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هاي توانايي اجرايي وي هاكنشهاي شناختي بر تأثير آموزش مهارت

  گيري شناختي كودكان داراي اختالل ياد

 3زهرا فروغيو  2شينا زينعلي ،1عباس صادقي

  

  چكيده
هاي شناختي توانايي اجرايي و يهاكنشهاي شناختي برمهارت تأثير آموزشهدف پژوهش حاضر 

آزمايشي است. جامعه آماري پژوهش، كليه . اين پژوهش از نوع نيمهاستكودكان داراي اختالل يادگيري 
 1397-96در سال گيري پايه سوم ابتدايي در مدارس ابتدايي شهر رشتان داراي اختالل يادآموزدانش
نفر در  15گيري تصادفي انتخاب شدند. با توجه به حجم نمونه نفر به روش نمونه 30كه از ميان آنان  هستند

استفاده از ابزار پژوهش حاضر  شدند. ايدهينفر در گروه كنترل به صورت تصادفي ج 15گروه آزمايش و 
بوده است.  انآموزدانش كارت ويسكانسينآزمون  و تجديد نظرشده هوشي وكسلر كودكان چهارمقياس 

كه گروه درحالياي به گروه آزمايش ارائه شد، دقيقه 45جلسه  14هاي شناختي در برنامه آموزش مهارت
ي هاكنش ها نشان داد كه آموزش مهارت هاي شناختي برش خاصي نديدند. نتايج تحليل دادهكنترل آموز

. براساس )p>01/0( بخش بوده استاثرهاي شناختي كودكان داراي اختالل يادگيري و توانايي اجرايي
هاي شناختي و آموزش راهبردهاي فراشناختي در نتايج اين پژوهش با توجه به نقش و اهميت توانايي

هاي ها در سنين و دورهوزشان مبتال به اختالل يادگيري، الزم است كه اين آمآموزدانشپيشرفت عملكرد 
 .تحصيلي مختلف با توجه به سطح هوشي و ذهني فراگيران آموزش داده شوند
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  مقدمه

شناسان صصان، روان، از جمله مشكالتي هستند كه از ديرباز مورد توجه متخ1گيرياختالل ياد

، »2هاي يادگيريكميته مشترك ملي ناتواني«تربيتي و حتي پزشكي بوده است، مطابق تعريف 

شود كه به صورت دشواري هي ناهمگني از اختالالت اطالق ميهاي يادگيري به گروناتواني

د. كنخواندن، نوشتن و محاسبه تظاهر ميجدي در فراگيري و كاربرد گوش دادن، حرف زدن، 

عصب شناختي داشته و داراي يك روند تحولي است كه از پيش از  أاين اختالالت احتماالً منش

كند. مشكالت در رفتارهاي خودتنظيمي، ادراك ي ادامه پيدا ميلدبستان شروع و تا بزرگسا

تواند بر مي هاي يادگيري وجود داشته باشد واجتماعي و تعامالت اجتماعي ممكن است با ناتواني

به سه دسته علل نوروبيولوژيك، علل ژنتيك و علل  )2013( 3پزشكي آمريكاانجمن روانساس ا

  ). 2010، 5؛ بكران2014، 4محيطي ايجاد گردد (بوايك بلسي و پوپوويسي

درصد از  80حدود  .درصد جمعيت فراواني دارد 15تا  5اختالل يادگيري تقريباً در 

شوند. در بيشتر موارد شروع بندي ميل خواندن طبقههاي اختالهاي يادگيري در حوزهاختالل

شود. شروع پيش از اختالل يادگيري در فاصله زماني پيش از دبستان تا كالس دوم مشخص مي

كالس اول، معموالً نشانگر نوعي تأخير رشدي در زبان، تأخير در يادگيري مفاهيم جديد در خانه 

دبستاني و مهدكودكي است. شروع در اوايل ورود پيش يا تأخير در عملكرد، در مقايسه با همساالن

شود. در اين زمان در بسياري هاي پايين، يادگيري ضعيف معلوم ميبه مدرسه معموالً به شكل نمره

هاي قبل از ورود به . تشخيص اختالل يادگيري در سالاستاز موارد مربوط به اختالل خواندن 

يابند، ولي در مشكالت يادگيري با درمان بهبود مي دشواري است. معموالًبسيار مدرسه كار 

يابد. ميزان بروز اين اختالل خواندن در بسياري موارد مشكل با شدت كمتر تا بزرگسالي ادامه مي
                                                                                                                            
1 .Learning Disorder 
2 . National Joint Committee On Learning Disabilities 
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).  به دنبال اين موضوع، اختالل 1390فر و تبريزي، (ميالني استبرابر بيشتر از دختران  3پسران 

ت است از ناتواني در ، اين اختالل عباراستاختالل يادگيري هاي يكي از زير مجموعه 1رياضي

رد انتظار از كودك، كه اين هاي حساب با توجه به ظرفيت هوش و سطح آموزش موانجام مهارت

گيري شده باشند. اختالل رياضي ميزان شده فردي اندازه هايبه كمك آزمون بايستمي هامهارت

). 2009 ،2دوكر(هاي ديرپا در حوزه رياضيات است  وانيي وسيعي از ناتاصطالحي براي گستره

-. در بيشتر پژوهشگيردكه زبان، كميت و فضا را در برميرياضيات يك موضوع پيچيده است، 

هاي رياضي بر بهبود يادگيري عدد پايه مانند شمارش و حساب ي بهبود مهارتهاي انجام شده برا

ياضي با عملكرد تحصيلي يا توانايي مورد انتظار در رفقدان ). 2009(دوكر،كيد شده است أكردن ت

كند و مشكالت مربوط به آن فراتر از حدي است كه با توجه به روزمره تداخل مي هايفعاليت

اما بايد يادآوري كرد  .)1392احدي و كاكاوند،(رودهاي عصبي و حسي همراه، انتظار مينارسايي

هاي بسيار پيچيده است ياضي نيز مستلزم توانايير هايبه سطوح پايين مهارت يابيكه دست

  ).3،2009فلوجو و  گرستن، جوردن(

افراد يعني  4هاي شناختياز جمله عوامل مؤثر در بين كودكان مبتال به اختالل يادگيري، توانايي

هايي هستند كه طي هاي شناختي رياضي از قابليتنحوه انتخاب و تعقيب اهداف است. توانايي

يابند. پديدآيي اين امكانات شناختي جديد بر ل در دستگاه رواني كودك استقرار ميتحقق تحو

ها از ميان انبوه اي از محققان با استخراج اين تواناييامري دروني است. پاره 5اساس نظريه پياژه

ته اند. اين آزمون در ايران چندان شناخها و آثار پياژه، آزموني به همين نام ابداع كردهآزمايش

هاي متعدد دهنده پژوهشهاي اندكي به كار رفته است. متون مربوطه نشانشده نيست و در پژوهش

هاي ذهني است، منتهي هر يك از اين مطالعات به يك يا تعداد معدودي داريدر زمينه انواع نگه

                                                                                                                            
1 .Matmatich Disorder 
2 .Doker 
3 .Gerestean,Jordan& Fologo 
4 Cognative Potional 
5 .Piject 
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ند كه بر راهبردهاي شناختي، رفتارها و افكاري هست ).2014، 1اند (كاالناز اين مفاهيم پرداخته

(نريماني، سليماني و  گذارندسازي و بازيافت مؤثرتر اطالعات در حافظه تأثير مييند ذخيرهآفر

را براي تركيب با اطالعات كنند تا اطالعات تازه . اين راهبردها به فرد كمك مي)1394تبريزچي، 

به نقل از ؛ 2005، 2ها در حافظه بلندمدت آماده كنند (هاكسسازي آنقبالً آموخته شده و ذخيره

    ).1392عاشوري، آزادمرد، جليل آبكنار و معيني كيا، 

شد توانايي يادگيري هر فرد تابعي از ميزان هوش و استعدادهاي بر خالف گذشته كه تصور مي

شناسان قوت گرفته است كه با وجود نقش اوست، در چند سال اخير اين نظريه در ميان روان

هوش و استعداد در يادگيري، عوامل غير ذاتي ديگري نيز در اين رابطه  كننده عوامل ذاتيتعيين

اي برخوردارند و عملكرد هاي شناختي در يادگيري از اهميت ويژهشوند. تواناييمهم قلمداد مي

 3. ملوث)1396االسالمي، (شيخ دهندهاي مختلف تحت تأثير قرار ميشناختي را در موقعيت

ن داد آگاهي و دانش فراشناختي به طور مثبتي با راهبردهاي يادگيري و در يك مطالعه نشا )1990(

هاي يادگيري او را تحت درك مطلب ارتباط داشته و هرگونه بهبود در فراشناخت فرد، توانايي

هاي انجام شده دربارة راهبردهاي شناختي و فراشناختي نشان داده است دهد. پژوهشتأثير قرار مي

 ن،يرالديخ (باباپور شودتدابير به افزايش يادگيري يادگيرندگان منجر ميكه استفاده از اين 

پور،  يدرتاج و سعد قوام،يميابراه ،ي؛ طاهرزاده قهفرخ1391 ،يو احمد يهاشم ،يفيپورشر

-اند، چشم. اين اثر به ويژه براي يادگيرندگاني كه به نحوي با مشكالتي در يادگيري مواجه)1395

راد،  انيصدق پور و چراغ ،ي؛ نصر1395 ،يو رستم يي يزك ،يكرم؛ 0152، 4گير است (بكمان

اجتماعي،  هاي)، محيط كالس را به صورت بافت2008، 6؛ به نقل از فان1998( 5فراسر ).1393

                                                                                                                            
1. Kalan 
2. Hakuss 
3. Maluth 
4. Bekman 
5. Frasser 
6.  Funne 
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ان آموزدانشها و پيشرفت دهد و بر نگرشها يادگيري رخ ميشناختي و آموزشي كه در آنروان

است. متغيرهاي ادراك از محيط كالس، شامل بعد ارتباطي  گذارد، تعريف كردهتأثير مي

گيري تكليف) است. ان) و بعد رشد شخصي (جهتآموزدانشان، درگيري آموزدانش(وابستگي 

ان اين است كه آنان تا چه ميزاني با يكديگر رابطه دوستانه دارند و آموزدانشمنظور از وابستگي 

  يكديگر هستند. حامي 

يندهاي پردازشي مغز است و شامل دو زير مجموعه است؛ آتي، محصول فركاركردهاي شناخ

ند و تحت عنوان كيكي كاركردهاي مبتني بر قانون كه تفكر و عملكرد فرد را تنظيم  و كنترل مي

ي بر هيجانات، نشود و ديگري كاركردهاي غيرقانونمند كه به مبتشناخته مي كاركردهاي اجرايي

) .به عبارت ديگر 1،2017عوامل تأثيرگذار موقعيتي است. (مياك اميال، شناخت اجتماعي و

گر در هاي مداخلهو توانايي مديريت مؤلفه 3شناختيپذيري، شامل انعطاف2اجراييي هاكنش

 يغنائ ،يمشهد، يشيگ ياثيغ( رفتارهاي هدفگرا و پيشبيني پيامدهاي ناشي از يك عملكرد است

ي اجرايي از مفهوم چگونگي و چرايي هاكنشن براي تبيين .  گروهي از محققي)1397، چمن آباد

-بندي ميهاي شناختي متفاوت، گروهرفتارهاي انسان و گروهي ديگر اين كاركردها را در دامنه

، كاهش 6، تداوم عملكرد5، بازداري و مهار پاسخ4ريزي و سازماندهي رفتاركنند كه شامل برنامه

، نكاح ياصغرو  شعرباف انيآقامحمد، يمشهد ،انيمراد( است 8و توانايي شروع عملكرد 7تسلط

اجرايي به سه مؤلفه شناختي مشتمل بر  يهاكنششواهدي مبني بر تقسيم  )2017(. مياك )1393

يند تنظيم و آاما در فر ،دهد كه اگر چه قابل تفكيك هستندانتقال و به روز رساني ارائه مي مهار،

هاي ديگري كه اين كند. از جمله مؤلفها هم ايفاي نقش ميكنترل بسياري از عملكردها هر سه ب
                                                                                                                            
1 .Mayak 
2 . Executive Actions 
3 . Flexibility-Cognitive 
4 . Planning And Organizing Behavior 
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6 . Continuity Of Performance 
7 . Decrease Domination 
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بندي ديگر گيري و حل مسأله است. يك تقسيمريزي، تصميمپژوهشگران معرفي كردند، برنامه

ريزي، مهار فوري پاسخ، برنامه يهاي اصلي، شامل پنج مؤلفهكاركردهاي اجرايي به دامنه

ان تا چه آموزدانشدرگيري يعني  كاري است.يظهپذيري شناختي، انتقال توجه و حافانعطاف

ان آموزدانشكنند و با ديگر دهند، در كالس شركت ميميزاني به كالس عالقه و توجه نشان مي

گيري تكليف يعني تا چه ميزان تكميل شوند. جهتدر بررسي درستي مطالب جديد مشغول مي

ان مهم است. در آموزدانشات درسي براي ريزي شده و خارج نشدن از موضوعهاي برنامهفعاليت

هاي شناختي و كارول يك نظريه جامع است كه هم توانمندي -هورن  - كه نظريه كتل نهايت اين

   ).2016، 1گيرد (داون، فلنگان، ساموئل، وين سنت و همكارانهاي تحصيلي را در بر ميهم توانايي

يه از سطوح ختي است كه شامل سه الهاي شنااي از توانايياين مدل يك چارچوب مرتبه

توانايي شناختي عميق (گسترده) (اليه دوم) كه از تحليل عاملي  10، مختلف است: هوش عمومي

، 4، پردازش ديداري3، هوش متبلور2اند و شامل هوش سيالآزمون هوشي به وجود آمده 16

حافظه كوتاه  ،8د مدت، بازيابي از حافظه بلن7، دانش كمي6، سرعت پردازش5پردازش شنيداري

توانايي شناختي  70است و حدود  11، خواندن و نوشتن10گيري صحيح، سرعت تصميم9مدت

هاي تر هستند، زير شاخه تواناييهاي اختصاصياي از توانمنديسطحي (اليه سوم) كه مجموعه

به باشند. هوش سيال عملكرد ذهني است كه افراد در مواجهه با يك تكليف جديد كهعميق مي

توانايي سطحي نظير توان قياس، استدالل  5برند و به كار ميطور خودكار قابل حل نيست، آن را به

                                                                                                                            
1 . Dawn, Flengan, Samuel & Vincent 
2 . Fluid Intelligence 
3 . Crystallized Intelligence 
4 . Visual Processing 
5 . Audio Processing 
6 . Processing Speed 
7 . Little Knowledge 
8 . Recover From Long-Term Memory 
9 . Short-Term Memory 
10 . The Correct Decision Speed 
11 . Reading And Writing 
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  شود. عمومي و ... تقسيم مي

كارول در تشخيص اختالالت رياضي، خواندن و  - هورن  -بسياري از مطالعات از مدل كتل 

الالت يادگيري رياضي مطابق مدل كنند و براي مثال معتقدند كه افراد با اختنوشتن استفاده مي

هاي عميق و سطحي مانند حافظه كارول، مشكالت خاصي را در بعضي توانايي -هورن  -كتل 

دهند. امروزه توانايي تفكر، تحليل مدت، هوش سيال، سرعت پردازش و ... نشان ميكوتاه

-ا و در نهايت تصميمهها، برخورد صحيح و منطقي با پديدهاستدالل، سازماندهي حجم عظيم داده

و همكاران،  1هاي الزم و ضروري براي موفقيت هر فردي است. ريدگيري صحيح، از ويژگي

ان مبتال به آموزدانشدر  لهأهاي يادگيري، توانايي فراشناختي و حل مسسبكنقش «) هم 2017(

شناختي در  هاييادگيري و توانايي هايه بين سبككرا بررسي كردند و دريافتند  اختالل يادگيري

به بررسي  )1394(يارمحمديان و همكاران ان رابطه معنادار و معكوسي وجود دارد. آموزدانشاين 

تأثير آموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد خواندن، سرعت پردازش اطالعات، حافظه كالمي و 

د كه آموزش ها نشان داي بصري كودكان نارساخوان پرداختند. نتايج حاصل از پژوهش آنحافظه

راهبردهاي شناختي بر عملكرد خواندن و حافظه بصري بيشترين اثر را داشته است. كبيري و 

) طي پژوهشي تحت عنوان نقش متغيرهاي شخصي در پيشرفت رياضي با مطالعه 1395همكاران (

سال سوم راهنمائي نشان داد كه بين اضطراب رياضي و عملكرد تحصيلي  آموزدانش 366

) با 2017( 3و گارول 2موهام. ان در درس رياضي رابطه معكوس معنادار وجود داردآموزدانش

بررسي شواهد اخير مربوط به همزماني مشكالت يادگيري با اختالالت رواني در دوران كودكي و 

ثر بر آن، به اين نتيجه رسيدند كه تأثير مشكالت يادگيري و رفتاري بر يكديگر ؤعوامل احتمالي م

سازي شده هاي برونيوسويه است و مشكالت خواندن و نوشتن احتمال ابتال به اختالليك تأثير د

طي يك طرح آزمايشي اثربخشي  )2016( 4شانون و آلندهد. سازي شده را افزايش ميو دروني

                                                                                                                            
1. Reed 
2. Maugham 
3.Garroll 
4 .Shannon & Allen 



     Journal of  Learning Disabilities, winnter 2019                                    1397زمستان  يادگيري،هاي ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.2/38-57                                                                            38- 57ي ، شماره8ي دوره         

45 

دبيرستان در يكي از  دوره انآموزدانشآموزش راهبردهاي شناختي بر افزايش عملكرد رياضي 

مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد كه افراد گروه آزمايش پس از را فرنيا مناطق آموزشي كالي

) 2015( 1واگن و همكاران .تفاوت معناداري را در عملكرد رياضي نشان دادند ،هفته آموزش 8

طي يك بررسي طولي چهارساله گروهي از كودكان مبتال به اختالالت يادگيري و فراگيران 

قرار داده و تفاوت معناداري را ميان اين دو گروه و كودكان عادي گزارش  ضعيف را مورد مقايسه

ان مبتال به اختالالت يادگيري و فراگيران آموزدانشاند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه بين كرده

شود. هاي اجتماعي و شناختي تفاوت ديده ميضعيف در زمينه فراگيري و اكتساب مهارت

هاي عمده ديگري و گروه با گروه عادي مورد مقايسه قرار گرفتند تفاوتهمچنين وقتي كه اين د

در زمينه ارتباط اجتماعي و برقراري رابطه اجتماعي با اطرافيان، درك عواطف و احساسات 

با توجه به اين امر كه پردازش اطالعات يكي از وظايف حافظه فعال است، ديگران بدست آمد.  

هاي ان عادي در سنجشآموزدانششناختي ن دادند كه عملكرد ) نشا2011( 2سوانسون و ژرمن

ان با آموزدانشفضايي) بهتر از  –حل مسأله كالمي (سرعت، حافظه كالمي، حافظه فعال ديداري 

پردازي با توجه به موج چهارم نظريهمشكالت يادگيري به ويژه در رياضيات و خواندن است.  

اي در به صورت سلسله مراتبي و چندعاملي يا چند اليه درباره ماهيت و محتواي هوش كه آن را

كارول مبتني بر مطالعه عناصر هوش و شناخت  - هورن  -گيرند و در اين راستا نظريه كتل نظر مي

هايي هستند كه هاي يادگيري جزء مهارتجايي كه مهارتاز آناي است بر اساس همين چند اليه

- ها، ابعاد گستردهز هرگونه نقص در جريان رشد اين مهارتيابند، برودر دوران كودكي تحول مي

-كند، كودكي كه در زمينه تحصيلي موفقيت كسب نكند و شكستاي از زندگي فرد را متأثر مي

هاي متوالي را تجربه كند، دچار درماندگي آموخته شده خواهد شد و در كسب شغل و زندگي 

اش ي تبديل به يك دور باطل در زندگيكامشود و اين چرخه نااجتماعي آتي دچار شكست مي

يند مداوم يادگيري است و دوران رشد انسان دوران انتقال از آخواهد شد، چرا كه زندگي فر
                                                                                                                            
1 .Wagan  
2 . Swanson & Jerman 
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مفاهيم ساده عيني به مفاهيم پيچيده و گسترده انتزاعي است كه براي مواجهه مناسب، فرد را نيازمند 

ز جمله اين امكانات مجهز بودن به توانايي توجه و كند كه اتري ميبه استفاده از امكانات پيچيده

هاي يادگيري و نقايص يادگيري و توانايي در جهت گام برداشتن براي تمركز، شناخت توانمندي

حل ناتواني يادگيري است. لذا با شناسايي به موقع و ارائه برنامه آموزشي متناسب چه در مدارس 

خاص، مي توان از اين چرخه ناكامي جلوگيري نمود عادي و چه در مدارس كودكان با نيازهاي 

هاي شناختي و آموزش هاي آموزشي نوين و اساسي مانند تواناييكه با مجهز شدن به سيستم

تر و به تبع آن انجام اقدامات درماني و تي، قادر به شناخت در سنين پائينهاي شناخمهارت

گيري و توانبخشي خاص در مراحل ابتدايي پيشگيرانه خواهيم شد. تشخيص نيازهاي آموزشي، ياد

هاي بالقوه اين اي در كمك به اين كودكان جهت پيشگيري اوليه و بروز توانمندياهميت ويژه

-و خارجي و اهميت قابل توجه و بي كودكان دارد. با توجه به فقدان پژوهش هاي جامع داخلي

عي فرد، پژوهش در اين حوزه امري بديل فرآيند يادگيري در بنيان نهادن شخصيت فردي و اجتما

  ضروري است. 

تواند راهگشاي نيازهاي تحصيلي و يادگيري هاي آموزشي مؤثر ميكارگيري روشهبنابراين ب

هاي پژوهشي به اختالل به مطالب فوق و محدود بودن يافتهان باشد، با توجه آموزدانشاين 

هاي يد كه آيا آموزش مهارتيادگيري رياضي، در پژوهش حاضر اين موضوع بررسي گرد

هاي شناختي كودكان داراي اختالل يادگيري در پايه سوم و توانايي كنش هاي اجراييشناختي بر 

لي طراحي توان نوعي برنامه آموزشي براي بهبود عملكرد تحصيابتدايي تأثير دارند؟ و چگونه مي

    ن كمك بيشتري به آنان نمود.هاي كودكان با ناتواني يادگيري بتواكرد كه به لحاظ توانايي

  روش
در دسترس و  اين طرح نيمه آزمايشي از دو گروه آزمودني تشكيل شده كه براساس گزينش

ان داراي اختالل آموزدانشجامعه آماري پژوهش، كليه  اند.تصادفي انتخاب شده گمارش

 1397-96در سال  تيادگيري پايه سوم ابتدايي مراجعه كننده به مراكز اختالل يادگيري شهر رش
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گيري تصادفي انتخاب شدند. با توجه به حجم نمونه نفر به روش نمونه 30 هانكه از ميان آ بودند

 نفر در گروه كنترل جايگزين شدند. 15نفر در گروه آزمايش و  15فره به صورت تصادفي، ن 30

  استفاده شد: زيرها از ابزارهاي براي گردآوري داده

كارت نمونه در باالي صفحه قرار  4در اين آزمون  :هاي ويسكانسينرتبندي كاآزمون دسته

ها (مثلث، ستاره، صليب و دايره)، تعداد اشكال (از يك تا چهار عدد) دارد كه از نظر شكل روي آن

تايي هم در  64و رنگ اشكال (سبز، آبي، قرمز و زرد) با يكديگر متفاوت هستند. يك دسته كارت 

هاي اين كدام از كارته فقط كارت رويي آن مشخص است. هرر قرار دارد كپائين صفحه نمايشگ

 4دسته كارت نيز بر اساس همان سه قانون مذكور داراي خصوصيات منحصر به فرد خود است. (

ها نمايانگر يك حالت عدد كارت) در واقع هر يك از كارت 64تعداد شكل ها=  4شكل  4رنگ 

زند، كارت مي ساين آزمون، آزمودني بايد بر اساس اصلي كه حدشود. در باشد كه تكرار نميمي

هاي نمونه قرار دهد (با زدن شماره نوشته شده زير رويي دسته كارت را در دسته يكي از كارت

- روي صفحه قانون طبقه »غلط«يا  »درست«كارت نمونه بر روي صفحه كليد) و بر اساس بازخورد 

كند و فرد ها در يك طبقه قانون تغيير مير دادن درست كارتنمايد. پس از قرابندي را كشف مي

-ده هايبايد قانون جديد را مبتني بر بازخورد كشف نمايد. نمره آزمودني در اين آزمون تعداد طبقه

رغم تغيير اصل از كرده است. اگر آزمودني علي بنديدسته آميزتايي است كه به صورت موفقيت

. شودي بر اساس اصل پيشين ادامه دهد، مرتكب خطاي درجاماندگي ميبندگر به طبقهسوي آزمايش

آموخته در برابر قانون جديد است. اين آزمون تكرار يك پاسخ پيش كليطورخطاي درجاماندگي به

  ي پيشاني است. هاي اصلي فعاليت قطعهيكي از شاخص

هاي شناختي يبه منظور ارزيابي تواناي مقياس تجديد نظرشده هوشي وكسلر كودكان:

خرده  15براي كودكان استفاده گرديد. اين مقياس داراي  4گروه نمونه از مقياس هوشي وكسلر 

ها، فراخناي ارقام، مفاهيم تصويري، ها، شباهتآزمون به ترتيب زير است: طراحي با مكعب

رمزنويسي، واژگان، توالي حرف و عدد، استدالل تصويري، درك مطلب، نماديابي، تكميل 
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هاي دست آوردن تواناييهبراي ب اطالعات عمومي، حساب و استدالل كالمي.زني، تصاوير، خط

اطالعات زني، هوشبهر اين مقياس كه شامل تكميل تصاوير، خط 5شناختي از طريق محاسبه 

هوشبهر درك مطلب كالمي شامل  عمومي، حساب و استدالل كالمي است استفاده شده است. 

ها، ن و درك مطلب است. استدالل ادراكي از خرده آزمون طراحي با مكعبها، واژگاشباهت

مفاهيم تصويري، استدالل تصويري تشكيل شده است. حافظه فعال از فراخناي ارقام و توالي حرف 

 10. سرعت پردازش شامل رمزنويسي و نماديابي است و مقياس كل از است و عدد تشكيل شده

ها، فراخناي ارقام، مفاهيم تصويري، ها، شباهتحي با مكعبخرده آزمون اصلي كه شامل طرا

 . استرمزنويسي، واژگان، توالي حرف و عدد، استدالل تصويري، درك مطلب و نماديابي 

سنجي شامل تكميل تصاوير كه در پردازش ديداري، خط زني و حساب براي هاي روانويژگي

ش متبلور، استدالل كالمي جهت سرعت پردازش و حافظه فعال، اطالعات عمومي جهت هو

براي )2003( 1وكسلر . استپردازش شنيداري، هوش متبلور، حافظه دراز مدت و سرعت پردازش 

سازي و در مورد زير هوش از روش دونيمه هايها و بهرهبررسي ضريب اعتبار زير مقياس

د، از روش كه آزمون سرعت هستنمقياسهاي رمز نويسي، نماديابي و خط زني به دليل اين

رش شده است. گزا97/0بازآزمايي استفاده كرده است. ضريب اعتبار بهره هوشي كل برابر با 

هاي هوشي ديگر بيشترين ضريب اعتبار مربوط به بهره هوشي درك مطلب همچنين در مورد بهره

است. در مورد زير  )88/0(و كمترين آن مربوط به بهره هوشي سرعت پردازش )94/0(كالمي

تعلق ) 81/0(و درك مطلب )92/0(ها ها بيشترين و كمترين ضريب اعتبار به ترتيب به واژهمقياس

  انطباق و هنجاريابي شده است.  1395اين آزمون توسط عابدي، صادقي و ربيعي در سال  دارد.

-دقيقه 45 جلسه 14هاي شناختي ، هاي شناختي از برنامه آموزشي مهارتبراي آموزش مهارت

مطابق با جدول زير بر روي رشناس ارشد آموزش ديده و همكاري معلم آموزشگاه  اي توسط كا

  گروه آزمايش اجرا گرديد. 
  

                                                                                                                            
1 .Weksler 
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  )2011(اقتباس از فالنگان و آلفانسو،  CHCهاي شناختي مبتني بر نظريه . برنامه آموزشي مهارت1جدول 

  هافعاليت  توانايي  خرده آزمون

 اطالعات

عمومي، 

گنجينه لغات و 

  فهم درك و

  دانش عمومي و

  سيال كالمي

ها مرور ها، زمان، فواصل و جهتمفاهيم اساسي مانند روزهاي هفته، ماه -1

از كودكان بخواهيد كه رويدادهاي مهم را با استفاده از تصاوير و -2شوند. مي

ها، هاي طرحها و تفاوتشباهت-3ها گزارش دهند. ها و مجلههاي روزنامهمقاله

كودكان را تشويق -4افيايي، حمل و نقل و غيره را آموزش دهيد. هاي جغرنقشه

هاي يك ها و غيره در صفحهكنيد با بريدن و چسبانيدن تصاوير جانوران، ساختمان

كلمات، كاركردن با فرهنگ لغات و لغات -5سازند. كتابچه، كتاب مصور مي

-7اده را تكرار كنند. هاي سكودكان را واداريد تا داستان-6انتزاعي را معرفي كنيد. 

  ها را بيان كنند.از كودكان بخواهيد كه افكار و احساسات قهرمانان داستان

شباهتها و 

  گنجينه لغات
  كالمي، ادراكي

از كودكان بخواهيد كتابجه -2بگو را به كار ببريد.  –و  –هاي نشان بده بازي-1

كار يا آشپزخانه تهيه  تصويري از طبقه بندي حيوانات، وسايل نقليه و وسايل خانه،

ها بخواهيد از بچه-4نتزاعي را مقايسه كنند. از كودكان بخواهيد مفاهيم ا -3كنند. 

مفاهيم اساسي مانند روزهاي هفته، -5هاي مشترك اشياء نامشابه را پيدا كنند. جنبه

  ها را مرور كنيد. ها و فاصلهها، زمان، جهتماه

فراخناي ارقام، 

تكميل 

تصويرها و 

  تنظيم تصويرها

  توجه و تمركز

ها را به بچه-2هايي را به ترتيب بامعنا مرتب كنند. از كودكان بخواهيد كارت-1

از مسابقه هجي كردن -3تشويق كنيد.  هها و غيرهاي تلفن، آدرسيادگيري شماره

از كودكان بخواهيد -5هاي حافظه را به كار ببريد. مسابقه-4كلمات استفاده كنيد. 

هاي رياضي را به كار مسائل كلمه-6هفته و ماههاي سال را حفظ كنند.  روزهاي

از كودكان بخواهيد جزئيات -8هاي نقطه به نقطه استفاده كنيد. از تمرين-7ببريد. 

هاي ترسيم اثر اشياء يا رديابي را به كار ببنديد. فعاليت-9تصاوير را توصيف كنند. 

  شوند استفاده كنيد. اجزاء ساخته مياز اسباب بازيهايي كه از وصل كردن -10

طراحي 

ها و معكب

  هاالحاق قطعه

  ديداري -فضايي 

ها ها را وارد كنيد كه اشياء معمولي را شناسايي كرده و درباره جزئيات آنبچه-1

هاي حدس زدن كه مستلزم توصيف يك شخص، مكان يا از مسابقه-2بحث كنند. 

ان بخواهيد حروف، اشكال، اعداد و غيره از كودك-3است استفاده شد.  چيزييك 

هاي معمايي كه مستلزم ساختن اشياء از قطعات از انواع بازي-4را مقايسه كنند. 

هايي كه مستلزم ساختن اشياء با روي هم از فعاليت-5شود. جداگانه است استفاده مي

  هاست، استفاده كنيد.قرار دادن بلوك

هاي رنگ كردن با انگشت فعاليت-2هاي تا كردن كاغذ استفاده كنيد. از فعاليت-1  ديداري حركتيرمزگرداني، 
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نماد ارقام، 

ها، هالحاق قطع

حيوان، خانه و 

  مازها

هاي برش با تمرين-4به نقطه را انجام دهيد.  -هاي نقطه تمرين-3را به كار ببنديد. 

ان از كودك-6هاي نوشتن در فضا را به كار ببريد. تمرين-5قيچي را به كار ببريد. 

هاي از طرح-7ها را به صورت الگوهاي مختلف به نخ بكشند. بخواهيد مهره

هايي كه از ها استفاده كنيد (پازلاز انواع پازل-8ها استفاده كنيد. جااندازي قطعه

از كودكان بخواهيد كه يك ماز را حل كنند.  -9شود). ها استفاده ميالحاق قطعه

ا حركات هماهنگ چشم يك شئي متحرك را تعقيب از كودكان بخواهيد ب -10

تمرين هاي رديابي را به كار ببريد (مانند رديابي با كشيدن اثر دست، -11كنند. 

ها و خطوط بزرگ را از كودكان بخواهيد دايره -12اشكال جغرافيايي و حروف). 

 ها يا الگوهااز كودكان بخواهيد كه از روي طرح -13با گچ روي تخته بكشند. 

  از كودكان بخواهيد اشكالي را از حفظ بكشند.  -14بكشند. 

  نتايج

آزمون متغيرهاي تحقيق به تفكيك و پس آزمونهاي پيشانحراف استاندارد نمره وميانگين  .2جدول

  هاگروه
  آزمونپس آزمونپيش گروه متغير

M  SD  M  SD  
  8/2  63/6  42/2  4/5  آزمايش  ي اجراييهاكنش

  008/2  9/5  04/2  53/5 كنترل  

  78/2  2/27  89/2  73/21  آزمايش  درك مطلب كالمي

  32/2  13/22  54/2  73/19 كنترل  

  74/2  14/22  57/2  73/14  آزمايش  استدالل ادراكي

  45/1  13/16  12/1  86/14 كنترل  

  31/2  93/16  33/2  2/12  آزمايش  حافظه فعال

  28/2  67/14  38/2  33/13 كنترل  

  36/4  67/16  62/4  07/13  آزمايش سرعت پردازش

  76/2  27/12  08/3  05/12 كنترل  

  67/4  47/90  8/5  66/75  آزمايش  توانايي عمومي شناختي

  15/3  67/78  11/3  13/74 كنترل  
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آزمون به است كه در پس 75/66آزمون كلي در گروه آزمايش ميانگين پيش در متغير هوشبهر

-در پس 78/67آزمون به در پيش 74/13نگين از افزايش يافته است. در گروه كنترل نيز ميا 90/47

  زمون رسيده است. آ

با توجه به نتايج آزمون باكس پيش فرض تساوي كوواريانس ها يا روابط بين متغيرهاي وابسته 

است.  05/0و بيشتر از  102/0داري برابر با ا) سطح معنMBOX ،07/1=F=732/4تأييد شده است (

- سته در متغيرهاي پژوهش تعامل پيشپيش آزمون و متغير واب همچنين نتايج بررسي رابطه خطي

توان دار به دست نيامده است و لذا مياآزمون با عضويت گروهي در همه متغيرهاي وابسته غير معن

  آزمون با متغير وابسته خطي است. در همه متغيرهاي پژوهش رابطه پيشگفت 

اجرايي  يهاكنش برهاي شناختي مهارت ير آموزشمتغيري تاثنتايج كلي تحليل كواريانس چند. 3جدول 

  هاي شناختي كودكان داراي اختالل يادگيري و توانايي

ضريب   متغير

  المبدا

F  df  dfخطا  sig  توان   اندازه اثر

  آماري

  000/1  815/0  001/0  25  2  553/217  055/0  ي اجراييهاكنش

  000/1  716/0  001/0  25  2  919/28  214/0  توانايي شناختي 

  000/1  918/0  001/0  25  2  601/143  021/0  گروه
  

نمرات در هر  آزمونبا پس آزمونرابطه بين پيش 4 هاي به دست آمده در جدولبراساس يافته

. با كنترل اين )P>01/0(مده استآدار به دست او توانايي شناختي معني اجرايي هاكنشمتغير  دو

آزمون در دو گروه آزمايش و گروه كنترل له پسمرات متغيرهاي پژوهش در مرحرابطه، ميانگين ن

هاي درصد از تفاوت 91/9نتايج نشان داده است كه نزديك به  )P>01/0(داري دارداتفاوت معن

-شناختي در مرحله پس هايو توانايي ي اجراييهاكنشمتغيرهاي پژوهش شامل  فردي در بهبود

  ييد است.أنتيجه فوق مورد تاز اين رو آزمون به تفاوت بين گروه ها مربوط است. 
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  گيريبحث و نتيجه

 يهاكنشهاي شناختي بر تأثير آموزش مهارتهدف پژوهش حاضر  كه گفته شد،طورهمان

با توجه  .است هاي شناختي كودكان داراي اختالل يادگيري در پايه سوم ابتدايياجرايي و  توانايي

متغيرهاي پژوهش  هاي فردي در بهبوددرصد از تفاوت91/9نزديك به دست آمده هبه نتايج ب

ها مربوط به تفاوت بين گروه آزمونهاي شناختي در مرحله پسو توانايي ي اجراييهاكنششامل 

ثير أهاي شناختي تي اجرايي و تواناييهاكنشهاي شناختي بر ، از اين رو آموزش مهارتاست

واگن و   )2016( شانون و آلن )،2017ول (هاي موهام و گارنتايج فوق با يافته معنادار داشته است.

يارمحمديان و همكاران  ،)2017و همكاران، ( ريد) 2011سوانسون و ژرمن () 2015همكاران (

به بررسي تأثير  )1394(يارمحمديان و همكاران  .استهمسو  )1395كبيري و همكاران ( )،1394(

اطالعات، حافظه كالمي و آموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد خواندن، سرعت پردازش 

ها نشان داد كه آموزش ي بصري كودكان نارساخوان پرداختند. نتايج حاصل از پژوهش آنحافظه

را داشته است. كبيري و  تأثيرراهبردهاي شناختي بر عملكرد خواندن و حافظه بصري بيشترين 

ضي با مطالعه ) طي پژوهشي تحت عنوان نقش متغيرهاي شخصي در پيشرفت ريا1395همكاران (

سال سوم راهنمائي نشان داد كه بين اضطراب رياضي و عملكرد تحصيلي  آموزدانش 366

توان ها را اين گونه مياين يافته ان در درس رياضي رابطه معكوس معنادار وجود دارد.آموزدانش

مراتب ان در اين مداخله آموزشي در سطح سلسله آموزدانشكه تبيين نمود كه با توجه به اين

اند، به هاي عيني متنوعي را دريافت نمودهشناختي نظير دقت، حافظه، سرعت پردازش و ... تمرين

ها را در عملكرد رياضي تحت تأثير ها نه تنها ميزان دقت و سرعت آنرسد اين آموزشنظر مي

وانايي ها نظير درك مطلب، توالي دقت، تاي آنهاي شناختي پايهدهد، بلكه تواناييقرار مي

بخشد و چون اين ي آنان را نيز بهبود ميپردازش اطالعات و همچنين توانايي تفكر حل مسأله

هاي ند و در اين آموزش سعي شده مهارتها با مشكل مواجهان در اين خرده مهارتآموزدانش

 دست آمدههشناختي درگير در كسب بهتر يادگيري رياضي و تفكر را تمرين كنند، اين نتايج ب



     Journal of  Learning Disabilities, winnter 2019                                    1397زمستان  يادگيري،هاي ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.2/38-57                                                                            38- 57ي ، شماره8ي دوره         

53 

ان مبتال به اختالل يادگيري رياضي كمك آموزدانشهاي شناختي به است كه آموزش مهارت

گونه مشكالت از راهبردهاي مناسب براي حل مشكل استفاده كنند و كند كه در برخورد با اينمي

توان اذعان كرد از آنجا كه بتوانند مشكالت رياضي خود را حل نمايند. در تبيين ديگري مي

هاي شناختي مربوط به توجه، ادراك، درك ديداري، درك شنيداري، حل مسأله، سرعت توانايي

هاي مربوط به هاي شناختي مبتني بر تمرينو از طرفي آموزش مهارت استپردازش و تفكر 

استدالل سيال، دانش عمومي، استدالل كالمي، پردازش ديداري فضايي و حافظه فعال بوده است، 

هاي شناختي را بهبود بخشد. در عملكرد شناختي توانسته مجموعه تواناييهاي بنابراين مهارت

هاي انتزاعي از جمله حل مسأله كه رياضي نوعي توانايي است كه به مهارترياضي نيز به علت اين

ان آموزدانشپردازد و چون قسمتي از آموزش ما مربوط به اين زمينه بوده است و و تفكر مي

ز بر روي مسائل و تمرينات رياضي دانش رياضي خود را تقويت نمايند، آموزش اند با تمركتوانسته

گفت كه  ان را بهبود بخشد. همچنين بايد آموزدانشهاي شناختي توانسته عملكرد اجرايي مهارت

ي دانند، از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتركه خود را كارآمدتر مي انيآموزدانش

ان قوي و ضعيف در حل مسأله، از نظر دانش آموزدانشترند. سأله موفقبرخوردارند و در حل م

ها ريزي با يكديگر متفاوتند. پژوهشفراشناختي و استفاده از راهبردهاي فراشناختي بازبيني و برنامه

با عنايت به  رابطه مستفيم دارند. تحصيليهاي شناختي با يادگيري و عملكرد دهند، توانايينشان مي

هاي شناختي بر ثير مهارتأهاي پژوهش و نتايج تحقيقات ذكر شده در مقدمه، وجود تيافته

رشد و افزايش  را به اهميت و تأثير آگاهي فراشناختي در ان، ماآموزدانشكاركرد اجرايي 

هاي شناختي با موفقيت سازد. با توجه به ارتباط مستقيم استفاده از مهارتيادگيري رهنمون مي

هاي كه مهارتان مبتال به اختالل يادگيري و اينآموزدانشدر  اًان خصوصآموزدانشتحصيلي 

تواند، راهبردها از سوي نظام آموزشي مي سازي آموزش اينختي قابل يادگيري هستند، نهادينهشنا

ان مثمر ثمر باشد. در واقع به جاي تمركز بر حجم آموزدانشاين  عملكرد تحصيليدر افزايش 

هاي آنان در استفاده از هاي يادگيري و افزايش مهارتران، بايستي به روشيادگيري فراگي
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 انيآموزدانشي شناختي پرداخت. از اين رو هاراهبردهاي مطالعه و يادگيري به خصوص توانايي

كنند با هاي شناختي  خوبي در ارتباط با ديگران برخوردارند، هنگام مطالعه سعي ميكه توانايي

طالعات، ايجاد ارتباط منطقي با اطالعات قبلي، كنترل چگونگي اين فرآيند و ايجاد معنادار كردن ا

محيط يادگيري مناسب مطالب را ياد بگيرند و عملكرد تحصيلي خود را باال ببرند. به عبارت ديگر، 

با استفاده از راهبردهاي شناختي بر چگونگي يادگيري خود واقف هستند. اغلب از راهبردهاي 

گيرند و از آن به كنند و در بيشتر موارد تكليف را به عنوان چالش در نظر ميستفاده ميهيجاني ا

ها با كوشش براي موفقيت، استفاده مناسب از كنند. آنعنوان فرصتي براي يادگيري استفاده مي

راهبردهاي يادگيري و نشان دادن سطح بااليي از احساس كارآمدي به پيشرفت تحصيلي قابل 

كنند، اني كه كمتر از اين راهبردها استفاده ميآموزدانش كهرحالييابند، دي دست ميامالحظه

توان گفت يكي از . بنابراين ميشوديوار است و فقط با تكرار انجام مها طوطييادگيري آن

هاي مطالعه و يادگيري ان، آشنايي و كاربرد مهارتآموزدانشهمترين عوامل موفقيت تحصيلي م

توانند عملكرد تحصيلي خود را بهبود يند يادگيري ميآا اغلب آنان با درك بهتر فراست، زير

داراي  يادگيري هايبه اختالل مبتال كودكانبندي نهايي بايد گفت كه در يك جمعبخشند. 

 و تفكر ادراك، به اين فرآيندها .هستند اطالعات پردازش به مربوط فرآيندهاي در نقايصي

 توجه حافظه، ديداري، سرعت پردازش، -فضايي  زباني، پردازش پردازش كه مربوطند يادگيري

امروزه توانايي تفكر، تحليل استدالل، سازماندهي حجم شوند. شامل مي اجرايي را عملكردهاي و

هاي گيري صحيح، از ويژگيها و در نهايت تصميمها، برخورد صحيح و منطقي با پديدهعظيم داده

پردازي درباره با توجه به موج چهارم نظريهفقيت هر فردي است كه الزم و ضروري براي مو

اي در نظر ماهيت و محتواي هوش كه آن را به صورت سلسله مراتبي و چندعاملي يا چند اليه

هاي شناختي مبتني بر مطالعه عناصر هوش و شناخت بر گيرند و در اين راستا نظريه تواناييمي

ان تحت تأثير اين آموزدانشاز طرف ديگر از آنجا كه يادگيري  اي است واساس همين چند اليه

عناصر از جمله هوش سيال، متبلور، سرعت پردازش، حافظه فعال و پردازش شنيداري و ديداري 
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ياري و يادگيري  بهبود دركدر را ان آموزدانشهاي شناختي قرار دارد، بنابراين آموزش مهارت

كارول -كتل- گونه اذعان كرد از آنجا كه بر اساس مدل هورناينتوان در تبيين ديگري ميرساند. 

و دو جلسه از مجموعه  استاي براي يادگيري در كودكان سرعت پردازش يكي از عناصر پايه

هايي براي تقويت سرعت پردازش كودكان صورت گرفته است، مداخله آموزشي در زمينه تمرين

ها تا حدودي بهبود يافته است، به اين ر اين نوع آموزشهاي اين فرضيه در اثرسد يافتهبه نظر مي

دهي به مسائل يادگيري از بهبود كيفي برخوردار شده ها در پاسخمعني كه سرعت پردازش آن

ل عدم فرصت كافي و نداشتن آزمون پيگيري به دلي ،هاي پژوهش حاضراست. از محدوديت

هاي پيش از دبستان اجرا و كودكان سال بهتر است طرح شناسايي است.ان آموزدانشامتحانات 

داراي اختالالت يادگيري در زمينه رياضي شناسايي گردند، چرا كه پيشگيري به موقع از بروز 

  پيامدهاي منفي جلوگيري كرده و مقرون به صرفه تر است.

 منابع
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The Effect of Cognitive Skills Training on the Performance 
and Cognitive Abilities of Children with Learning Disabilities  

 A.Sadeghi1, Sh. Zainali2 & Z.Foroughi3 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the effect of cognitive skills 
training on cognitive impairment of children with learning disabilities. This 
research is a quasi-experimental one. The statistical population of the study 
includes all students with baseline third grade elementary school learning 
disorder in primary schools in Rasht, Iran, in 2007-2012 from which 30 
were selected by random sampling. Regarding the sample size, 15 subjects 
were randomly assigned to the experimental group and 15 to the control 
group. In the current research, the Wisconsin Revised Scale of Children 4 
and Student Wisconsin Test were used. The cognitive skills training 
program was presented to the experimental group in 14 45-minute sessions, 
while the control group did not receive any special training. The results of 
data analysis showed that cognitive skills training was effective on 
performance and cognitive abilities of children with learning disabilities (p 
<0.01). Based on the results of this study, considering the role and 
importance of cognitive abilities and teaching meta-cognitive strategies in 
the performance development of students with learning disabilities, it is 
necessary for these trainings to be taught in different ages and educational 
courses according to the level of intelligence and mentality of learners. 

Key words: cognitive skills training, executive actions, cognitive abilities, 
learning disorder.  
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