اند این مهارتاجرایی با مطالعاتی که نشان داده
ها تر شده است. این مهارتآمادگی برای مدرسه مرتبط است، برجسته

دبستان تا دبیرستان را تواند سطح دانش و نمرات حساب از پیشمی
تماع و روابط با همساالن را تسهیل بینی کند. همچنین ورود به اجپیش

 کند و نقش مهمی در حفظ سالمت روانی فرد در سراسر عمر داردمی
تواند های آموزش کارکردهای اجرایی می. همچنین از برنامه(۴)
های شناختی استفاده بهر و کنشهای افزایش هوشعنوان یکی از راهبه

اجرایی بر بهبود  . در پژوهشی دریافتند که آموزش کارکردهایشود
فضایی، سیال و کالمی اثر معناداری دارد -بهر فعال، دیداریهوش

(1۰). 
در ارتباط با ضعف کارکردهای اجرایی  همسوییهای در مجموع داده

های یادگیری ویژه وجود اختالل باآموزان و مهارت فراشناختی در دانش
آموزان دانش ها را دردارد که اهمیت بررسی تأثیر آموزش این مهارت

سازد. از این رو با توجه به شیوع قابل دارای اختالل یادگیری نمایان می

4. Visual-Spatial Processing 
5. Working Memory 
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۳ 

ویژه در کودکان پسر هتوجه اختالل یادگیری در کودکان سنین مدرسه ب
این  و پیامدهای ناشی از این اختالل در وضعیت تحصیلی و آیندٔه

ها، مداخالت آموزشی در مورد آن کودکان و فقدان قابل مالحظٔه
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر 

فضایی و فعال کودکان دارای اختالالت -بهر دیداریافزایش هوش
 یادگیری شهر زاهدان انجام شد.

 روش بررسی 2
آزمون با گروه گواه بود. پس-آزمونتجربی پیشاین تحقیق از نوع نیمه

اول و دوم  آموزان پسر پایٔهی دانشآماری این پژوهش شامل تمام جامعٔه
 1۳۹۶-1۳۹۷کننده به مرکز اختالل یادگیری در سال دبستان مراجعه

 1بود که بر اساس پنجمین ویرایش آماری تشخیص اختالالت روانی
آموزان مبتال به اختالل یادگیری تشخیص داده شدند. از عنوان دانشبه

ی داوطلبانه انتخاب شدند گیرآموز به روش نمونهدانش ۲۸این جامعه، 
گذاشته  ها براساس شرایط ورود و خروج از مطالعه کنارنفر آن چهارکه 

صورت تصادفی در آموز باقیمانده بهدانش بیست و چهارشدند. سپس 
آموز( قرار دانش دوازدهآموز( و گواه )دانش دوازدهدو گروه آزمایش )

شخیص اختالل ت :(. معیارهای ورود به پژوهش شامل۴گرفتند )

سال، نداشتن هرگونه اختالل دیگر )همانند  ۸تا  ۷یادگیری، سن بین 
فعالی، اختالل سلوک، اختالالت رشدی(، نداشتن نقص توجه و بیش

و رضایت و  ۷۰اختالالت روانی و رفتاری، ضریب هوشی باالتر از 
منظور شرکت در آموزان بهکسب موافقت رسمی از والدین دانش

جلسه در دوره  سهغیبت بیش از  :معیارهای خروج شاملپژوهش بود. 
هر ای برن موآزپیش ،اول مداخله بود. در مرحلٔه و عدم تمایل به ادامٔه

ار قرض آموزش معردر مایش وه آزرــپس گــس .شدا جروه اگردو 
شد. م اــنجی دوم اگیرازهندآزمون اپس پس از اتمام آموزش درت. فگر

جلسه انجام شد.  سهای و هفتهبود جلسه  پانزدهآموزشی  مدت این دورٔه
اول مربی به معرفی  در جلسٔه بود.دقیقه ۶۰مدت زمان هر جلسه 

کارکردهای اجرایی برای والدین و تشریح هدف این دوره پرداخت. 
های کارکردهای اجرایی که تمرینات آن در پژوهش 1سپس طبق جدول 

آموزان آموزش داده شد. شسازی شده بود به دانقبلی طراحی و مناسب
ارتباط با کارکردهای اجرایی و  برای ساخت این بستٔه آموزشی در

کارکرد توجه، حافظٔه  پنجپیشرفت تحصیلی از بین کارکردهای اجرایی 
ریزی و سازماندهی که بیشترین تأثیر را در کاری، بازداری، برنامه

 پیشرفت تحصیلی داشتند انتخاب شدند. 

 های اجراییساختار و محتوای جلسات آموزشی براساس پکیچ کارکرد : خالصٔه1جدول 
 شرح مختصر بازی بازی آموزشی کارکرد اجرایی

 توجه

 کند.آموز اختالف موجود را پیدا میدانش ودر هر صفحه دو شکل ظاهراً شبیه همدیگر وجود دارد  اختالف تصاویر

 پرتاب توپ در حلقه
که روی دیوار نصب شده  یسبد درونگیرند و توپ را مناسب قرار می آموزان در فاصلٔهدانش

 اندازند.می
 دهند.دارت و بازی بولینگ انجام می آموزان مسابقٔهدانش بازی/ بولینگدارت

 بازداری

 بر اساس رنگ کارت، رنگ نوشتٔه روی آن، اندازٔهها را آنتوان های مختلف که میکارتآموز دانش داستان کلمات رنگی
 .کندمیشده تقسیم کلمات نوشته و کارت

 کنند.مانند تمرینات دریبل بازیکنان فوتبال تمرین می حرکت توپ از بین موانع
پاورهای مختلف با کلمات 

 مختلف رنگی
خواهیم نام رنگی که کلمات می آموزدانشسپس از  خواندرا میکلمه آن  ،آموز با دیدن نام رنگدانش

 با آن رنگ نوشته شده را بگوید.

 فعال حافظٔه

صورت اجرای دستورات به
 مستقیم و معکوس

ت دست راست .۳بگذار  تروی پای راست ت رادست چپ .۲روی سر بگذار  ت رادست راست. 1مثال: 
 و... در ادامه همین چند دستور را برعکس انجام دهد. ت بگذارروی گوش راست را

 کلمات جدول حافظٔه

نقش بسته خانه وجود دارد و در هر خانه کلمه یا تصویری  ششکارت که روی هرکدام  یتعداد
سپارد خاطر میها را بهآن ،آموز با دیدن روی کارت. دانشآموز نشان داده می شوداست، به دانش
مشابه مناسب نام کلمه  گردانیم و آزمودنی باید در پشت کارت و در جای خالیبرمیسپس کارت را 

 یا تصویر را بنویسد.

 سازی با کلماتجمله
ای خواند و در پشت کارت جملهآزمودنی کلمات را می است. کلمه نوشته شده پنجروی هر کارت 

 نویسد.با استفاده از آن کلمات می
رنگی های پیدا کردن مهره

 صورت مستقیم و معکوسبه
سپس چند رنگ را به ترتیب  ،دهیمهایی با رنگ متفاوت را در اختیار آزمودنی قرار میمهره

 ها را به ترتیب پیدا کند.بعد از مربی باید آن رنگآموز دانش ؛گوییممی

 دهیسازمان
 با استفاده از تصاویر کوچک قطعات پازل رو مرتب کند. های مختلفپازل
 دهد.مربوط به آن قرار می ها را در طبقٔهآزمودنی آن ،تعدادی تصویر حیوان در صفحه وجود دارد بندی حیواناتطبقه

 ریزیبرنامه
 کنیم.عنوان بازی آموزشی استفاده میاز آزمون مازهای پرتئوس به مازها

 دهند.میآموز بازی شطرنج انجام در فرصت مناسب هر دو دانش بازی شطرنج

 کند.میبا توجه به قیمت یا امتیاز هر کاال خرید آموز دانش خرید کردن

                                                      
1. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition-DSM V 
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۴ 

 

منظور بررسی روایی محتوایی، بستٔه آموزشی توسط چند نفر از به
 هاپیشنهادهای آن و متخصصان در این زمینه مورد بازبینی قرار گرفت

رفع گردید. سپس بستٔه آموزشی  آموزشیبستٔه اعمال شد و اشکاالت 
صورت آزمایشی اجرا شد. هدف از این مرحله، اصالح بستٔه آموزشی به

آموزان و وقوف بر مشکالت های دانشسازی آن با ویژگیو متناسب
نشده بود. به این منظور، طراحان این بستٔه آموزشی، بینیاحتمالی پیش

نفر عادی(  سهنفر دیرآموز و  سهآموزان ) نفر از دانش ششآن را روی 
اجرا کردند و مشکالت و نواقص آن رفع گردید. پس از رفع اشکاالت، 
فرم نهایی آن تهیه و آمادٔه اجرا برای جلسات آموزشی شد. عالوه بر 

آموزشی، تأثیر آن بر  بستٔه منظور بررسی روایی سازٔهروایی محتوایی، به
آموزشی در  رسی شد و بستٔهافزایش کارکردهای اجرایی موردنظر بر

افزایش کارکردهای اجرایی نیز اثربخشی خود را نشان داد. عالوه بر 

های فوق، در طراحی و تدوین بستٔه آموزشی، سن و وضعیت فعالیت
آموزان دیرآموز و نظرات و پیشنهادهای متخصصان این شناختی دانش

الزم برای حوزه لحاظ گردید و سعی شد که عالوه بر نکات فوق تنوع 
های آموزشی حفظ بودن برنامهانگیزآموزان و هیجانحفظ انگیزٔه دانش

قبل  مربی به مرور تمرینات جلسٔه ،. در ابتدای جلسات(1۲،11)شود 
شد. با توجه به اینکه تمرینات جدید انجام می ،پرداخت و در ادامهمی

ته شده آموزان گذاشتاپ نیز توسط مربی در اختیار دانشچند عدد لپ
افراد در طول جلسات  های آموزشی مرتبط نیز برای همٔهبود از بازی

افزایش یابد. محتوای جلسات در  هاآزمودنی شد تا انگیزٔهاستفاده 
 ارائه شده است. 1جدول 

-آزمای تهرانها از ابزار هوشآوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع
 بینه استفاده گردید.-استانفورد

 CONSORTگردش بیمار بر اساس اصول . 1نمودار

ه-استانفورد-آزمای تهرانهوش اصلی  (: نسخٔه۲۰۰۵)  1بین
استاندارد  ۲توسط روید ۲۰۰۳در سال « بینه-آزمای استانفوردهوش»

شناختی با تأکید مطلوب در راستای سنجش روان عنوان نسخٔهشد که به
سالگی استفاده شده است و از آن ۸۵تا  ۲هوش در دامنه  بر سازٔه

                                                      
1. Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scale 
2 Roid 

های شناسایی و تشخیص و گمارش افراد، در توان در زمینهمی
. این (1۳)های آموزش و پرورش با نیازهای ویژه، استفاده کرد برنامه

عامل مطرح شده که شامل  پنجکالمی، غیرکالمی و  حیطٔه دومقیاس در 
فضایی و -استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش دیداری
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۵ 

شوند. در نیمرخ هوشی فعال است که هر دو حیطه را شامل می حافظٔه
آید که دست میبهرهای مختلف بهآمده از این مقیاس هوشدستبه

بهر استدالل انش، هوشبهر دبهر استدالل سیال، هوششامل هوش
بهر کلی است بهر فعال و هوشفضایی، هوش-بهر دیداریکمی، هوش

فضایی و -بهر دیداریهای هوش. در پژوهش حاضر از عامل(1۴)
های غیر بهر فعال استفاده شده است. ضرایب اعتبار برای حیطههوش

متر از و ک ۰٫۸۰هوش، باالتر از  سازندٔه گانٔهکالمی و کالمی عوامل پنج
است و از آن جا که تمامی ضرایب اعتبار در عامل استدالل سیال،  ۰٫۹۰

فعال باالتر  فضایی و حافظٔه-دانش، استدالل کمی، پردازش دیداری
 سازندٔه گانٔههستند، از این رو میزان اعتبار در عوامل پنج ۰٫۹۰از 

سنجی مطلوبی هوش، بسیار مناسب و ابزار موردنظر از ویژگی روان
های اصلی پرسشنامه برای بخش . پایایی نسخٔه(1۵)رخوردار است ب

اصلی  و همچنین روایی نسخٔه ۰٫۸۹-۰٫۸۴کالمی و غیرکالمی حدود 
محاسبه شد. همچنین ضریب حساسیت  توسط روید۰٫۹۰برابر با 

(. 1۴باشد )ابزار می شدٔهبومی قبول نسخٔهروایی قابل دهندٔهنشان ۰٫۸۷
با استفاده از آمار  ۲۳ نسخٔه SPSSافزار طریق نرم ها ازدرنهایت داده

تحلیل  معیار( و آمار استنباطی شامل آزمونتوصیفی )میانگین، انحراف
وتحلیل قرار ( مورد تجزیهMANCOVAکوواریانس چندمتغیره )

 MANCOVAهای آزمون فرضگرفت. الزم به ذکر است که پیش
ها و مسانی واریانسبودن توزیع نمرات، هفرض نرمالشامل پیش

-ترتیب توسط آزمون کولموگروفهمسانی شیب خطوط رگرسیونی به
 Fگونی شیب رگرسیون مقدار اسمیرنوف، آزمون لون و برای اثبات هم

اثر متقابل بین متغیر همپراش و مستقل بررسی شد و سطح معناداری 
مطالعه با آگاهی از این در نظر گرفته شد. همچنین  ۰٫۰۵ها زمونآ

( و طبق اصول مذکور ۲۰۰۰هلسینکی )ویرایش سال  اصول بیانیٔه
های عنوان مثال چون پژوهش حاضر فاقد خطر برای نمونهانجام شد. به

مورد آزمایش بود اصل برتری اهمیت هدف تحقیق بر خطرات انجام 
کار هتمام تمهیدات الزم در جهت حفظ اطالعات افراد ب ؛آن برقرار بود

 هیافراد به اجبار وارد مطالعه نشدند و سایر نکات این بیان ؛گرفته شد
رعایت شد. روند انتخاب نمونه و پیشبرد مطالعه بر اساس اصول  نیز

CONSORT  نشان داده شده است. 1نموداربود که در 

 هایافته ۳
 ۷٫۵±۰٫۵معیار سنی گروه آزمایش و گواه به ترتیب میانگین و انحراف

دهد میانگین می نشان ۲ور که نتایج جدول ط بود. همان ۷٫۶±۰٫۴و 
 مرحلٔه ، درآزمایش گروه فضایی و فعال در-بهر دیداریمتغیر هوش

است. برای بررسی یافته آزمون افزایش ت به پیشبآزمون نسپس
بهر معناداری تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش هوش

گیری از آزمون تحلیل فضایی کودکان دارای اختالالت یاد-دیداری
( استفاده گردید. الزم به ذکر است که MANCOVAکواریانس )

های آزمون شامل نرمال بودن توزیع نمرات، همسانی فرضپیش
ها و همسانی شیب خطوط رگرسیونی بررسی شد و برقرار واریانس

 ها تأیید شد.فرضبودن این پیش

 فضایی و فعال-بهر دیداریتوصیفی هوش های. شاخص۲جدول 

 تعداد گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 1۵٫۳۲ 11۴٫۴1 ۴٫۴۹ ۸1٫۰۰ 1۲ آزمایش فضایی-بهر دیداریهوش
 ۸٫۲۵ ۸۵٫۲۵ ۹٫۹۹ ۸۴٫۷۵ 1۲ گواه

 1۲٫۸۶ 1۰۶٫۸۳ 1۲٫۲۷ ۸۹٫۰۰ 1۲ آزمایش بهر فعالهوش
 1۴٫۳۰ ۸۸٫۵۰ 1۳٫1۹ ۸۸٫۹1 1۲ گواه

 فضایی-بهر دیداریتحلیل کوواریانس، برای بررسی تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر هوش خالصٔه. ۳جدول 
 اثر اندازٔه مقدار احتمال F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 ۰٫1۲ ۰٫۹۸۳ ۲٫۹۹ ۶۸۴٫۰۹ 1 ۶۸۴٫۰۹ آزمونپیش
 ۰٫۶1 <۰٫۰۰1 ۳۳٫۳۰ ۷۶1۹٫۳۷ 1 ۷۶1۹٫۳۷ گروه

آن در  آزمون که نتیجٔهروی نمرات پس تحلیل کواریانس چند متغیره
نشان داده شده بیانگر این است که پس از حذف تأثیر  ۳جدول 

آمده دستهب F آزمون برمتغیرهای وابسته و با توجه به مقدار آمارٔهپیش
بهر فضایی پس از تعدیل نمرات هوش-بهر دیداریدر مقیاس هوش

ماری معناداری در آزمون اختالف آفضایی بر روی پیش-دیداری
آزمون (. بنابراین نمرات پسp<۰٫۰۰1میانگین دو گروه مشاهده شد )

فضایی -بهر دیداریطور معناداری در متغیر هوشگروه آزمایش به
توان گفت آموزش عبارت دیگر میت؛ بهبیشتر از گروه گواه اس
بهر طور معناداری موجب افزایش هوشکارکردهای اجرایی به

آموزان دارای اختالل یادگیری در گروه آزمایش فضایی دانش-دیداری

 (.p<۰٫۰۰1)شد 
بهر فعال برای بررسی تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش هوش

نیز از آزمون تحلیل کوواریانس کودکان دارای اختالالت یادگیری 
(MANCOVAاستفاده گردید. همچنین پیش )های آزمون فرض

 ها نیز تأیید شد.فرضبودن این پیشبررسی شد و برقرار

آزمون در جدول تحلیل کوواریانس چند متغیره روی نمرات پس نتیجٔه
است که اختالف آماری معناداری در میانگین دو گروه  آنبیانگر  ۴

آزمون پس از حذف تأثیر پیشاین نتایج (. p<۰٫۰۰1مشاهده شد )
آمده در مقیاس دستبه F برمتغیرهای وابسته و با توجه به مقدار آمارٔه

بهر فعال بر روی پس از تعدیل نمرات هوشو همچنین بهر فعال هوش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
14

8.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.148.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1784-fa.html


۶ 

طور آزمون گروه آزمایش بهنابراین نمرات پسببه دست آمد. آزمون پیش
عبارت بهر فعال بیشتر از گروه گواه است؛ بهمعناداری در متغیر هوش

طور معناداری موجب توان گفت آموزش کارکردهای اجرایی بهدیگر، می

آموزان دارای اختالل یادگیری در گروه بهر فعال دانشافزایش هوش
 (.p<۰٫۰۰1آزمایش شد )

 بهر فعالتحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر هوش خالصٔه. ۴ جدول
 اثر اندازٔه مقدار احتمال F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 ۰٫۶۵ <۰٫۰۰1 ۳۸٫۹۳ ۲۶۴۵٫۶1 1 ۲۶۴۵٫۶1 آزمونپیش
 ۰٫۷۲ <۰٫۰۰1 ۵۶٫۳۴ ۳۸۲۸٫۸۵ 1 ۳۸۲۸٫۸۵ گروه

 بحث ۴
وهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر پژ

فضایی و فعال کودکان دارای اختالالت -بهر دیداریافزایش هوش
یادگیری انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین 

فضایی و فعال افراد گروه آزمایش نسبت به -بهر دیدارینمرات هوش
. این داشتآزمون افزایش معناداری به پس آزمونگروه گواه از پیش

بهر های اجرایی بر افزایش هوشاست که آموزش کارکرد آننتیجه بیانگر 
اول و دوم  فضایی کودکان دارای اختالالت یادگیری پایٔه-دیداری

( نیز نشان داد که 1۶دبستان اثربخش بوده است. نتایج تحقیق آلووی )
فعال  تری از حافظٔهی نقایص گستردهآموزان با عملکرد هوشی مرزدانش

آموزان عادی دارند و دریافت که و کارکردهای اجرایی نسبت به دانش
کننده برای بینیفضایی بهترین پیش-فعال و پردازش دیداری حافظٔه

 آموزان با هوش مرزی و عادی بودند. نتایج مطالعٔهمجزاکردن دانش
نشان داد که  ،حاضر لعٔههمسو با نتایج مطا ،خدامی و همکاران نیز

ریزی و فراشناخت فعال، برنامه آموزش کارکردهای اجرایی حافظٔه
آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی را بهبود تواند عملکرد دانشمی

آموزانی که . اخیرًا توجه زیادی به دانش(1۷نقل از  به)بخشد 
متمرکـز شـده هـای آموزشـگاهی دارنـد یادگیری فعالیت هـایی درچالش

دبستانی پیش است. والدین، مربیان و پژوهشـگران از همـان اوایـل دورٔه
های آمـوزان در یادگیری مهارتشاهد سردرگمی برخـی از دانـش

شود. به ها داده میعنوان تکلیف به آنخواندن و نوشتن هستند که به
ن ترکیبی اخـتالل یادگیری موقعیتی ویژه دارد و در آ همین جهت حوزٔه

شود. این اختالل دارای ماهیتی هـای قدیم و جدید اعمال میاز ایده
الگوهای تحصیلی، قوت و ضعف  ناهمگن است که این ناهمگنی در

های کند. یکی از تبیینپردازش اطالعات و همچنین درسی نمود پیدا می
فعال و پردازش  اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود حافظٔه

درک این نکته  ،فضایی و در نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی-ریدیدا
آموزان با ناتوانی یادگیری از نقایص است که مشکالت یادگیری دانش

و البته سیستم  (۷)شود شناختی سیستم عصبی مرکزی ناشی میعصب
سی، از طریق پدلیل خاصیت دینامیک اتصاالت سیناعصبی به

. حال آنکه این رفتارهای استتوسعه  دار قابلهای مکرر و هدففعالیت
. اگرچه مطالعات نشان (11,1۸)تواند آموزش داده شود دار میهدف

فضایی با -فعال و پردازش دیداری دهند که بهبود در حافظٔهمی
پیشرفت تحصیلی کودکان ارتباط مستقیم دارد اما تأیید آن از طریق 

. در یکی (۹)است بهبود کارکردهای اجرایی هنوز مورد چالش و بحث 
از مطالعات گذشته اثربخشی آموزش عملکردهای اجرایی بر بهبود 

فعال باعث  کنند که ارتقا حافظٔهگونه تبیین میعملکرد تحصیلی را این
شود و در نتیجه های مفید میها و افزایش مشارکترویکاهش تک

نی . در کودکان دارای ناتوا(۴) گرددبهبود عملکرد تحصیلی میباعث 
تر است. در فعال نسبت به همساالن عادی ضعیف ذهنی، حافظٔه

آموزان دارای ناتوانی ذهنی ترین مشکالت دانشحقیقت، یکی از اصلی
فعال را که  سازی حافظٔههای مربوط به بهینهها استراتژیاین است که آن

توسط همساالن عادی در انجام تکالیف خود در رابطه با حافظه 
فعال به ظرفیت نگهداری  حافظٔه .کنندنند، دنبال نمیکاستفاده می

ای از فرایندهای عنوان مجموعهاطالعات در ذهن اشاره دارد و به
طور موقتی در حالت آماده شناختی تعریف شده است که اطالعات را به

فعال توانایی  عبارت دیگر، حافظٔهکند. بهبرای انجام تکالیف حفظ می
مدت چند ثانیه در حین انجام سایر عملیات بهکردن اطالعات ذخیره

باشد شناختی مرتبط و رمزگذاری اطالعات جدید مرتبط به هم می
تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر ». در پژوهشی تحت عنوان (1۹)

یادگیری  آموزان دبستانی با ناتوانیعملکرد ریاضیات و خواندن دانش
اجرایی بر بهبود سازماندهی، دریافتند که آموزش کارکردهای  «ویژه

آموزانی با ناتوانی ریزی و بازداری پاسخ در دانشفعال، برنامه حافظٔه
. در کودکان دارای ناتوانی ذهنی، (۲۰)است  مؤثر ،یادگیری ویژه

. همچنین (1۸)فعال نسبت به همساالن عادی ضعیفتر است  حافظٔه
جرایی، نقش دهد که آموزش و رشد کارکردهای اتحقیقات نشان می

های تحصیلی و های اجتماعی و تواناییاساسی در گسترش توانمندی
ویژه که هرگونه نقص در رشد این کارکردها به ؛آموزشگاهی دارند

فعالی یا اختالل در تواند موجب اختالل نقص توجه و بیشمی
سپاری تکالیف، اختالل یادریزی برای شروع و اتمام تکلیف، بهبرنامه

. به همین خاطر بسیاری از (۸,1۶)اختالل یادگیری شود  حافظه و
های متأثر از ضعف دهد که یکی از حوزهها نشان میپژوهش

طور کلی های ویژه در یادگیری است. بهنارسایی ،کارکردهای اجرایی
پذیری ذهنی و بازداری پاسخ فعال در انعطاف توان گفت که حافظٔهمی
مانند اختالل ریاضی، خواندن، نوشتن های یادگیری )هناتوانایی در
طور خاص متغیرهای پردازش . به(۸).( نقش اساسی دارد .و.

طور پیشنهادی قدرت فعال به فضایی و حافظٔه-دیداری
آموزان با مشکالت عملکردی و برای تشخیص دانش گیکنندبینیپیش

پذیری در عملکرد تحصیلی دارند. بیشتر کودکان این در نتیجه آسیب
آورند ولی دست میصورت خودکار در فرایند تولد بههارت را بهم

کودکان با ناتوانی یادگیری خاص در یادگیری این توانمندی با مشکل 
نیاز به آموزش دارند. محققان در پژوهشی تحت  وشوند مواجه می

فضایی -های دیداریتأثیر آموزش عملکرد اجرایی بر مهارت»عنوان 
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۷ 

دریافتند که آموزش عملکرد اجرایی  «اختالل ریاضیآموزانی با در دانش
آموزانی با اختالل فضایی در دانش-های دیداریباعث بهبود مهارت
های پژوهش حاضر در . با توجه به یافته(۲۰)ریاضی شده است 

آموزان مبتال دانش خصوص اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی ویژٔه
به اختالل یادگیری و تأثیر مفید آموزش و تقویت این کارکردها با تمرکز 

شناختی، شایسته است در فرایند آموزش های عصببر تقویت مهارت
به این کودکان به تقویت و گسترش این کارکردها با تمرکز بر 

شناختی کودک هایی که موجب گسترش پیوندهای عصبفعالیت
درمانی بتواند در  رود این شیؤهد توجه کرد. بنابراین انتظار میشومی

های دیگر درمانی در کشور مؤثر باشد. با توجه به تفاوت در کنار شیوه
شده برای آموزش  گرفته کارههای بسنی کودکان، روش محدودٔه

عملکردهای اجرایی و طراحی بین این مطالعه و مطالعات دیگر، 
تواند باعث بهبود آموزش کارکردهای اجرایی می کهاطمینان از این

 ،گروهای سنی شود فضایی در همٔه-فعال و پردازش دیداری حافظٔه
جای مطالعه و بررسی بیشتر دارد. همچنین باید مطالعات بیشتری برای 
رسیدن به بهترین پروتکل اجرایی آموزش عملکردهای اجرایی انجام 

ها از جمله انتخاب هدفمند ودیتشود. الزم به ذکر است که برخی محد
های پژوهشی تواند یافتهها به همراه عدم انجام پیگیری میآزمودنی

 حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.

 گیرینتیجه ۵
آمده از بررسی اثر آموزش کارکردهای اجرایی دستبا توجه به نتایج به

در  گرفته شده در این مطالعه کارهتوان گفت که رویکرد درمانی بمی
فضایی و -شناختی قادر به افزایش توانایی پردازش دیداری حیطٔه

توان نتیجه گرفت که آموزش فعال است. از نتایج این مطالعه می حافظٔه
فضایی و فعال -بهر دیداریکارکردهای اجرایی برای افزایش هوش

اول و دوم دبستان استفاده  آموزان دارای اختالالت یادگیری پایٔهدانش
 نمود.

 تشکر و قدردانی 6
را در این پژوهش  هایی که مانویسندگان این مقاله از تمامی خانواده

 کنند.یاری کردند و همکاری داشتند تشکر و قدردانی می

 بیانیه  7
 کنندگاناز شرکت تنامهیو رضا یاخالق هیدییتأ

دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان  این مقاله برگرفته از رسالٔه
مطالعه با آگاهی از این همچنین  است. 1۰۹۲۰۷۰۲۹۶1۰۰۸با کد 

( و طبق اصول مذکور ۲۰۰۰هلسینکی )ویرایش سال  اصول بیانیٔه
 انجام شد.

 رضایت برای انتشار
 غیرقابل اجرا.

 مشارکت نویسندگان
العات آوری و بررسی اطاول: اجرای پژوهش، جمع ویسندٔهن

دوم: نظارت بر اجرای صحیح  نویسندٔه؛ آمده از پژوهشدستبه
سوم:  نویسندٔه؛ ها و همکاری در نوشتن مقالهمراحل، بررسی داده

 در تدوین، نگارش و کارهای آماری.همکاری 
 تزاحم منافع

تعارضی در منافع وجود ندارد. هیچ
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