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 چکیده
بهبود عملکرد  بر هیجانی -اجتماعیش کارکردهای اجرایی و آموزش آموز تاثیرمقایسه  این پژوهشهدف 
 5منطقه  در دبستان سوم تا پنجمهای در پایه ریاضی اختالل یادگیری بادختر  آموزاندانشدر  مداومتوجه 

 گواهآزمون با گروه پس -آزمونطرح پیشو آزمایشی هنیمرش شهر تهران بود. روش پژوهش آموزش و پرو
راهنمای  ویرایش پنجم کتاب هایمالک از ریاضیات در اختالل یادگیری باآموزان دانششناسایی بود. برای 

 آموزانشد. دانشاستفاده مت ایران کیریاضی آزمون ریون و آزمون  ،روانی هایلاختال تشخیصی و آماری
نفر در هر گروه( و  7جایگزین شدند ) گواهدر دو گروه آزمایش و یک گروه  یتصادفطور بهشناسایی شده 

گروه کنندگان شرکتتکمیل کردند.  آزمونپس و آزمونپیشمرحله را در مداوم توجه عملکرد آزمون 
 و را دریافت کردندهیجانی -اجتماعیآموزش گروه آزمایش دوم  و کارکردهای اجراییآموزش اول  آزمایشِ

نشان داد آموزش مهارت آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نتایج . ندرا دریافت نکردای مداخله گواه گروه
اعداد و زمان به  تصویر، پاسخ صحیحبه پاسخ صحیح در ) مداومتوجه بهبود عملکرد  بر هیجانی -اجتماعی
 و بودعملکرد توجه مداوم معنادار نبر تأثیر آموزش کارکرد اجرایی  .مثبت داردتاثیر اعداد(  در مورد واکنش

توجه بر عملکرد  هیجانی -اجتماعی کارکرد اجرایی و آموزش مهارت اثرات آموزش تفاوت معناداری بین 
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هیجانی روش مناسبی برای افزایش عملکرد  -یادگیری اجتماعینتیجه گرفت که  توانمی. مداوم وجود نداشت
 .اختالل یادگیری ریاضی است باآموزان در دانشتوجه مداوم 

 ،هیجانی -اجتماعی آموزش ،اجرایی یکارکردها ،آموزاندانش ،ریاضی اختالل: یکلید ژگانوا
 عملکرد مداوم

 مقدمه

ادگیری و اصلی مشکالت شدید ی هایعلتیکی از  یمنزلهبهیادگیری در حال حاضر اختالل 
تشخیصی و آماری اختالالت  راهنمایکتاب پنجم  در ویرایش .است تحصیلی شناخته شده

 یک ویژهتغییر نام داده است. اختالل یادگیری  ویژه، این اختالل به اختالل یادگیری 1روانی
شود و تحصیالت رسمی آشکار میهای اولین بار در طول سالاست که رشدی -اختالل عصبی 

تحصیلی اساسی در خواندن،  هایمهارتی یادگیری با مشکالت مداوم مختل کننده در زمینه
اختالل زیر حد متوسط تحصیلی فرد مبتال به این شود. عملکرد میو یا ریاضی مشخص  نوشتن
پزشکی )انجمن روان شودالعاده حاصل میو یا سطح عملکرد قابل قبول فقط با تالش فوق است

یکی از انواع  ضیاختالل یادگیری در ریا (.1060ی سید محمدی، ترجمه ؛2010 آمریکا،
ت و مشکالآموزان دارای این اختالل دانشمعمول  طوربهیادگیری است.  هایاختالل

، شمارش اعداد و فهم کنند و مشکالتی دررا در زمینه یادگیری ریاضی تجربه میهایی شکست
 همچنین .یا به یاد آورند و توانند نمادهای ریاضی را بنویسنداغلب نمی دارند. آنهاها ارزش

 .(5201، 2کورانیکیج ، خلیسانگ و)وایاکون ددهندر کاربرد کامپیوتر نیز نشان میمشکالتی 
 و های عدد یا محاسبه دارندسلط یافتن بر معنی اعداد و واقعیتاین کودکان مشکالتی در ت

اعداد تک  برای جمع کردنساالنشان یادآوری کنند، واقعیت ریاضی را مانند هم کهاین جایبه
انجمن ) دهندها را تغییر د و ممکن است در وسط محاسبه، روششمرنرقمی با انگشتانشان می

آموزان دارای اختالل عملکرد دانش. (1060 ،ترجمه سید محمدی؛ 2010 پزشکان آمریکا،روان
ریاضی در نگهداری ذهنی اعداد، پیگیری محاسبات ذهنی، تداوم عملکردهای محاسباتی در 

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

2. Waiyakoon,Khlaisan, Koraneekij 
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طی مراحل مختلف، به خاطر سپردن حقایق علم محاسبه، روانی و صحت محاسبه دارای 
اغلب در  . افراد مبتال به اختالل ریاضی(2012 ،1، شولت کورن2012است )لزاک،  نارسایی

درک  چهار خرده مهارتِ (.2012)لزاک،  دارندیاضی مشکل حفظ توجه خود روی تکالیف ر
 استدالل ریاضی صحیح و روانی و صحت محاسبه ،ق علم محاسبهبه خاطر سپردن حقای ،اعداد

را در این  هایینارساییریاضی  با اختاللآموزان . دانشاساسی دارنددر مهارت ریاضی نقش 
  (.2012 ،2کورن شولتدهند )ها نشان میمهارت

حساب کردن یا در  ،در زمینه یادگیری اعداد درصد کودکان سنین مدرسه 8 تا 0 نیب
نارسایی از دید برخی از پژوهشگران  .مشکالت شدید تا نیمه شدید دارندمهارت کلی ریاضی 

موزان دارای اختالل آبرای عملکرد تحصیلی ضعیف دانش دلیل اولیه ،کاری یحافظه در
معتقدند ( 2008) 2ویب بال، اسپی، .(2017، 0زو ،چن ،چانگ ،یی ،یادگیری ریاضی است )چن

 نارسایی هرگونه .استکودک مرتبط اختالل یادگیری معناداری با  طوربهکارکردهای اجرایی 
ریزی کودک یا اختالل در برنامه 9و تمرکز 5توجه نارساییتواند موجب در این کارکردها می

شود.  اختالل یادگیریبرای شروع و اتمام تکلیف، به یادسپاری تکالیف، اختالل حافظه و 
های هیجانی در مدیریت زمان و پاسخ کارکردهای اجرایی، توانمندی فعالیت شروعدر  نارسایی

، 7رزنبلوم ،شود )شریفدهی زمان و کاهش کیفیت زندگی در افراد میمنجر به تخریب سازمان
2019.) 
از لحاظ بعد توجه )شامل توجه مداوم، توجه  را ( کارکردهای اجرایی0122) 8لزاک 

بعد  د.ده( بازداری پاسخ و حافظه کاری توضیح میشدهتقسیمانتخابی، توجه متمرکز، توجه 
را بازنمایی  ثابت در ضمن فعالیت مکرر و پایدار توجه مداوم توانایی حفظ یک پاسخ رفتاری

                                                           
1. Schulte-Körne 

2. Schulte-Korne 

3. Chen, Ye, Chang, Zhou 

4. Bull, Espi, Wiebe 
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6. Concentration 

7. Sharfi & Rosenblum 
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رسد که بر بهبود شود و به نظر میگیری میعملکرد مداوم اندازه اغلب با آزموند و کنمی
هایی از طریق تمرین عملکردهای دخیل در مهارت ریاضی اثرگذار است. تقویت توجه مداوم

هایی تمرین ،اندنوار ضبط شده هایی که روییا توالی موردنظرگوش دادن به کلمات  مانند
و یا تشخیص یک  هایی مربوط به توالی اعدادو تمرین هاپاراگرافمربوط به درک شنیداری 

گیرد. شود، صورت میمحرک بینایی که به شکل تصادفی در یک میدان بینایی ظاهر می
 شوددر یک میدان بینایی ظاهر می تشخیص یک محرک بینایی که به شکل تصادفی عالوهبه

 (2001) 1. سولبرگ و ماتیر(1086)نوکنی، برای تقویت توجه مداوم است نیز تمرین دیگری 
شناختی یی عصببیان کردند که آموزش و تقویت کارکردهای اجرایی در جایگاه زیربنا

رویکردی نوین در درمان اختالل یادگیری مطرح شود. پوشنه، شریفی و  صورتبهتواند می
که مداخالت شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی و ند نشان داد( 1062معتمد یگانه )

 نشان داد( 1062سلیمانی ) مثبت دارد.تأثیر  اختالل یادگیریدارای آموزان عملکرد حافظه دانش
 آموزان دارای اختالل یادگیریری توجه و پیشرفت تحصیلی در دانشکه حافظه کاری، نگهدا

 یابد.میبخشی شناختی افزایش بعد از آموزش توان
شود هیجانی می -اجتماعی های تحصیلی ویادگیری باعث ایجاد مشکالتی در زمینه اختالل

هیجانی در  -که یادگیری اجتماعی استحاکی از آن  هاپژوهش .(2010، 2)فریلیچ و شچتمن
، مک راُکون، کاپال )مک کرومیک، نقش بسیار مهمی داردافزایش عملکرد ریاضی 

مدیریت  هایمهارتر هیجانی موجب پیشرفت افراد د-یادگیری اجتماعی(. 2015 ،0ریکالور
و  شناسیوظیفهها، خودگردانی، رهبری، گیری، حل تعارضحل مساله و تصمیمفشار روانی، 

(. شناخت و تنظیم 2007 ،2و ابرین ، پیتون، ویسبرگشود )زینسمیمطلوب  رشد رفتارهای
معناداری عملکرد  طوربهی شناختی، شیوه ی اجتماعی بالهحل مسا هیجانات و آموزش

اجتماعی، کاهش  مسالهرا در زمینه افزایش حل اختالل یادگیری آموزان مبتال به دانش
 )لطیفی، بخشدمیگیری و تغییر اهداف اجتماعی بهبود رفتارهای نامطلوب، پرخاشگری، کناره
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3. McCormick, Cappella, O’Connor & McClowry 

4. Zins, Payton, Weisberg & O, Brien 
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بی تجارب مختلف و در هیجانات نقش مهمی در ارزیا (.1088امیری، ملک پور و مولوی، 
هیجانی در کالس درس، یکی  -رفتار اجتماعیکنند. هدایت و برانگیختن افکار و اعمال ایفا می

بر طبق نظریه  آموزان است.دانشدر ی میزان توجه و انگیزش کنندهترین عوامل تعییناز مهم
این امکان را به شوند و فکر گسترده می -های عمل، هیجانات مثبت به خزانه1گسترش -ساخت 

بسازند. شواهد جدید برای خودشان  شناختی، هوشی و اجتماعی رامنابع رواندهند که افراد می
مشارکت  کنند که هیجانات مثبت، ممکن است نقش مهمی در برانگیختن افراد برایپیشنهاد می

د )آرمنتا، افزایش دهخودشان عملکرد را برای بهبود  آنانند و تالش در رفتارهای مثبت ایفا ک
کاهش پیشرفت  هیجانات منفی با افزایش و هیجانات مثبت با (.2017، 2فریتز، لیوبومرسکی

تأثیر  هیجانات (.2017، 0تحصیلی همراه هستند )پکران، لیچ تنفلد، مارش مورایاما و گوتز
 مسالهاساسی بر فرآیندهای شناختی شامل توجه، ادراک، یادگیری، حافظه، استدالل و حل 

 .یابدنمود میتعدیل و انتخاب توجه خاص در  طوربه هیجانات بر توجه دارند. تأثیر قوی
 اما ؛کنندمؤثر کمک می طوربهسازند و به بازیابی اطالعات هیجانات کدگذاری را آسان می

اند نیست، چون مطالعات گزارش داده طرفهیکیادگیری و حافظه همیشه  اثرات هیجانات روی
دهند و هم به آنها اطالعات از حافظه را افزایش  یادگیری و بازیابیتوانند میجانات هم که هی

دهند که آمیگدال و کرتکس شناختی جدید نشان میهای عصبیافته رسانند.آسیب می
 که ایگونهبه. کنندپیشانی با لب گیجگاهی میانی در یک روش منسجم همکاری میپیش

رمزگذاری و تشکیل حافظه  ،پیشانیپیش ( کرتکس2ِکند. تعدیل می آمیگدال تحکیم حافظه را
را آسان  بلندمدتی ( هیپوکامپ موفقیت در یادگیری و بازیابی از حافظه2 و سازدرا آسان می

شناختی تعامل بین شناخت و بنابراین از دیدگاه عصب ؛(2017)آرمنتا و همکاران،  سازدمی
 شود.هیجان آشکار می

شناختی و هم بر اساس زیست -بین هیجان و شناخت هم بر اساس مطالعات عصبارتباط  
های فرونتال که لبشناختی زیست-شناختی قابل تبیین است. از دیدگاه عصبمطالعات روان
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2. Armenta, Fritz, Lyubomirsky 

3. Pekrun, Lichtenfeld, MarshMurayama, Goetz 
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شوند در کنترل خود نیز که تابعی از جایگاه کنترل کارکردهای اجرایی شناخته می عنوانبه
(. 2009، 1کنند )ریگز و همکارانهیجانی است، ایفای نقش می -های اجتماعیرشد شایستگی

های فعالیتبخشی هیجان بر بر اهمیت و نقش مهم کارکردهای اجرایی و نظمنیز شناسان روان
 اندتأکید کرده ، انجام تکالیف اجتماعیِ متناسب با سن و کنترل خودتحصیلیعملکرد شناختی، 

 0رتکه جهرمی و استیفپژوهشی (. در 2009همکاران،  ؛ ریگز و2012، 2، بست و دنهام)فریر
بخشی هیجانی ضعیف )برای انجام دادند دریافتند که نظم دبستانیپیش( روی کودکان 2008)

و عدم کنترل تکانه( با کارکرد  مسالهراهبردهای پرخاشگرانه برای حل  کارگیریبهمثال 
 اجرایی ضعیف )برای مثال ضعف در عملکرد توجه مداوم و بازداری ضعیف( همراه است.

اجتماعی بندورا -اند. در نظریه شناختیها نیز بر ارتباط هیجان و شناخت تأکید کردهنظریه
فکری بر انگیزش، خاستگاه اجتماعی اندیشه و عمل انسان و تاثیر علی فرایندهای  ( بر1689)

عاطفه و عمل انسان تاکید شده است و اثرات تقویت شناخت و هیجان در عملکرد انسان مورد 
آموزان های که با هدف افزایش توانمندسازی دانشبیشتر پژوهش توجه قرار گرفته است.

دارای اختالل یادگیری صورت گرفته است، بر تقویت بعد شناختی تأکید دارند. از جمله 
(؛ بال، اسپی و ویب 1062؛ پوشنه، شریفی و معتمد یگانه )(2001های سولبرگ و ماتیر )هشپژو

اثربخشی تقویت بعد شناختی را در توانمندی  ( که2019(، شریف و رزنبلوم )2008)
های اندکی نیز بر تقویت اند. پژوهشآموزان دارای اختالل یادگیری مورد تأیید قرار دادهدانش

اند، از آموزان دارای اختالل یادگیری متمرکز شدههیجانی دانش -جتماعی های اتوانمندی
آثار مثبت  که (1088)( و لطیفی و همکاران 2015جمله پژوهش مک کرومیک و همکاران )

هیجانی را بر کاهش اختالالت یادگیری از جمله اختالل ریاضی مورد  -توانمندسازی اجتماعی
 اند.توجه قرار داده

شامل فرایندهایی است که از طریق آن کودکان و  2هیجانی -یادگیری اجتماعیبرنامه 
ورزند و یابند؛ به دیگران مهر میبزرگساالن، اهداف مثبت را ایجاد کرده و به آن دست می

                                                           
1. Riggs & et al 

2. Ferrier, Bassett, Denham 

3. Jahromi, Stifter 

4. social emotional Learning 
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کنند. این های مسئوالنه اتخاذ میکنند؛ با دیگران ارتباط مثبت ایجاد کرده و تصمیمهمدلی می
گیری شوند )دورالک و توانند آموزش داده و اندازهفردی میدی و درونفرهای بینقابلیت

پنج دسته از  1تحصیلیی همکارانه هیجانی-اجتماعیبرنامه یادگیری (. 2011همکاران، 
، 2، آگاهی اجتماعی0مدیریتی، خود2آگاهیخودو رفتاری شامل  هیجانیشناختی،  هایمهارت
 گیرد. خودآگاهی به معنایرا در برمی 9مسئوالنهگیری و تصمیم 5ارتباطی هایمهارت

دهی نظم توانایی به مدیریتیصحیح احساسات، افکار و رفتارهاست؛ خودریزی و انسجام برنامه
آگاهی اجتماعی به معنای ؛ شودمربوط میمختلف های زمانرفتارها در احساسات، افکار و 

 هایمهارتاست؛  مختلف هایمیتقودارای  با افراد هی همدالنه و محترمانهایجاد دیدگا
در  موقعبه ، گوش دادن فعاالنه، مشارکت و مقاومتبرقراری ارتباطات واضحشامل  ارتباطی

به  گیری مسئوالنهو تصمیماست  مؤثرله به شکل و قابلیت حل مسأ برابر فشارهای اجتماعی
های ساختارمند و محترمانه در ارتباط با رفتارهای فردی و تعامالت معنای توانایی ایجاد فرصت

 ،7لو دلیت جونزاست )ارزیابی منطقی نتایج و پیامدها  و هنجارهای اجتماعی با توجه بهاجتماعی 
2017.) 
افزایش پیشرفت تحصیلی و به هیجانی -دهند که یادگیری اجتماعیها نشان میپژوهش 

 ،شود )ملنیککاهش مشکالت رفتاری و هیجانات منفی منجر میرفتارهای مثبت اجتماعی و 
-اجتماعی هایمهارتآموزان دارای (. همچنین، دانش8،2017هاروی، دارلینگ هاموند کوک

(. 2011 شان دارند )دورالک و همکاران،هیجانی باال عملکرد بهتری در مدرسه و زندگی
 -هیجانی هایمهارتشناختی و  هایمهارتواهد موجود در خصوص اثربخشی تقویت ش

کودکان دارای اختالل یادگیری روشن را در عملکرد شناخت و هیجان  نقشاجتماعی، اهمیت 

                                                           
1. social emotional cooperative academic learning 

2. self awareness 

3. self management 

4. social awareness 

5. relationship skills 

6. responsible decission 

7. Jones, Doolittle, 

8. Melnick, Cook-Harvey, Darling-Hammond 
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آموزان دارای اختالل یادگیری با مشکالت هیجانی و ارتباطی مختلفی مواجه سازد. دانشمی
رسد تأکید بر به نظر می د.ند مشکالت یادگیری آنان را مضاعف سازنتوانشوند که میمی

، آگاهی اجتماعی، اجتماعی شامل خودآگاهی، مدیریت هیجانات -یهیجان هایمهارتتقویت 
گیری مسئوالنه به کاهش استرس و و تصمیم مسالهحل  هایمهارتاجتماعی و  هایمهارت

شود و بستری مناسب برای افزایش سطح تحمل یادگیرنده و کاهش مشکالت هیجانی منجر می
آموزان مبتال به دانش کهاینبا توجه به همچنین آورد. های شناختی پدید مییتبهبود فعال

انایی تو ،حافظه ،دقت ،تمرکز یزمینه)در ردهای اجرایی کارک ییادگیری در زمینهاختالالت 
دچار  (های کارکردهای اجراییزیرساخت یدهندهلیتشکهای و در کل توانمندی مسالهحل 

هر یک از دو اثربخشی های نظری گذشته ها و دیدگاهبر اساس پژوهش ،بنابراین؛ ضعف هستند
بر یادگیری و عملکرد اجتماعی  -آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش شناختیروش 

 خصوص ، دراما بر اساس جستجوهای پژوهشگران؛ شودتحصیلی یادگیرندگان استنباط می
 دارای اختالل ریاضیآموزان م دانشاین دو روش بر عملکرد توجه مداو اثربخشیی مقایسه

در پژوهش حاضر قصد بر این است که . از این رو انجام نشده است تجربی صورتبه پژوهشی
در بهبود عملکرد توجه هیجانی  -آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی اثربخشی

استفاده معلمان تواند مورد میاز بعد کاربردی نیز نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود. مداوم 
مند در این زمینه قرار ی ابتدایی، متخصصان حوزه اختالل یادگیری و پژوهشگران عالقهدوره

آموزش کارکردهای پژوهش حاضر این است که آیا بین اثربخشی اصلی سؤال ز این رو اگیرد. 
)پاسخ صحیح اعداد، مداوم  بر بهبود عملکرد هیجانی-اجتماعی هایمهارتاجرایی و آموزش 

دانش آموزان دختر ناتوان زمان واکنش به اعداد، پاسخ صحیح تصویر و زمان واکنش تصویر( 
 تفاوت وجود دارد؟در ریاضی 
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 روش

 یبود. جامعه گواهبا گروه  آزمونپس – آزمونپیشآزمایشی با طرح روش این پژوهش نیمه
پنجم  های سوم تاریاضی در پایه یادگیریاختالل ی دختر داراآموزان آماری شامل دانش

مدرسه  تعداد دو آموزش و پرورش شهر تهران بود. 5منطقه  سال در 11تا  6در سنین  ابتدایی
آموزان ناتوان در دانش و انتخاب برای شناسایی انتخاب شد. پنجاز مدارس منطقه  تصادفبه

و راهنمای تشخیصی  پنجمین ویراست یادگیری بر اساساختالل ابتدا معیارهای یادگیری 
 آموزانز آنان خواسته شد که دانشبرای معلمان توضیح داده شد و ا اختالالت روانی یآمار

آموزان دانشروی هوش ریون  آزمونپس س معرفی کنند،را  اختالل یادگیریمشکوک به 
احراز گردید. پس از ( در آنان 60بهر نرمال )باالتر از شرط داشتن هوشو اجرا شد  معرفی شده

 5/1 ی آنان در این آزموننمرهآموزانی که و دانشمت روی آنان اجرا شد آن آزمون ایران کی
در یادگیری  آموزان دارای اختاللدانش عنوانبهبود تر از حد متوسط انحراف معیار پایین

( گواهدر سه گروه )دو گروه آزمایش و یک گروه  تصادفبهریاضی شناسایی شدند و 
با توجه به مطالب مطرح شده معیارهای ورود به این پژوهش شامل هوشبهر جایگزین شدند. 

توافق آگاهانه والدین و مسئوالن مدرسه و  متکمتر از حد متوسط در آزمون کی ینرمال، نمره
یکی از حداقل معیارهای خروج شامل نداشتن آموزان جهت شرکت در پژوهش بود. و دانش

، اندازه 05/0حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن در سطح معناداری رود بود. و هایمالک
نفر  21( و در مجموع 1082نفر برآورد شد )سرمد، بازرگان و حجازی،  7در هر گروه  5/0اثر 

شهر تهران در سال  5محل اجرای پژوهش، یکی از مدارس منطقه قرار گرفتند.  پژوهشمورد 
، گروه آزمایش کارکردهای اجرایی جلسه آموزش 11اول تحت گروه آزمایش بود.  1062

آموزشی را دریافت  گواهگروه  قرار گرفت وهیجانی -اجتماعیجلسه آموزش  11 دوم تحت
ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری ماه به طول انجامید.  9فرایند اجرای پژوهش  نکرد.

مت، ب( آزمون هوش ریون، ج( ایران کیها در این پژوهش شامل الف( آزمون ریاضیات داده
 آزمون عملکرد توجه مداوم بود.
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توسط  1689و  1685در سال  متآزمون ریاضیات کی: آزمون ریاضیات ایران کی مت
 ،آزمون ریاضیات ایران کی مت قرار گرفته است. تجدیدنظرمورد  1688کندی تهیه و در سال 

های مطابق با پرسش است. اینآزمونی مالک مرجع و دارای قواعدی برای تفسیر هنجاری 
یابی یازده استان کشور در ایران هنجاردهی و سپس در یی سازمانابتدا یدورهکتاب ریاضی 

آزمون از لحاظ  ینا .است 15و دارای انحراف معیار  100شده است. میانگین کل این آزمون 
ها در مجموع به این بخش ، عملیات و کاربرد است.شامل سه بخش مفاهیم ،گستره و توالی

حیطه مفاهیم از سه خرده د. شوچهار حیطه تقسیم میسیزده خرده آزمون و هر بخش به سه یا 
 نی؛ بنابراسئوال دارد 99ش بخ نیا گویا و هندسه تشکیل شده است. اعداد ،آزمون شمارش

حیطه عملیات  است. 99کند در بخش مفاهیم دریافت  کنندههر شرکتای که نمرهحداکثر 
این  هایتعداد گویه ی است.تقسیم و محاسبه ذهن ،ضرب ،تفریق ،جمعهای شامل خرده آزمون

هایی است که حیطه کاربرد نیز شامل پرسش است. 60بخش و باالترین نمره دریافتی 
و نمره سئوال  102سنجد. این بخش تخمین و تفسیر را می ،مسالهحل  ،پول ،گیری زماناندازه
آزمون  نیا .دقیقه است 50تا  00اجرای کل آزمون کی مت مطابق دستور کار  زمانمدت دارد.

آموزان دارای اختالل یادگیری در درس ریاضی، تعیین نقاط قوت و ضعف در شناسایی دانش
دادن اثرات آموزش ریاضی در یک برنامه های مختلف ریاضی، نشان آموزان در حوزهدانش

آموزان برای آغاز آموزش ریاضی و ارائه اطالعات ترمیمی یا ویژه، سنجش آمادگی دانش
های آموزشی کاربرد دارد. همسانی درونی این دقیق و کافی به معلمان برای ارزشیابی برنامه

لف برآورد شده است. روایی های مختدر پایه 82/0تا  8/0آزمون با روش آلفای کرونباخ بین 
ها ها نشان داده است که درجات دشواری همه پرسشتفکیکی در مقایسه سطح دشواری پرسش

های سنی متوالی و کالسی سیر صعودی دارد. همبستگی مثبت و معنادار این آزمون با در گروه
ستره و ی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نشانگر روایی مالکی آن است. از لحاظ گنمره

ها در توالی تیم آزمون شامل سه بخش مفاهیم اساسی، عملیات و کاربرد است. این بخش
انحراف معیار آن  100شوند. میانگین کل این آزمون تقسیم میمجموع به سیزده خرده آزمون و 

 (.1081)محمد اسماعیل و هومن،  .است 15
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گیری برای اندازه در انگلستان ،توسط ریون 1627در سال  ن آزمونای: آزمون هوش ریون
 تصویر 09ساخته شده است و دارای  ذهنی ماندهعقبو بزرگساالن  هسال 11تا  5 کودکانهوش 

 ترجمه ،)آناستازی دقیقه است 00اجرای این آزمون  زمانمدت. اکثر آنها رنگی است که است
کالمی در برای برآورد هوش غیر 1گی ریونهای پیشرونده رنماتریسآزمون  (.1071،براهنی
 09شامل شود و آموزشی و بالینی در کشورهای مختلف استفاده می های پژوهشی،محیط

شکل هندسی دارد و  12هر مجموعه گیرد. ماتریس است که در داخل سه مجموعه قرار می
گیری عامل عمومی هوش و اندازه 11تر از برای ارزیابی فرآیندهای شناختی کودکان پایین

و توانایی کودک برای ایجاد روابط ادراکی، استدالل قیاسی  روددر آنان به کار می (g)عامل 
؛ کاظم، 1087)رجبی،  شودگیری میمستقل از زبان و تحصیالت رسمی با این آزمون اندازه

های پاسخ(. در هر ماتریس شش انتخاب وجود دارد )گزینه(. 1080عابدی و رحمانی،  ؛2006
نشان های حذف شده برای کامل کردن قسمترا توانایی کودک  A های مجموعه ماتریس

 هارا برای درک ارتباطات بین ماتریستوانایی کودک  ABهای مجموعه . ماتریسدهندمی
ی در توانای اوبه رشد توانایی  Bهای مجموعه ماتریسنمره کودک در و  کنندبازنمایی می

؛ گیردی صفر میی یک و پاسخ غلط نمرهبه هر ماده نمره بستگی دارد. پاسخ صحیحانتزاعی 
است. پایایی این آزمون به روش همسانی درونی  0-09ی خام این آزمون بین بنابراین دامنه نمره

، 81/0، 85/0معادل  11، 6،10 ،8، 5،9،7با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای سنین 
گزارش شده است. همچنین پایایی این آزمون به روش تنصیف  86/0و  60/0، 87/0، 88/0

گزارش شده  76/0، 89/0، 82/0، 77/0، 77/0، 71/0، 70/0برای سنین مذکور به ترتیب معادل 
ی موفقیت ی این آزمون با نمرهنمرههمبستگی  عالوهبه (.2006)کاظم و همکاران،  است

نشانگر  هریس -، آزمون نقاشی آدمک گودینافبندی معلمدرجهآموزان و تحصیلی دانش
نشانگر روایی سازه  روایی همزمان آن و عملکرد متفاوت کودکان سنین مختلف در این آزمون

پایایی این آزمون را به ( 1087رجبی ) (.2006و کاظم و همکاران،  1087)رجبی،  آن است
نیز ضریب پایایی این ( 1080انی و عابدی )رحمگزارش کرد.  92/0روش بازآزمایی را معادل 

                                                           
1. Raven Coloured Progressive Matrices Test 
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 اند.گزارش داده ساله در استان اصفهان 11تا  5در کودکان  /.892 به روش بازآزمایی زمون راآ

به تفکیک معادل  A, AB, B در پژوهش حاضر همسانی درونی نمره کل آزمون و سه فرم
 به دست آمد. 81/0و  77/0، 70/0، 87/0

توسط رازولد و همکارانش طراحی  1659سال  این آزمون درمداوم:  آزمون عملکرد توجه
یک آزمون در  عنوانبه 1660در دهه  .رفتدا برای سنجش ضایعه مغزی بکار میشد و در ابت

 عنوانبه اکنون هم وشد  معرفی فعالی بیش –توجه  نارساییارزیابی کودکان مبتال به اختالل 
در این آزمون در  .شناخته شده است مداومابزار آزمایشگاهی در تشخیص توجه  ترینمتداول

دو  .شونداصله زمانی معینی ظاهر میبا فی دیگر اشکال، و در مجموعه اعداد ،یک مجموعه
نسبتاً  زمانمدتمحرک هدف تعیین شده و در  عنوانبهخاص( )عدد خاص و تصویر  محرک

تر هر چه سریع موردنظر د و تصاویرباید با مشاهده اعدا کنندهشود و شرکتکوتاهی ارائه می
، کنداول ،کومار ،ردیجاناردهان  ،)ویسوانات .ده را بر روی صفحه رایانه فشار دهکلید مربوط
فشار دادن )پاسخ صحیح  عبارتند از:متغیرهای مورد سنجش در این آزمون  (.1،2006چندرشکر

ر ندادن کلید هدف در برابر محرک(، فشا) خطای حذف ،(کلید هدف در برابر محرک صحیح
 زمانادن کلید در برابر محرک غیر هدف(، فشار دیا خطای ارائه پاسخ ) خطای اعالم کاذب

، برابر محرک بر حسب هزارم ثانیه( )شین در های صحیحواکنش )میانگین زمان واکنش پاسخ
در این آزمون خطای حذف و زمان واکنش با نقصان . (2008 ،2چو و میک ،هوانگ ،میک ،چوی

سرعت پردازش اطالعات با میانگین  مرتبط است وری توجه و خطای اعالم کاذب با تکانشگ
ای از نجش خطاهای توجه در طیف گستردهاین آزمون برای س ارتباط دارد.زمان واکنش 

بر زمون این آگذاری نمره(. 0،1200و لویی رینولدز ،)ریکیوشود میاختالالت روانی استفاده 
خطای حذف و خطای ، واکنشهر چه میزان زمان  گیرد.اساس سیستم کامپیوتری صورت می

خواهد مداوم بهبود توجه  ینشانه، حیح افزایش یابدمیزان پاسخ ص کاهش یابد و، پاسخ ارائه
رایب ض. شده استاسخ صحیح و زمان واکنش استفاده پ یدر این پژوهش از دو نمره .بود

                                                           
1. Viswanat, Janardhan Reddy,Kumar,Kandavel,Chandrashekar 

2. Shin,Choi, kim,Hwang,Kim,Cho 

3. Riccio, Reylonds, Lowe 
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/. گزارش شده 60/. تا 56 یهای مختلف این آزمون در دامنهاعتبار بازآزمایی برای قسمت
همراه با نارسایی توجه  پرتحرکاز طریق مقایسه گروه بهنجار و آن افتراقی روایی است و 

ه است )هادیان فر، تفاوت معناداری بین عملکرد دو گروه به دست آمدبررسی شده است و 
به  در پژوهش حاضر پایایی این آزمون برای (.1076زاده هنرمند، شکرکن، مهرابی نجاریان،

ترتیب برای زمان واکنش تصویر، زمان واکنش اعداد، پاسخ صحیح تصویر و پاسخ صحیح 
 به دست آمد. 72/0و  71/0، 72/0، 97/0اعداد به ترتیب معادل 

مدرسه از مدارس  2این پژوهش طی چند مرحله صورت گرفت. در ابتدا روش اجرا: 
 120روی تقریبا آموزش و پرورش انتخاب شد، سپس در طی فرآیند غربالگری  5منطقه 
در دو  تصادفبهدارای اختالل در درس ریاضی شناسایی شدند و  آموزدانش 21 آموز،دانش

جایگزین شدند و پس از آن آزمون عملکرد توجه مداوم  گواهگروه آزمایش و یک گروه 
 .اجرا شد آزمونپیش عنوانبه

موزشی آ اده ازبا استف وزیر آموزشی  افزارهاینرمبا استفاده از ، هر جلسه آموزش در
 توسط پژوهشگر صورت گرفت موردنیاز کالمی
در جدول انتهای مقاله  بوده است کهمحتوای جلسات  بر مبنای فعالیت یادگیری هر جلسه)

پرسش )کامپیوتری و دریافت آموزش کالمی  هایبازی زمانمدتاست. از طرفی آورده شده 
در  هاآموزش نیا دقیقه بوده است. 20کدام  هر هیجانی(،–و پاسخ در زمینه آموزش اجتماعی 

 بود. موردنظرمدارس  هایکالسجلسه صورت گرفت و مکان آموزش نیز  11طی 
بود و  به شکل تمرینی ،موزشیافزارهای آمطالب در ارتباط با نرم آموزشچگونگی 

داد. نشان میتر اولیه و ورود به مراحلِ سخت عبور از مراحل خود را باپیشرفت  کنندهشرکت
 -، آموزش همراه با جستجوگری و به شکل سؤالهیجانی–موزشی اجتماعی در مورد بسته آ

در  در هر جلسه بود که شدهدادههای مرتبط در مورد محتوای آموزش پاسخ، ارائه تمرین
 جدول انتهایی مقاله بیان شده است.

 شامل موارد زیر بود: ابزارهای مورد استفاده در مرحله اجرا
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این ( است. 1086این برنامه برگرفته از پژوهش نوکنی ) :1بخشی شناختی رمبرنامه توان -1
و مهار اطالعات از به لحظه رسانی ، انتقال ،نگهداری ارتقاء تواناییافزاری جهت نرم یبرنامه

بر  افزارنرمبخشی این است. اثر پژوهشیهای فعالیت بخشی شناختی درهای توانمجموعه برنامه
ویت باعث تق این برنامهاستفاده از  (.2010، رادفر) است شدهدادهروی حافظه کاری نشان 

، )نجار زادگان های خواندن در کودکان مبتال به مشکالت خواندنکارکردهای اجرایی و مولفه
شدت لکنت و عملکردهای شناختی پایه در کودکان و نوجوانان ( و بهبود 1062نجاتی و امیری؛

ف به شکل سلسله مراتبی تکالی(. در این برنامه 1061ود )بهرامی، نجاتی و پور اعتماد، شمی
پاداش ، انجام صحیح تکلیف شود؛تر می، سختحین جلساتبر در رپاسخ کااند و تنظیم شده
تکالیف مبتنی بر ند شد؛ خواه ارائه تأخیرها با پاداش تدریجبهپی خواهد داشت و فوری در

از قبیل ، مهار و انتقال و انواع توجه، روزرسانیاعم از به، کاری یکارکردهای مختلف حافظه
های هیجانی هستند و با محرک بخشفرحتکالیف  .اند، طراحی شدهتغییر توجه و توجه مداوم

ن فرد به سطح مطلوب تکالیف تا رسید شوند تا انگیزه آزمودنی برای اجرا بیشتر شود.میاداره 
 دهندهآموزشاست و حضور  م پیشرفت برنامه مبتنی بر کارایی آزمودنیتصمیشود؛ تکرار می

بازی : الف: گیردبرمی درسه بازی را  یافزارنرمی برنامهاین  برای ارتقا سطح تکلیف نیاز است.
 :2بازی کامپیوتری فیس، پردازدمی 0«مداومتوجه » این بازی به پرورش بعد :2کامپیوتری هوم

این بازی به پرورش  :9بازی کامپیوتری پک-ج .پردازدمی 5این بازی به پرورش تغییر توجه
-عملکرد بازی چگونگیتوضیحات  .(1086)نوکنی،  پردازدمی 8و کنترل مهاری 7توجه انتخابی

 ارائه شده است. بخش پیوست ها در

                                                           
1 . Rehabilitation of attention and memory (Ram) 

2. Home 

3. continuos attention 

4. Face 

5. Shifted attention 

6. Pack 

7. Selective attention 

8. inhibitory Control 
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از  هیجانی-مهارت اجتماعی ءجهت ارتقا :هیجانی-اجتماعیبسته آموزشی یادگیری  -2
و هیجانی –برنامه یادگیری اجتماعی این بسته بر مبنای  استفاده شد.بسته آموزشی محقق ساخته 

، آگاهیبعد خود 5ساخته شده است و بر ( 2010راهنمای کسل، و ؛ 2000) 1تحصیلی کسل
استوار است. این  گیری مسئوالنهتصمیمو  ارتباطی هایمهارت، آگاهی اجتماعی، مدیریتیخود
مربوط بودن محتوای ، بعد پذیرش علمی 2به متخصصان ارائه شد و از لحاظ ، پس از تهیهبسته 

متخصصان قرار و سادگی و وضوح مورد تأیید  اهمیت و، ضرورت آموزشی با هدف پژوهش
جلسه با  11متغیر مستقل در طی  اصالحات پیشنهادی متخصصان نیز اعمال شد. عالوهبهگرفت، 

در قسمت پیوست  هیجانی-اجتماعیآموزش کارکردهای اجرایی و یادگیری  هدف مقایسه
 شده است. ارائهمقاله 

 نتایج
و انحراف استاندارد ابعاد عملکرد توجه مداوم )پاسخ صحیح عدد، زمان واکنش  میانگین 1 جدول

و  آزمونپیشعدد، پاسخ صحیح تصویر و زمان واکنش تصویر( را در سه گروه و در دو مرحله 
 2،نفر پایه سوم 2،در هر گروه و ؛سال بود 10 کنندگانشرکت میانگین سنی دهد.نشان می آزمونپس

 نفر پایه پنجم بودند. 0و نفر پایه چهارم 

و  آزمونپیشمیانگین و انحراف استاندارد ابعاد عملکرد مداوم در سه گروه در دو مرحله . 1جدول 
 آزمونپس

  شاخص آماری عملکرد مداوم
 زمان

 آزمونپس آزمونپیش

یح
صح

دد 
خ ع

اس
پ

 

 آموزش کارکردهای اجرایی

 57/109 26/102 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
59/2 

(NS)697/0 
70/2 

NS)818/0 

 هیجانی-اجتماعی هایمهارتآموزش 

 00/121 57/102 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
66/2 

(NS)888/0 
02/9 

(NS)819/0 
 00/102 71/101 میانگین گواهگروه 

                                                           
1. The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) 
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 انحراف استاندارد
 شاپیروویلک

09/7 
NS)808/0 

05/9 
767/0 

ن 
زما

دد
ش ع

کن
وا

 

 آموزش کارکردهای اجرایی
 12/522 57/987 میانگین

 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
80/25 

NS)616/0 
20/80 

(NS)827/0 

 هیجانی-اجتماعی هایمهارتآموزش 

 26/258 71/552 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
96/80 

971/0 
122/108 

(NS)812/0 

 گواهگروه 

 26/922 71/919 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
22/25 
NS)855/0 

79/71 

(NS)606/0 

ویر
ص

ح ت
حی

 ص
سخ

پا
 

 آموزش کارکردهای اجرایی
 71/120 12/105 میانگین

 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
65/1 

(NS)872/0 
97/9 

(NS)806/0 

 (هیجانی-اجتماعی هایمهارتآموزش ) دومگروه 

 71/121 00/105 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
69/0 

(NS)608/0 
70/5 

(NS)659/0 

 گواهگروه 
 57/128 00/102 میانگین

 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
87/7 

NS)869/0 
11/6 

NS)887/0 

ویر
ص

ش ت
کن

 وا
ان

زم
 

 آموزش کارکردهای اجرایی

 20/590 89/985 میانگین

 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
27/09 

(NS)622/0 
92/60 

(NS)822/0 

 (هیجانی-اجتماعی هایمهارتآموزش ) دومگروه 

 89/502 00/527 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
26/116 

(NS)897/0 
02/96 

(NS)861/0 

 گواهگروه 

 71/925 26/915 میانگین
 انحراف استاندارد

 شاپیروویلک
08/95 

(NS)800/0 
67/70 

(NS)815/0 
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پاسخ  آزمونپیش هایویلک نشان داد که نمره -شاپیرو با توجه به جدول فوق آزمون 
از توزیع نرمال فاصله دارد، اما این انحراف با توجه به سطح  اگرچه گواهگروه  در صحیح اعداد

 هایویلک نشان داد که نمره -آزمون شاپیرو(. p ،767/0=F=021/0) نیستزیاد معناداری 
بعد زمان واکنش اعداد  آزمونپیشدر  هیجانی-اجتماعی هایمهارتگروه آموزش 

(002/0=p ،971/0=F .از توزیع نرمال فاصله دارد )هایبه شدید بودن انحراف نمره با توجه 
زمان واکنش، نمودار باکس پالت  آزمون بعدِدر پیشهیجانی -اجتماعی هایمهارتآموزش 

پرت است. لذا داده مزبور حذف و سپس  16 کنندهشرکتآن ترسیم و مشخص شد که نمره 
 -. گفتنی است که با این عمل شاخص شاپیرو2( برآورد شدEM) «1بیشینه انتظار»روش  وسیلهبه

زمان واکنش اعداد به  آزمونپیشدر  هیجانی-اجتماعی هایمهارتویلک گروه آموزش 
ورد یوه برآبه عبارت دیگر با این ش ؛غیر معنادار بود 05/0رسید که این مقدار در سطح  602/0

 نرمال شد.نرمال داده مزبور توزیع غیر
 F. ارزش شدمتغیری مقایسه تحلیل واریانس چند ا استفاده ازب آزمونپیش هاینمره

( در سطح F(8و  02) = P، 806/1 >05/0 مجذور اتای سهمی، =011/0= اثر پیالیی، 920/0)
ز متغیر ا آزمونپیشمعنادار نبود. این موضوع بیانگر آن است که مفروضه استقالل متغیر  05/0

ین نشان داد که های پژوهش حاضر برقرار است. آزمون لوعضویت گروهی در بین داده
 ؛گروه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارنددر سه  های خطای ابعاد عملکرد مداومواریانس

 هایدادهدر بین  خطا در هر چهار بعد عملکرد مداوم هایواریانسبنابراین مفروضه برابری 
و  آزمونپیشاگرچه نتیجه آزمون همگنی شیب خط رگرسیون  نیز برقرار بود. آزمونپیش
و  آزمونپیشط بین نشان داد که تفاوت شیب خ گواهآزمایش و  هایگروهدر  آزمونپس

                                                           
1. Expectation Maximization imputation 

یک فرایند دو مرحله ای است که برای برآورد مقادیر گم شده از رویکرد بیشینه احتمال استفاده می کند.  EMالگوریتم  .2

به کمک روش  Mبرای برآورد ارزشهای گم شده، تحلیل رگرسیونی مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله  Eدر مرحله 

بیشینه احتمال و با استفاده از جایگزینی داده های گم شده، پارامترها )یعنی همبستگی ها( برآورد می شوند )میرز، گامست و 

در مقایسه با دیگر روش ها از کارآمدی بسیار باالیی  EM(. از نظر بسیاری از صاحب نظران روش 2009گوارینو، 

 (.2005برخوردار است )کالین، 
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در سطح  کمدستبرای هر چهار بعد عملکرد مداوم،  گواهآزمایش و  هایگروهدر  آزمونپس
( براین باورند که با توجه به برابری 2013و فیدل ) معنادار است، با وجود این تاباچینک 05/0

تحلیل را ب خط رگرسیون، نتایج ، انحراف از مفروضه برابری شیسه گروهحجم نمونه در 
 سازد.اعتبار نمیبی

یرهای مستقل تحلیل کوواریانس مقایسه اثرهای متغ منظوربه هاپس از ارزیابی مفروضه
آماره ام  وسیلهبهمتغیری به کار گرفته شد. بررسی مفروضه همگنی واریانس ـ کوواریانس چند

کوواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته در بین دو گروه  هایماتریسنشان داد که  باکس
(. از طرف دیگر P، 000/1  =F، 002/20=Box's M= 150/0) یکسان است گواهآزمایش و 

 100/116برابر با  001/0در سطح معناداری  ،6نتیجه آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادی 
لی از همبستگی بین متغیرهای وابسته دهد که سطح قابل قبوبدست آمد. این نتیجه نشان می

مستقل در پژوهش  هایروش مناسبی برای مقایسه اثرهای متغیر مانکووابرقرار است. بنابراین 
المبدا نشان داد که  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از آماره ویلکحاضر است. 

 رترکیب خطی متغیرهای وابسته )پاسخ صحیح اعداد، پاسخ واکنش اعداد، پاسخ صحیح تصوی
 متفاوت است گواههای آزمایش و معناداری در گروه صورتبهتصویر( و پاسخ واکنش 

(010/0 =P، 267/0 = (22  8و)F ،207/0 این مجذور ایتای سهمی=525/0المبدا، =ویلک .)
در یک متغیر باعث ایجاد تفاوت معنادار در  کمدستبدان معناست که اجرای متغیرهای مستقل 

آگاهی از اثر متغیر مستقل بر هر  منظوربهبه همین دلیل  شده است. گواهآزمایش و  هایگروه
به کار گرفته شد. یک عاملی تحلیل کوواریانس  ،مجزا صورتبهیک از سطوح متغیر وابسته 

مداوم در توجه مقایسه ابعاد عملکرد  یک عاملی را براینتایج تحلیل کوواریانس  2دول ج
 دهد.نشان می گواههای آزمایش و گروه

  



 3169 پاییز، 27، شمارة هفتم، دوره شناسی افراد استثناییروانفصلنامة    78

یک گروه آزمایش و  دومداوم در توجه مقایسه ابعاد عملکرد  برای عاملیتحلیل کوواریانس یک . 2 جدول
 گواهگروه 

 متغیر وابسته
میانگین مجذورات بین 

 گروهی
میانگین مجذورات 

 خطا
 

F 

سطح 
 معناداری

مجذور ایتای 
 سهمی

پاسخ صحیح 
 اعداد

618/112 866/26 822/0 027/0 052/0 

زمان واکنش 
 اعداد

808/52065 982/9115 597/8 002/0 550/0 

پاسخ صحیح 
 تصویر

625/289 187/05 157/8 002/0 508/0 

زمان واکنش 
 تصویر

985/22701 281/9589 251/0 061/0 022/0 

 باشدمی 12و درجه آزادی خطا برابر با  2درجه آزادی گروه برابر با  نکته: در تمام سطوح متغیر وابسته 

نتایج جدول فوق اجرای متغیرهای مستقل باعث شد تا سه بعد پاسخ صحیح  اساس بر
( F(2و  12) = P، 597/8 <01/0(، زمان واکنش اعداد )F(2و  12) = P، 822/0 <05/0اعداد، )

( عملکرد مداوم تحت تاثیر قرار گیرد. F(2و  12) = P، 157/8 <01/0) تصویرو پاسخ صحیح 
بنابراین برای  دارای سه سطح است،متغیر گروه در پژوهش حاضر  کهایندر ادامه با توجه به 

بن نتایج آزمون  0ها، آزمون تعقیبی بن فرونی به کار گرفته شد. جدول ارزیابی جهت تفاوت
اجرای مداوم بر اثر توجه های تعدیل شده ابعاد عملکرد نگیندر ارزیابی تفاوت میا فرونی

مربوط به  F ارزشبا توجه به عدم معناداری است  ذکرقابل دهد.متغیرهای مستقل را نشان می
، این متغیر در جدول بن فرونی مورد بررسی قرار نگرفته 05/0زمان واکنش تصویر در سطح 

هر یک از ابعاد عملکرد توجه مداوم در سه گروه  یشدهتعدیلهای ادامه میانگین . دراست
 گزارش شده است.
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 های تعدیل شده هریک از هریک از ابعاد عملکرد مدام را در سه گروه. میانگین0جدول 

  
پاسخ عدد 

 صحیح
زمان واکنش 

 عدد
پاسخ صحیح 

 تصویر
زمان واکنش 

 تصویر

کارکردهای گروه اول )آموزش 
 اجرایی(

 20/515 02/120 80/521 79/109 میانگین

خطای 
 استاندارد

79/1 16/07 00/2 91/20 

 هایمهارتآموزش ) دومگروه 
 اجتماعی( هیجانی

 25/502 19/106 75/266 10/109 میانگین

خطای 
 استاندارد

91/1 19/02 98/0 00/07 

 گواهگروه 

 29/920 22/126 90/918 12/102 میانگین

خطای 
 استاندارد

22/1 22/29 80/2 92/28 

در متغیر  پژوهشهای متغیرهای مورد دهد که واریانس و میانگین نمرهجدول فوق نشان می
تر بیش گواهپاسخ صحیح به اعداد و زمان واکنش تصویر در هر دو گروه آزمایشی از گروه 

ی هر دو گروه آزمایش میانگین نمرهن واکنش عدد و زمان واکنش تصویر ااست. در متغیر زم
های هر دو گروه آزمایش در این دو متغیر از اما پراکندگی نمره ؛است گواهکمتر از گروه 

 بیشتر است. گواهگروه 

 های تعدیل شده ابعاد عملکرد توجه مداوم. نتایج آزمون بن فرونی در ارزیابی تفاوت میانگین4جدول 
 بر اثر اجرای متغیرهای مستقل

پاسخ صحیح 
 تصویر

 پاسخ صحیح اعداد زمان واکنش اعداد
 های عملکرد توجه مداوممؤلفه

12/12 =∆x̄ ،0 =
SE 

066/0=sig 

15/80- =∆x̄ ،27 =
SE 
NS 

57/2 =∆x̄ ،0 =SE 

NS 
 گواهگروه  -گروه کارکرد اجرایی

69/12 =∆x̄ ،0 = 199- =∆x̄ ،50 =SE 6 =∆x̄ ،0 =SE گواهگروه هیجانی  -گروه مهارت اجتماعی 
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SE 
007/0=sig 

002/0=sig 027/0=sig 

66/0- =∆x̄ ،2 =
SE 
NS 

85/85 =∆x̄ ،90 =SE 

NS 

20/2- =∆x̄ ،2 =
SE 
NS 

-اجتماعیگروه مهارت  -گروه کارکرد اجرایی 
 هیجانی

 تعدیل شده هایمیانگین: اختالف بین x̄∆ : غیر معنادار؛NSخطای استاندارد میانگین مشترک؛  SE .1 نکته

 گواهگروه کارکرد اجرایی و گروه  هاییج جدول فوق اختالف میانگین نمرهنتا بر اساس
هر سه بعد عملکرد مداوم تفاوت از ابعاد عملکرد مداوم معنادار نیست. در مقابل  یکهیچدر 

 کهطوریبهمعنادار است.  گواهروه در مقایسه با گ هیجانی-در گروه آموزش مهارت اجتماعی
در  01/0و  05/0میانگین نمرات پاسخ صحیح اعداد و پاسخ صحیح تصویر به ترتیب در سطوح 

افزایش و زمان واکنش اعداد  گواهروه در مقایسه با گ هیجانی-اجتماعی گروه آموزش مهارت
کاهش یافته است. همچنین اختالف  01/0در سطح  گواهدر این گروه در مقایسه با گروه 

در هیجانی –وه آموزش کارکرد اجرایی و گروه آموزش مهارت اجتماعی میانگین بین دو گر
ضر از ابعاد عملکرد مداوم به لحاظ آماری معنادار نیست. در کل نتایج پژوهش حا یکهیچ

منجر به بهبود میانگین  گواهدر مقایسه با گروه هیجانی –اجتماعی نشان داد که آموزش مهارت 
اعداد و زمان واکنش اعداد شده است. در  تصویر، پاسخ صحیحسه بعد پاسخ صحیح های نمره

تاثیر معناداری بر ابعاد عملکرد مداوم  گواهمقابل آموزش کارکرد اجرایی در مقایسه با گروه 
تفاوت وجود داشت اما  گواهبین میانگین گروه کارکرد اجرایی و گروه  اگرچهنداشته است. 

و گروه  گواهالبته سطح معناداری تفاوت میانگین گروه  .این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود
معنادار نیست، ولی  اگرچهآموزش کارکرد اجرایی در میانگین پاسخ صحیح به تصویر 

ای در تفاوت غیر معنادار و قابل مالحظه ( معنادار است و1/0در سطح ) 066/0آن   sigمقدار
نشان داد که تاثیر همچنین نتایج  وجود دارد.میانگین نمره پاسخ صحیح تصویر در این دو گروه 

بر ابعاد عملکرد مداوم  (هیجانی-دو متغیر مستقل )کارکرد اجرایی و آموزش مهارت اجتماعی
 ماری متفاوت نیست.به لحاظ آ
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 گیریو نتیجهبحث 
عملکرد توجه مداوم را هیجانی  -اجتماعی هایمهارتهش نشان داد که آموزش نتایج این پژو

اعداد و زمان واکنش اعداد بهبود بخشیده است، اما  ابعاد پاسخ صحیح تصویر، پاسخ صحیح در
بین  عالوهبهمداوم نداشت. توجه آموزش کارکردهای اجرایی تاثیر معناداری بر ابعاد عملکرد 

بر ابعاد عملکرد مداوم تفاوت  هیجانی-های اجرایی و آموزش مهارت اجتماعیکارکردتأثیر 
 ود نداشت.معناداری وج

بر  هیجانی-اجتماعی بسته آموزشی یادگیری در خصوص اثربخشیپژوهش های این یافته 
دورالک و ( 2007های زینس و همکاران )پژوهش هایبا یافتهبهبود ابعاد عملکرد توجه مداوم 

، مک (1062زاده ملکی و همکاران )(، حسین 1086( شهسوارانی و همکاران )2011همکاران )
( و جهرمی 2009(، ریگز و همکاران )2017(، آرمنتا و همکاران )2015همکاران ) کرومیک و

خودآگاهی،  هیجانی تحصیلی همکارانه -آموزش شناختیدر همسویی دارد.  (2008و استیفر )
خودآگاهی از  آموزش .یابدارتقاء میهای ارتباطی مدیریت استرس، آگاهی اجتماعی و مهارت

و راهبردهای فراشناختی منجر به  طریق افزایش تالش برای رسیدن به هدف، خودکارآمدی
؛ سدو، علی و 2015، 1؛ عبداهلل2011شود )سانتراک، دهی میبهبود یادگیری و مهارت خودنظم

یک  عنوانبهدهی (. راهبردهای فراشناخت و خودنظم2012، 0؛ گردی و گاف2017، 2هارون
ها و رفتارهای معطوف به یادگیری تلقی شده و اعتماد به ضروری برای کسب مهارت حلراه

رفتارهای معطوف به  درواقع(. 2017، 2دهند )ازتورکهای یادگیری را افزایش میخود و بازده
به  بخشیده و بر نرخ پاسخ صحیحبهبود  ( رایکی از ابعاد توجه مداوم)سرعت واکنش  ،یادگیری
ی تفکر بر نحوه)خودتأملی  با افزایشافزایش خودآگاهی همچنین، د. نافزایاعداد می تصاویر و

شود و به دنبال آن همراه می( هااولویتها و تعیین برنامهشود، می گرفته یادیادگیری و آنچه 
؛ 2010، 5یابد )بلینگتونبهبود می رفتارهای تحصیلی از جمله انگیزه، توجه و عملکرد تحصیلی

                                                           
1. Abdellah 

2. Sedhu, Ali, & Harun 

3. Grady & Gough 

4. Ozturk 

5. Billington 
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تر آنان بیش اطمینان آموزان، باتر در دانشآگاهی و اطمینان خود بیش(.  (2011، 1اسمیت لو و
با  یتربیش و اطمینان با پشتکارشود و آنان همراه میهایشان نسبت به یادگیری و ظرفیت

از طریق افزایش خودآگاهی یادگیری (. 2002، 2شوند )ارونسونمواجه می ی تحصیلیهاچالش
یک  عنوانبهشود و نه یک هدف در نظر گرفته می عنوانبهو یادگیری  یافتهافزایش  0عمدی

های دیگر و های مربوط از بین محرکیادگیری عمدی مستلزم انتخاب محرکبازده تصادفی. 
، بنابراین با افزایش خودآگاهی ؛(2008، 2توجه به تحقق قصد و نیت است )فیسک و تیلور

ها به این فرصتو  کنندپیدا می 5دهیبرای خلق خودجهترا هایی فرصت آموزاندانش
 موردنیاز های درونی و بیرونیِافزایش توجه به محرک، تر در فرآیند یادگیریبیش هایفعالیت

های که برنامه اندداده نشان هاپژوهش عالوهبه د.نشوو تداوم این توجه منجر می برای یادگیری
 ریزیبرنامههیجانی روی کارکردهای شناختی اجرایی، مانند کنترل بازداری،  -آموزش شناختی

هیجانی در  -شناختی بخشیای از نظماین تأثیر نتیجهگذارند، انتقالی اثر میانتخابی و و توجه 
 (.2009)گرینبرگ، است  پیشانیهای پیشحوزه
اساسی  های ارتباطی،مهارتبر تقویت  أکیدبا ت هیجانی -های اجتماعیآموزش شایستگی 

 که رفتار اجتماعی ایگونهبه دهد؛برای سازگاری بیشتر و عملکرد تحصیلی بهتر ارائه می
پیشرفت های و نمره کمترآنان مشکالت رفتاری و پریشانی هیجانی  ،ترمثبت آموزاندانش

های هیجانی که برخی از آشفتگی (.2000)گرینبرگ و همکاران،  یابدتحصیلی آنان بهبود می
های تواند ناشی از مشکالتی در تفسیر موقعیتکند میکودکان دارای اختالل ریاضی تجربه می

شود. در ها منجر به کاهش توجه آنان می. این آشفتگیهای اجتماعی باشداجتماعی و نشانه
و  آموزدانش -آموزهیجانی از طریق ایجاد تعامالت مناسب بین دانش -آموزش اجتماعی

ارتباطی و آگاهی اجتماعی، بهبود جو  هایمهارتهایی برای ارتقاء معلم، فرصت–آموز دانش
های مشارکتی شود و فعالیتکالس درس و ارتباطات سالم و دریافت حمایت آموزشی خلق می

                                                           
1. Lew & Schmidt 

2. Aronson 

3. intentional learning 

4. Fisk & Taylor 

5. self direction 
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توجه بر حفظ مدار از جمله ( و به دنبال آن رفتارهای تکلیف8200و همکاران،  1دومینوویچ)
یک  عنوانبهارتباطی  هایمهارتارتقاء آگاهی اجتماعی و یابد. بهبود می تکالیف درسی

یادگیری تأکید  شکال فعالِشود که بر اَهیجانی تلقی می -در آموزش اجتماعی مهمراهبرد 
شرط الزم  عنوانبه)های الزم کرده و تمریننیاز به این دارد که کودک فعاالنه عمل کند و می

تمرین و (. 2001، 2بوئر -و کنون )ساالسانجام دهد برای یادگیری را  ها(برای کسب مهارت
برای یادگیری بهتر و همچنین و تداوم تالش و شتکار پ انگیزه و ،یادگیریفرآیند مشارکت در 

های بین فردی و آگاهی ارتقاء مهارتبخشد. همچنین، توجه به تکالیف درسی را بهبود می
آسان های خود را پذیرش محدودیتو  امکان درک تفاوت بین خود و دیگریاجتماعی 

که  طورهمان .دنیابو از این طریق هیجانات مثبت افزایش و هیجانات منفی کاهش می سازدمی
 ،اند، کاهش هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت( اشاره کرده2017پکران و همکاران )

برای  بستر مناسبی ،بخشند، به عبارت دیگر افزایش هیجانات مثبتیادگیری و توجه را بهبود می
هیجانات مثبت، « نظریه ساخت و گسترش»بر اساس  درواقع. کندتوجه و تداوم آن ایجاد می

انگیزند و بر فرآیندهای های تحصیلی بر میهیجانات مثبت افراد را برای مشارکت در فعالیت
 توان گفتمی(. 2017تا و همکاران، گذارند )آرمنشناختی مانند توجه، یادگیری و غیره اثر می

 ی میزان توجه و انگیزشِکنندهترین عوامل تعییناجتماعی و هیجانی یکی از مهم هایمهارت
اند که عملکرد تحصیلی از طریق ها نشان دادهپژوهش است. آموزان در کالس درسدانش

مشارکت در یادگیری و ، ایجاد زمینه برای هابا معلم و همکالسی کنندهحمایتارتباطات 
؛ جنینگز و 2009، 0)هامر و پیانایابد تشویق رفتارهای مثبت در کالس درس بهبود می

 .(2006، 2گرینبرگ
دهند که دستاوردهای مناسب  ارائهآموزان معلمان نیاز دارند که راهبردهایی را به دانش 

در  های مقابله با استرستقویت مهارتآموزشی برای آنان داشته باشد. در این راستا 
ها مدیریت استرساز طریق  دهد کهمی آناناین امکان را به  آموزان دارای اختالل ریاضیدانش

                                                           
1. Domitrovich 

2. Salas & Cannon-Bower 

3. Hamre & Pianta 

4. Jennings & Greenberg 
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یافته و با انگیزه و تسلط هی بهتر تکالیف و وظایف یادگیری بر موانع یادگیری و سازماند
)زینس و حساب کردن، بپردازند  ، از جملهمطالعه و تکمیل تکالیف به یترمسئولیت بیش

هایی آموزانی که قادر به مدیریت استرس خود باشند فرصتدانش عالوهبه (.2009، 1الیاس
-مستقل می صورتبهها و حل مسائل ریاضی برای تمرین و سؤال کردن و حتی انجام مهارت

تری را به های مطلوبکرده و بازدهتمرکز خود را بر یک تکلیف حفظ  ،یابند و با حفظ آرامش
 آورند.دست می

اجتماعی نگرش بهتری نسبت به -زان در طی فرآیند آموزش هیجانیآمودر کل دانش 
را در شکل رفتارهای مشارکتی سازگاری اجتماعی و  کنندخودشان، دیگران و مدرسه پیدا می

دهند و کاهش مشکالت رفتاری و بهبود عملکرد تحصیلی نشان می دوستانهنوعو رفتارهای 
برای  موردنیاز هایمهارتهمچنین ( و 2011و همکاران،  ؛ دورالک2007 )ویلسون و لیپسی،

بر  کنند.کسب میرا های مرتبط با یادگیری یادگیری بهتر از جمله حفظ توجه مداوم و فعالیت
فرد روی آنچه اکنون کدگذاری  ،( در فرآیند توجه2008اساس دیدگاه فیسک و تیلور )

 درواقعشود. اما توجه به کدگذاری محرکات خارجی محدود نمیشود، شود متمرکز میمی
به عبارت دیگر توجه با  ؛گذارنداطالعات بازیابی شده از حافظه نیز بر تمرکزات توجه اثر می

دهند. شود و محرکات درونی و بیرونی تمرکزات توجه را تشکیل میمحتوای ذهنی همراه می
و تداوم بر محرکات مرتبط با تکلیف توجه  هی با افزایش تمرکزتوان گفت افزایش خودآگامی

از طریق ایجاد جو  ،مناسب و ارتقاء آگاهی اجتماعیشود و تعامالت اجتماعی آن همراه می
اهش داده و جهت عوامل مخل توجه را ک ،اجتماعی در مدرسه و کالس درس -مناسب روانی

که ذکر شد ارتقاء  گونههمان عالوهبهدارند. به سمت تکالیف یادگیری معطوف میرا  آن
های مشارکت در فرآیند یادگیری و حفظ توجه را مدیریت استرس در یادگیرندگان فرصت
 بخشند.بازده یادگیری آنان را بهبود میبرای آنان فراهم کرده و سرعت واکنش و 

ه، نتوانسته است آموزشی به کار برده شد افزارنرمهای این پژوهش برنامه بر اساس یافته 
در بازی هوم که برای بهبود توجه  بهبود بخشد. ،معناداری طوربه آموز راتوجه مداوم دانش

                                                           
1. Zins & Elias 
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شبیه هم هستند و  د که بسیارشومیدادی خانه به کودک نمایش داده تع ،مداوم تهیه شده است
شوند. کودک مابین از یکدیگر متمایز می های مختلف ولی خیلی شبیه به همهر کدام با رنگ

و برای تسلط روی این تکلیف کودک نیاز به تکرار و  ها باید، خانه هدف را پیدا کندهخان
تواند ناشی بر عملکرد توجه مداوم می افزارنرمرسد معنادار نبودن اثر این به نظر میتمرین دارد. 

های به دست این یافته، با یافته باشد. های اجرابا توجه به محدودیت از جلسات محدود آموزش
( و همچنین نریمانی و 1062پوشنه و همکاران )( و 2001آمده توسط سولبرگ و ماتیر )

افزارهای از تفاوت در نرم( ناهمسو است. علت این ناهمسویی ممکن است ناشی 1062سلیمانی )
های توصیفی تغییراتی در بر اساس یافتهاما قابل ذکر است که  ؛آموزشی مورد استفاده باشد

نبوده عملکرد توجه مداوم یادگیرندگان ایجاد شده است، اما این تغییرات از نظر آماری معنادار 
این روش را در  یاثربخشتواند رسد افزودن تعداد جلسات آموزشی می، به نظر میاست

 های بعدی آشکار سازد.پژوهش

یعنی آموزش  ،بین اثربخشی دو متغیر مستقل به کار رفتهکه گفته شد  گونههمان 
هیجانی بر ابعاد عملکرد توجه مداوم تفاوت  -کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی

معنادار  گواهاما تفاوت هر یک از این دو روش در مقایسه با گروه  ؛معناداری وجود نداشت
از دیدگاه اما  ؛شودمجزا در حفظ توجه نمایان می طوربهنقش شناخت و هیجانات در اینجا بود. 
تعامل بین  (2017شناختی )آرمنتا و همکاران، و عصب (2008)فیسک و تیلور،  شناختیروان

 فرآینددر یک سطح  شناختی،از دیدگاه روان. قرار گرفته استمورد توجه شناخت و هیجان 
های از بین پاسخیک یا چند پاسخ و انتخاب  1اطالعات عمدی پردازشمستلزم  توجه مداوم

باید رود یادگیرنده وقتی یک فکر یا عمل پیش میسپس ؛ مختلف برای ارائه پاسخ عمدی است
های پدیدهباید بتواند در سطح باالتر  (؛ و2)اراده آگاهانه توضیح دهدآگاهانه بتواند آن را 

و به  کردهدهند شناسایی که در توازی با پدیده اولیه و فرآیندهای ذهنی رخ میرا نامربوطی 
تجارب از آگاهی  در ادامه با و ؛بپردازد )برطرف کردن مشکالت یادگیری( نارساییرفع 

مرتبط با یادگیری و تحصیل  کنترل هیجانات نامطلوببه هیجانی و احساسات بدنی ناشی از 

                                                           
1. intent 

2. conscious will 
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 صورتبهبتواند  در فرآیند یادگیری مشارکت کند تاو فعاالنه آمیز موفقیت طوربهد و بپرداز
)که مستلزم توجه در درون آگاهی هشیارانه را پاسخ عمدی  1کامال آگاهانه و با کنترل کامل

 (.2008را بهبود بخشد )فیسک و تیلور، و عملکرد یادگیری داشته ابراز مداوم است( 
جهت  عالوهبهشود که های این پژوهش به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میبر پایه یافته 

ای آموزش را در رایانه یهابرنامهبررسی بهتر اثرات آموزش کارکردهای اجرایی با استفاده از 
هیجانی و کارکردهای  -اجتماعیاثربخشی تلفیق آموزش و  بیشتری ارائه دهند زمانمدت

آموزان دارای اختالل ریاضی و همچنین اختالل اجرایی بر افزایش عملکرد مداوم در دانش
شناسان در آموزشکاران و روان که شودیمتوصیه همچنین  خواندن و نوشتن بررسی شود.

و در یک  کردههیجانی استفاده  -جهت افزایش عملکرد توجه مداوم از آموزش اجتماعی
آموزان، معلمان و کارکنان به دانشرا هیجانی  -اجتماعی هایمهارتفرآیند یکپارچه، 

قابل  ای برای مرتفع شدن مشکالت یادگیری و رفتاری فراهم شود.بیاموزند تا زمینهآموزشی 
ذکر است که در این پژوهش سنجش مکرر در فرآیند کار موجود نبود و پیگیری صورت 

 نگرفت.

 قدردانیو  تشکر

آموزان و اولیاء آنان که فرآیند از مسئولین آموزش و پرورش، مدیران مدارس، معلمان، دانش 
 .کنیماجرای پژوهش را آسان ساختند صمیمانه تشکر و قدردانی می

 منابع
تهران:  ،چاپ اول .(1071) محمد تقی براهنیترجمه ، آزماییروان(. 1608) .، آآناستازی

 چاپ دانشگاه تهران.موسسه انتشارات و 
ری اختالالت روانی، ویراست اراهنمای تشخیصی آم .(2010) .پزشکی آمریکاانجمن روان

 نشر روان. :تهران چاپ اول. .(1060) ترجمه یحیی سید محمدی ،پنجم

                                                           
1. full control 
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الی کودکان و نوجوانان ق(. مقایسه توجه انتخابی و انت1061. ر. )پوراعتماد، ح ؛بهرامی، ه؛ نجاتی
 .20-05 ،(21)، 9،«یفصلنامه روانشناسی کاربرد. لکنت رشدی و همتایان سالمدچار 

محور ازتوانی شناختی رایانهثربخشی مداخله با (.1062) .ن ،معتمد یگانه ؛ع ،شریفی ؛، کپوشنه
. آموزان با اختالل یادگیری ریاضیهای اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانشبر کارکرد

 .100-120 ،(20) 5 ،استثناییشناسی افراد فصلنامه روان
 .(1062) .ع ،آبادچمنو غنایی  ف؛ ،؛ محرریع؛ سلطانی فر، ع ،؛ مشهدیزاده ملکی، زحسین

برنامه آموزشی والدین بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود  ،آموزش حافظه کاری
 .50-90 ،(2) 15 ،شناختیهای علوم فصلنامه تازه . ADHDبه حافظه کاری کودکان مبتال

تهران؛ نشر  تحقیق در علوم رفتاری، هایروش(. 1078) .سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، ا
 آگاه.

تاثیر  (.1086) .طباطبایی، س. ک؛ عشایری، ح؛ و ستاری، ک زادهرسولشهسوارانی، ا. م؛ 
ر آن در آموزش و یادگیری. استرس بر توجه انتخابی و تمرکز بینایی با در نظر گرفتن اث

 .192-196 ،(2) ،9 ،تربیتیهای نوین اندیشه
آموزان های پیشرونده ریون رنگی کودکان در دانشهنجاریابی ماتریس »(.1087. )رجبی، غ

 .20-02 ،(1) 0 ،شناسی معاصرروان «.شهر اهواز
ساله در  10تا  5هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان  (.1080) .. رم ،عابدی ؛ج ،رحمانی 

 .89.81 ،20 ،فصلنامه آموزه .استان اصفهان
 یمسالهآموزش حل  اثربخشی (.1088) .ح ،مولویو ؛ م ،ملک پور ؛ش ،امیری ؛ز لطیفی،

تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک  ،شناختی اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی
 ،(0) 11 ،شناختیهای علوم تازه .دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری خودکارآمدی

82-70. 
هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران  و انطباق (.1081) .حیدرعلی ،هومن؛ الهه ،محمد اسماعیل
 .020-002 ،9،،کودکان استثناییمجله  کی مت.

http://www.ensani.ir/fa/17056/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3657/profile.aspx
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توانبخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود  اثر (.1062و؛ امیری، ن. ) نجارزادگان، م؛ نجاتی
-فصلنامه عصب روان. نشانگان رفتاری کودکان مبتال به اختالل نقص توجه / بیش فعالی

 .25-52 (،1)1شناسی،
بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی )حافظه اثربخشی توان (.1062) .ا ،سلیمانی ؛م ،نریمانی
 مجله .آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضیری و توجه( و پیشرفت تحصیلی دانشکا

 .61-115 ،(0) 2 ،های یادگیرینیناتوا
توجهی کودکان  نقایص با استفاده از کامپیوتر در کاهش شناختی بازتوانی(. 1086. )نوکنی، م

دکترا. دانشگاه علوم بهزیستی و  نامهپایان .نقص توجه مبتال به اختالل بیش فعالی/
 .بخشیتوان

و ساخت فرم  تهیه (.1076) .م ،زاده هنرمندمهرابی ؛ح ،شکرکن ؛ب ،نجاریان ؛ح فر،هادیان
 .088-202 ،(2) 2 ،شناسیروانمجله . ،فارسی آزمون عملکرد پیوسته
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 جلسه

 هیجانی -اجتماعی محتوای مداخله یادگیری
 و هدف هر جلسه

محتوای مداخله 
 کارکردهای اجرایی
 و هدف در هر جلسه

 جلسه

شناخت احساسات و  خود آگاهی شامل آموزش محتوای مداخله:
 آرامیاستفاده از خود افکار،

اعتماد به نفس و  کسب ارزیابی صحیح نقاط قوت و ضعف، هدف:
 ایجاد خوش بینی در فرد

 

محتوای مداخله: بازی با 
پک و  هوم، افزارنرم

 .فیس
هدف: بهبود توجه 

 توجه مداوم، انتخابی،
تغییر توجه و کنترل 

 مهاری

 اول

برنامه ها و  یادداشت خود آگاهی شامل: آموزش محتوای مداخله:
 الویت ها، گرفتن بازخورد منظم از اطرافیان.

اعتماد به نفس و  کسب صحیح نقاط قوت و ضعف، ارزیابی هدف:
 ایجاد خوش بینی در فرد

 بازی مداخله:محتوای 
و  پک هوم، افزارنرمبا 

 .فیس
بهبودتوجه  :هدف
 توجه مداوم، انتخابی،

تغییر توجه و کنترل 

 دوم
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 مهاری

خود مدیریتی شامل مقابله با افکار مزاحم از  آموزش محتوای مداخله:
خوانی نکردن و پیچیده نکردن  ذهن ندادن، تعمیم طریق برچسب نزدن،

اد انگیزه در تکانش ها و ایج کنترل استرس، مدیریت مسائل. هدف:
 ها برای دستیابی به اهداف شخصی و تحصیلیخود و تنظیم موقعیت

محتوای مداخله: بازی 
و  پک هوم، افزارنرمبا 

 فیس
توجه  بهبود هدف:
 مداوم، توجه انتخابی،

توجه و کنترل  تغییر
 مهاری

 سوم

خود مدیریتی شامل اداره کردن عصبانیت از  آموزش محتوای مداخله:
 استراحت فعالیت بدنی، انجام طریق بیان عصبانیت به شکل منطقی،

 از محرک های آرام بخش و با خود شوخی کردن. استفاده کافی،
تکانش ها و ایجاد انگیزه در خود و  کنترل استرس، مدیریت هدف:

 تحصیلی تنظیم موقعیت ها برای دستیابی به اهداف شخصی و

 بازی محتوای مداخله:
هوم، پک و  افزارنرمبا 

 فیس

توجه  بهبود هدف:
 مداوم، توجه انتخابی،

توجه و کنترل  تغییر
 مهاری
 

 چهارم

اجتماعی شامل توجه به نشانه های هیجانی  آگاهی محتوای مداخله:
 به دیگران. موقعبهبازخورد مناسب و  دادن مخاطب،

نسبت به عالئق و احساسات دیگران و ا  حساسیت همدلی، ایجاد هدف:
 رزش قائل شدن برای تفاوت های بین افراد

محتوای مداخله: بازی 
و  پک هوم، افزارنرمبا 

 فیس
بهبود توجه  هدف:
 توجه مداوم، انتخابی،

تغییر توجه و کنترل 
 مهاری

 پنجم

اجتماعی شامل درک ارزش کمک رسانی و  آگاهی محتوای مداخله:
های متفاوت ارتباط با افراد و پیشینه کهاین درک راهنمایی دیگران،

 فرهنگی و قومی ارزشمنداست. 
ت به عالئق و احساسات دیگران و حساسیت نسب ایجاد همدلی، هدف:

 رزش قائل شدن برای تفاوت های بین افرادا

 بازی محتوای مداخله:
و  پک هوم، افزارنرمبا 

 فیس
هدف: بهبود توجه 

انتخابی، توجه مداوم، 
تغییر توجه و کنترل 

 ششم
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 مهاری

اجتماعی شامل کنترل احساسات و  هایمهارت کسب محتوای مداخله:
قانع سازی و اطمینان دادن به دیگران  ایجاد روابط مسالمت آمیز با دیگران،

 و ایجاد توانایی فعاالنه گوش دادن.
روابط سالم و پاداش دهنده با افراد و  تشکیل و نگهداری توانایی هدف:

 مختلف هایگروه

با  بازی محتوای مداخله:
 و فیس پک هوم، افزارنرم

هدف: بهبود توجه انتخابی، 
توجه مداوم، تغییر توجه و 

 کنترل مهاری

 هفتم

اجتماعی شامل صادق بودن در هر  هایمهارت کسب محتوای مداخله:
 مطالب. موقعبهانتقاد محترمانه و بیان  آموزش شرایطی و دروغ نگفتن،

م و پاداش دهنده با افراد و روابط سال توانایی تشکیل ونگهداری هدف:
 های مختلفگروه

با  بازی محتوای مداخله:
 فیس و پک هوم، افزارنرم

هدف: بهبود توجه انتخابی، 
مداوم، تغییر توجه و توجه 

 کنترل مهاری

 هشتم

مسئوالنه شامل  و تصمیم گیری مسالهحل  توانایی محتوای مداخله:
های مختلف از طریق روش  حلراهو پیدا کردن  مسالهآموزش تعریف 

 بارش مغزی

توانایی ایجاد فرصت های ساختارمند و محترمانه در ارتباط با  هدف:
 تعامالت اجتماعی

با  بازی مداخله:محتوای 
 و فیس پک هوم، افزارنرم

هدف: بهبود توجه انتخابی، 
توجه مداوم، تغییر توجه و 

 کنترل مهاری

 نهم

گیری مسئوالنه شامل آموزش و تصمیم مسالهتوانایی حل  محتوای مداخله:
انتخاب های  ارزیابی ها، حلراهتصمیم گیری در مورد انتخاب ها و 

 موجود و بازنگری

توانایی ایجاد فرصت های ساختارمند و محترمانه در ارتباط با  هدف:
 تعامالت اجتماعی

با  بازی محتوای مداخله:
 پک و فیس هوم، افزارنرم

هدف: بهبود توجه انتخابی، 
توجه مداوم، تغییر توجه و 

 کنترل مهاری

 دهم

 جلسه قبل و مباحثه در مورد مطالب پیشین 5بر  مروری محتوای مداخله:

 اطمینان برای دستیابی به اهداف ذکر شده در مراحل پیشین هدف:
 

با  بازی محتوای مداخله:
 و فیس پک هوم، افزارنرم

هدف: بهبود توجه انتخابی، 
توجه مداوم، تغییر توجه و 

 کنترل مهاری

 یازدهم

 دقیقه بود 05کل هر جلسه حدود  زمانمدتاما ؛ دقیقه بود 20آموزش مفید در هر جلسه  زمانمدتقابل ذکر است که 

  



 888  ...بهبود بر یجانیه -یاجتماع آموزش و ییاجرا یکارکردها آموزش یاثربخش سهیمقا

 
 

 که در این پژوهش به کار گرفته شد. های کامپیوتریتوضیحات بازی. 5جدول 

 توضیحات بازی اسم بازی

 
 
 
 
 
 

بازی  -الف
کامپیوتری 

 فیس

 
 
 

های مختلف  رنگ و بی تفاوت(، گریان خندان،) مختلفدر این بازی تعدادی صورت با شکل های 
ای و سفید( از باالی صفحه  قهوه سیاه،) موو با رنگ های مختلف  (و سفید سیاه زرد،) صورتپوست 

عالمتی وجود دارد که دارای  به قسمت پایین منتقل می شوند. از طرفی در گوشه سمت چپ صفحه،
. این گزینه ها در حال تغییر هستند و آزمودنی باشدمی رنگ مو و حالت چهره سه گزینه رنگ پوست،

روی کدام گزینه فعال است و  اس خود را جمع کند و متوجه این باشد که این عالمت،می بایست حو
 صورتبهطرفی باید  از .باشد گوش به زنگ تغییری که از طریق صدای زنگ نیز مشخص می شود،

 در سعی می کند، کهاینیعنی در عین  ؛دقت نمایدایین صفحه منتقل می شوند هایی که از باال به پ
وری که از همان حال متوجه دست در سه تایی به جور سازی تصاویر در کنار هم بپردازد، هایگروه

تایی  0به جورسازی  موردنظرباشد. تا از این طریق با توجه به دستور  شود،سمت چپ صفحه داده می
کل  زمان سرعت، بازی از لحاظ این مو و حالت چهره بپردازد. رنگ اساس رنگ پوست، تصاویر بر

 ن و زمانی که تغییر در عالمت باالی صفحه ایجاد می شود، قابل تنظیم استآزمو

بازی -ب
 کامپیوتری هوم:

خانه به کودک نمایش داده می شوند که بسیار شبیه هم هستند و هر کدام با  تعدادی در این بازی،
ها باید، خانه از یکدیگر متمایز می شوند. کودک مابین خانه گ های مختلف ولی خیلی شبیه به هم رن

 هدف را پیدا کند.

 
 

بازی -ج
کامپیوتری 

 پک

رد و از طرفی تعدادی مربع های متفاوت وجود داایین صفحه، تعدادی پاکت با رنگدر این بازی در پ
رنگ  ها با تعدادهای مربعتعداد رنگ شوند.ف از باال به سمت پایین هدایت میهای مختلبا رنگ

ای وجود دارد که اگر رنگ آن سبز از طرفی در سمت چپ تصویر دایره دارد. پاکت ها هم خوانی
قرمز باشد می های رنگی وارد خانه همرنگ خود شود و اگر دایره کناری بایست مربعیباشد یعنی م

ها را با هر رنگی که هستند، از بین پاکت ها رد کند و به فضای پایین منتقل مربع آزمودنی بایست،
توجه "این بازی به پرورش  ها قابلیت تنظیم دارد.سرعت و تعداد پاکت از لحاظ زمان، نماید. این بازی

 پردازد.می"کنترل مهاری"و  "انتخابی

 


