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اثربخشي آموزش کارکرد هاي اجرايي بر  عملکرد تحصیلی کودکان با 
ناتواني يادگیري امال

هدف: هدف پژوهش حاضر بررس��ي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي )حافظه فعال و بازداري 
پاس��خ(  بر عملكرد تحصيلی كودكان ب��ا ناتواني يادگيري امال ب��ود. روش: جامعه آماري پژوهش، 
دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي مبتال به ناتواني يادگيري امال شهر اصفهان در سال تحصيلي89-90 
بودند. به منظور انجام پژوهش، 45 دانش آموز با ناتواني يادگيري امال به ش��يوة نمونه گيري تصادفي 
خوش��ه اي چند مرحله اي، انتخاب و با روش تصادفي در گروههاي 15 نفري آزمايشي و كنترل قرار 
گرفتند. روش پژوهش از نوع آزمايش��ي بود. ابزارهاي مورد اس��تفاده، آزمون عصب _ روان شناختي 
نپسي )NEPSY(، مقياس هوش كودكان وكسلر، چک ليست شناسايي دانش آموزان با ناتواني يادگيري 
امال،  مصاحبه بالينی و آزمون عملكرد تحصيلی امال بود. آموزش كاركردهای اجرايی بر روی گروه های 
آزمايش انجام گرفت )يک گروه آموزش حافظه فعال و گروه ديگر آموزش بازداری پاسخ(. داده هاي 
بدست آمده با روش آماري تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته ها: نتايج نشان داد، 
آموزش كاركردهاي اجرايي )حافظه فعال و بازداری پاسخ( بر بهبود عملكرد تحصيلی دانش آموزان با 
ناتوانی يادگيری امال از لحاظ آماري معنادار مي باشد. همچنين نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد از 
بين دو روش آموزش كاركردهاي اجرايي هيچ يک بر ديگري برتري نداش��ته و هر دو سهم برابر در 
بهبود عملكرد دانش آموزان با ناتواني يادگيري امال داشته اند. نتيجه گيري: آموزش كاركردهاي اجرايي 
بر بهبود عملكرد تحصيلی كودكان با ناتواني يادگيري امال تأثير دارد و می تواند در كنار ساير روش های 

مداخله ای به كار گرفته شود.
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 Effectiveness of Executive Functions Training on
 Academic Performance of Children with Spelling

Learning Disability
Objective: The aim of this research was to investigate the efficacy of executive 
functions training (working memory and response inhibition) on academic 
performances of students with spelling learning disability. Method: The design 
of this research was experimental. Forty five third-grade elementary students 
with spelling learning disability were selected through multistage random 
cluster sampling. The students were randomly assigned into three groups – two 
experimental groups and one control group – each consisting of 15 students. 
Experimental group one, received working memory training, and experimental 
group two received response inhibition training. The instruments used were 
NEPSY Test, Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised (WISC-R), 
Checklist for Identifying Students with Spelling Learning Disability, Clinical 
Interview, and Spelling Academic Performance. Data were analyzed by Analysis 
of Covariance. Results: Findings indicated that executive functions training on 
working memory and response inhibition can improve spelling performance of 
students. Conclusion: The findings showed that executive functions training 
could be used as an intervention method in improving spelling difficulty among 
students with spelling learning disability. 
 Keywords: Executive functions; working memory; response inhibition;
 academic performance; spelling learning disability
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)هوگ��س25، 1998(، و همچني��ن در آمادگي اجتماعي و 
تحصيلي آنها براي ورود به مدرس��ه اهميت ويژه اي دارد 
)س��مرود- كليكمن، 2005(. مطالع��ات متعددی وجود 
دارد ك��ه نش��ان مي دهد ك��ودكان مبتال ب��ه ناتواني هاي 
يادگي��ري در كاركرده��اي اجرايي مش��كل دارند )برای 
مثال، وندراس��لويس26، دی جانگ27 و وندرلي28، 2003؛  
لوكاس��يو و هم��كاران، 2010؛  اسميت-اس��پارک29 و 
فيسک30، 2007؛ گتركل31، آلووی32 ويليس33 و آدامس34، 

2006؛ مک لين35 و هيچ36، 2001(.
بي��ان نوش��تاري نيازمن��د كاركردهاي اجرايي اس��ت و 
به طور يقين مهارت نوش��تن وابس��ته به س��طوح باالي 
كاركردهاي اجرايي می باش��د )ناتان37، 2009(. نوش��تن 
نيازمند كاركردهاي اجرايي توجه پايدار، بازداری پاسخ، 
تغيي��ر، خود نظارتی، حافظه فعال و برنامه ريزی اس��ت 
)ملتزر38، 2007 و س��مرود- كليكمن و اليسون، 2009(.           
برنينگ��ر )1999( و كالگ39 )1996(، نق��ش كاركردهای  
اجراي��ي س��ازمان ده��ي و حافظ��ه فعال را در نوش��تن 
مورد مطالعه ق��رار دادند )هوپر40، اس��وارتز41، واكلي42، 
دكرويف43 و مونتگومري44، 2002(. اين كاركردها نقشي 
مهم در تحول نوش��تن و نقائص نوش��تاري كودكان ايفا 
مي كنند )ملت��زر، 2007؛ ناتان، 2009(. حافظه فعال يک 
سيستم با ظرفيت محدود شده مي باشد كه عهده دار انبار 
كردن و پردازش اطالعات زودگذر اس��ت )سوانسون45،  
كهلر46 و جرمن47، 2010(. با وجود تحقيقات كم، ترديد 

مقدمه
مش��خصه اصلي اختالل در بيان نوش��تاري آن است كه 
مهارت ه��اي نوش��تاري با در نظر گرفتن س��ن تقويمي، 
هوش اندازه گيري ش��ده و تحصيالت متناس��ب با سن 
ف��رد به ميزان قابل توجهي پايين ت��ر از حد مورد انتظار 
مي باش��د. اشكال در بيان نوش��تاري به طور چشم گيري 
بر پيش��رفت تحصيلي ي��ا فعاليت هاي روزم��ره كه نياز 
به مهارت هاي نوش��تاري دارند تأثي��ر مي گذارد )انجمن 
روان پزشكي امريكا، ترجمه ي نيكخو و آواديس يانس، 
1384(. شيوع اين ناتوانی،2/7- 1/3 درصد برای نقائص 
در دس��تخط، 4- 3/7 درصد برای ناتوانی در امال و 1-3 
درصد برای اختالل در انشا گزارش شده است )برنينگر1  
و هارت2، 1992 به نقل از سمرود- كليكمن3 و اليسون4، 
2009(. ناتوانی در امال شايع ترين ناتوانی بيان نوشتاری 
اس��ت )گورمن، 1384(.  يكي از مشكالت كودكان مبتال 
ب��ه ناتواني ه��اي يادگي��ري از جمله كودكان ب��ا ناتوانی 
يادگيری امال ك��ه توجه پژوهش��گران و صاحب نظران 
را ب��ه خود جلب نم��وده نقائص آن ه��ا در كاركردهاي 
اجراي��ي اس��ت )س��يدمن5، 2006(. كاركردهاي اجرايي 
كان��ون نظريه هاي اخير عصب- روان ش��ناختي كودكان 
ناتوان در يادگيري است )داوسون6 وگواير7، 2004(. اين 
كاركردها به مجموعه ايي از فرآيندهاي ش��ناختي اش��اره 
مي كنن��د ك��ه در مديريت رفت��ار هدفمند ب��ه كار گرفته 
مي ش��وند )لوكاس��كيو8، ماهون9، ايس��ن10 و كاتينگ11، 
2010(. كاركردهاي اجرايي شامل باالترين عملكردهاي 
ش��ناختي اس��ت كه براي رفتار هدفمند الزم و ضروري 
اس��ت )ترل12، ليندوس��ت13، ناتلی14، باهلين15 و كلينگ 
برگ16، 2009(. برنامه ريزي17، س��ازمان دهي18، مديريت 
زمان19، حافظه فعال20، بازداري پاس��خ21، خود تنظيمي22 
و فراش��ناخت23 مهم تري��ن كاركردهاي اجرايي هس��تند 
)داوسون و گواير، 2004(. حافظه فعال و بازداري پاسخ 
از جمله كاركردهای اجرايی است كه، جزء عملكردهاي 
بنيادي می باش��ند )باركل��ي24، 1997(. به نظر مي رس��د 
رش��د و آموزش اين كاركردها نقش كليدي در گسترش 
تواناييه��اي تحصيلي و اجتماعي ك��ودكان بازي مي كند 
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كودكان ش��د )وستر برگ و كلينگ برگ، 2007(. به طور 
كلي مي توان گفت آم��وزش در حافظه فعال مي تواند به 
عن��وان مداخله ی درماني در افراد با ظرفيت حافظه فعال 
پايين، كه عاملي محدود كننده براي عملكرد تحصيلي اين 
قبيل افراد است به كار برده شود )كلينگ برگ، 2010(. 

هلمس9، گت��ركل و دانين��گ10 )2009(، آموزش حافظه 
فع��ال را ب��ر روي ك��ودكان ب��ا ناتوان��ي يادگي��ري در 
رياضيات بررس��ي كردند. نتايج، بهبود اين كودكان را در 
ناتواني يادگيری رياضي نش��ان داد. عاب��دی و آقابابايی 
)1390(، تاثي��ر آموزش حافظه فعال را بر بهبود عملكرد 
دانش آم��وزان با ناتواني يادگيري رياضي مورد بررس��ي 
ق��رار دادند. نتايج اي��ن پژوهش نيز اثربخش��ی آموزش 
حافظ��ه فعال را بر بهبود عملكرد دانش آموزان با ناتواني 
يادگيري رياضي نش��ان داد. ميرمهدي، عليزاده و س��يف 
نراق��ي )1388( آم��وزش كاركردهاي اجراي��ي از جمله 
بازداري پاس��خ را  ب��ر عملكرد تحصيل��ي دانش آموزان 
با ناتواني ه��اي خواندن و رياضيات مورد بررس��ي قرار 
دادند. نتايج مطالعه آن ها نش��ان داد ك��ه دانش آموزان با 
اين ناتواني بعد از آموزش در اين كاركردها عملكردشان 
در خوان��دن و رياضيات بهبود يافت. هم چنين مطالعات 
بيان مي كنند كه شواهد قابل توجهي وجود دارد مبني بر 
اين كه آم��وزش كاركردهاي اجرايي اثر مثبت و قوي بر 

نوشتن كودكان نيز دارد )ملتزر، 2007(. 
به ط��ور كلي مطالع��ات ضعف كاركرده��اي اجرايي را 
در ك��ودكان ب��ا ناتواني هاي يادگي��ري از جمله كودكان 
با ناتواني يادگيري امال نش��ان مي دهد، كه لزوم بررس��ي 
تأثي��ر آموزش اين كاركردها را در كودكان با ناتوانی های 
مختلف يادگيری نش��ان مي دهد. با توج��ه به يافته هاي 
تحقيقاتي فوق مس��أله اساس��ي اين پژوهش، بررسي اثر 
بخش��ي آموزش كاركرده��اي اجرايي )حافظ��ه فعال و 
بازداري پاس��خ( بر بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان 
با ناتواني يادگيري امال مي باشد. بدين منظور فرضيه هاي 

اندك��ي وجود داردك��ه حافظه فعال و هم��ه ي انواع اين 
حافظه اعم از كالمي  و اجرايي در فرايند نوش��تن درگير 
هس��تند )كالگ، 2001؛ كالگ، اليو1 و پيوالت2، 2007(. 
كالگ )2001( بيان نمود كه همه مراحل نوش��تن نيازمند 
حافظ��ه فع��ال به وي��ژه دو مولفه كالم��ی و اجرايی اين 
حافظه می باش��د. در حقيقت حافظه فعال نقش مهمي در 
هماهنگ كردن همه ي فرآيندهاي نوش��تن از قبيل هدف 
گذاري، توليد ايده ها، برنامه ريزي براي كلمات، جمالت 

و ساختار متن ايفا مي كند )كهلر، 2006(.
نقائص حافظه فعال به عنوان يكي از عوامل سبب شناسي 
در ناتواني هاي يادگيري مطرح شده است )دن3، 2008(. 
كودكان با ناتواني هاي يادگيري رياضي، خواندن و نوشتن 
در تمامي مؤلفه هاي حافظه فعال نقائصي را از خود نشان 

مي دهند )ملک پور، آقابابايی و عابدی، 2012(. 
ب��ازداری پاس��خ تواناي��ي تفكر قبل از عمل اس��ت. اين 
مه��ارت توانايي ارزيابي موقعيت و رفتار را قبل از عمل، 
اعمال مي كند )داوس��ون و گويرا، 2004(. بازداری پاسخ 
در نوش��تن نقش مهم��ی دارد. كودكي كه در اين كاركرد 
مشكل دارد ممكن است حواسپرت باشد و تكانشي عمل 
كند. او ممكن است حرف اضافي به يک كلمه اضافه كند 

)ناتان، 2009(.
حال ب��ا توجه ب��ه نقش مه��م كاركرده��اي اجرايي در 
زندگي بش��ر، محققان، آموزش هايي را در جهت بهبود 
اي��ن كاركرده��ا در كودكانی ك��ه دارای اش��كاالتی در 
آن ها هس��تند، از جمله كودكان ب��ا ناتوانی های يادگيری 
طراحي كرده اند )كلينگ برگ، فراس��برگ4، وستر برگ5، 
2002؛ كلين��گ برگ و همكاران، 2005(. مطالعات تاييد 
می كنند كه، ظرفيت حافظ��ه ي فعال مي تواند با آموزش 
دراين حافظه افزايش يابد )اسپنگلر6 و همكاران، 1997؛ 
پلدراک7 و گابريلي8، 2001(. السن، وستربرگ و كلينگ 
برگ )2004(، دريافتند كه فعاليت مغز مرتبط با حافظه ي 
فع��ال بعد از آموزش در اين حافظ��ه افزايش مي يابد. با 
اس��تفاده از راهبرد مرور ذهني )راهبردی كه براي بهبود 
حافظه فعال به كارگفته مي شود( دركودكان با ناتواني هاي 
يادگيري، مي توان منج��ر به بهبود عملكرد تحصيلي اين 
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روش ادرا
پس از اج��راي پيش آزم��ون، آم��وزش در كاركردهای 
اجرايی )حافظ��ه فعال و بازداری پاس��خ( در گروه های 
آزماي��ش طراحي و اج��را گرديد. آم��وزش در هر يک 
گروه های آزمايش در طی 10 جلسه، هر جلسه به مدت 
يک س��اعت و نيم انجام ش��د. ضمنًا آموزش به صورت 
گروهی در يكی از دبستان های شهر اصفهان اجرا گرديد. 
براي آموزش كودكان در ه��ر يک از گروه های آزمايش 
از 2 نفر كارش��ناس ارشد روان شناسي كودكان استثنايي 
كمک گرفته شد كه آموزش الزم را از قبل ديده بودند. 

آموزش ها در دو كاركرد اجرايی )حافظه فعال و بازداری 
پاسخ( به اين ترتيب بود: آموزش حافظه فعال به صورت 
تقويت حافظه ش��نوايي، حافظه بينايي،  بازي با تصاوير،  
انجام دستورات،  نمايش فيلم، حافظه بازشناسي، حافظه 
يادآوري، فهرست يادگيري،  دنبال كردن دستورالعمل ها 
و راهبرد مرور ذهنی. آموزش بازداری پاسخ كه بيشتر به 
ش��كل بازی انجام می گرفت شامل اين موارد بود: بازي 
بش��ين و پاش��و به صورت مس��تقيم ومعكوس، آموزش 
فن خودپرسي، بازي مجس��مه حركت و بازداري عالئم 
)ب��ازداری عالئم به اين ترتيب كه مثاًل با ش��نيدن 1 بپر 
باال، با 2 دس��ت خود را پايين بي��اور و با 3 پاي خود را 
باال ببر(، اجراي دستورات به صورت مستقيم و معكوس 
)دانش آم��وز مي بايس��ت ابتدا دس��تورات را به صورت 
متوالي از اول به آخر اجرا كند، س��پس دستورات جديد 
را ازآخ��ر به اول به انجام رس��اند(، هدف گيري )پرتاپ 
توپ در حلقه و بازی دارت(، تكليف عبور از ماز )براي 
آم��وزش اين تكليف از نمونه مازهاي وكس��لر اس��تفاده 
شد(، استفاده از كارت هاي تصاوير هندسي )كارت هايي 
با رنگ ها و ش��كل هاي مختل��ف در اختيار دانش آموزان 
قرار مي گرفت. سپس به آنها گفته مي شد كه اين كارت ها 
را براس��اس رنگ و ش��كل با كم ترين اشتباه طبقه بندي 
كنند(. همچنين پايان هر جلس��ة آموزش، تكاليفي براي 

انجام در منزل به دانش آموز داده مي شد.

زير مورد بررسي و آزمون قرار گرفت: 
آموزش حافظ��ه فعال در عملكرد تحصيلي دانش آموزان 

مبتال به ناتواني يادگيري امال مؤثر است.    
آموزش بازداري پاسخ در عملكرد تحصيلي دانش آموزان 

مبتال به ناتواني يادگيري امال مؤثر است.
روش

روش پژوهش از نوع آزمايش��ي با ط��رح پيش آزمون - 
پس آزم��ون با گروه كنترل اس��ت.جامعه آماري پژوهش 
دانش��آموزان دخت��ر پايه س��وم ابتدايي مبتال ب��ه ناتواني 
يادگي��ري امال ش��هر اصفهان در س��ال تحصيلي89-90 
بودن��د. در اين پژوهش براي انتخاب آزمودنيها از روش 
نمونه گيري تصادفي خوشه ای چند مرحله اي استفاده شده 
اس��ت. بدين ترتيب كه از بين نواحي آموزش و پرورش 
ش��هر اصفهان 15 دبس��تان به ص��ورت تصادفي انتخاب 
ش��د. س��پس از بين مدارس ابتدايي دختران��ه هر ناحيه 
آموزش��ي، 2 كالس به صورت تصادفي انتخاب گرديد. 
از آموزگاران پايه ي س��وم خواسته شد دانش آموزاني كه 
در درس امال ضعيف مي باش��ند را معرفي نمايند. در اين 
مرحله تعداد 76 دانش آموز معرفی گرديدند. از اين تعداد  
45 دانش آموز كه با چک ليس��ت شناسايي دانش آموزان 
با ناتواني امال داراي ناتواني يادگيري امال تشخيص داده 
ش��دند انتخاب و س��پس با رضايت والدي��ن آنها به يک 
روانشناس باليني ارجاع داده شدند تا به لحاظ تشخيص 
باليني ناتوانی يادگيری امال و نداش��تن س��اير اختالالت 
همراه )تش��خيص افتراقي( مورد بررس��ي قرار گيرند. از 
اي��ن 45 دانش آموز آزمون های هوش كودكان و نپس��ی 
گرفته شد. س��پس دانش آموزان  به صورت تصادفي به3 
گروه 15 نفري گمارده ش��دند )دو گروه آزمايش و يک 
گروه كنت��رل( و بر روي گروه ه��اي آزمايش متغيرهاي 
مس��تقل )آموزش حافظه فعال و آموزش بازداري پاسخ( 
اعمال ش��د. در اجرای پژوهش پس از ارائه اطالعات به 
والدين كودكان و گرفتن رضايت از آن ها، گروه ها از نظر 
هوش و س��اير ويژگي هاي جمعيت شناختي با يكديگر 

هم تا شدند.
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در مح��دوده  0/44 ت��ا 0/94 و ضراي��ب پايايي تنضيف 
خ��رده آزمون ها از 0/43 تا 0/94 گزارش ش��ده اس��ت 
)ش��هيم، 1383(. آزمون هوش كودكان ) ويس��ک – آر( 
براي سنجش هوش دو گروه به كار گرفته شد.                                                                                                                                   
3-  چک ليست م قق ساخته شناسايش آانش آمو ان 
ب��ا ناتوانش اما: اين چک ليس��ت با توج��ه به تغييرات 
ايجاد ش��ده در كتاب هاي پايه س��وم دبس��تان با كمک 
چندين آموزگار اين پايه س��اخته ش��ده و بر روی 200 
دانش آموز هنجاريابی گرديد. اين چک ليست شامل 100 
كلمه اس��ت و نمره گذاری اين چک ليست از 0 تا 100 

می باشد. در اين چک ليست چهار سطح وجود دارد:
الف( باالترين سطح، زماني است كه دانش آموز 90-100 
درصد كلمات را به ش��كل صحيح بنويس��د )نمره 90 تا 

.)100
ب( سطح آموزش��ي، زماني است كه دانش آموز50-89 
درصد كلمات را به ش��كل صحيح بنويس��د )نمره 50 تا 

.)89
ج( زمان��ي ك��ه دانش آم��وز 50-25 درص��د كلمات را 
صحيح بنويس��د )نمره 50-25( بر طبق اين چک ليست 

دانش آموزي است كه داراي مشكل در امال مي باشد.
د( و در نهايت زماني كه دانش آموز كم تر از 25 درصد 
كلم��ه های چک ليس��ت امال را صحيح بنويس��د )نمره 
پايين ت��ر از 25(، پايين تر از س��ن خود عم��ل كرده و با 
بررسي هاي بعدي )نمرات امالي دانش آموز و نظر معلم( 
تش��خيص ناتواني يادگيري امال دريافت مي كند. روايي 
محتوايي  اين آزمون  توس��ط 5 متخصص روان ش��ناس 
و روان پزش��ک تاييد ش��د. براي روايي تشخيصي از 15 
ك��ودک با ناتوانی امال و 15 كودک عادی اس��تفاده ش��د 
كه كودكان با ناتوانی امال توس��ط دكترای روان شناس��ی 
كودكان اس��تثنايی تشخيص داده شدند و هم چنين برای 

ابزارهاي پژوهش
1-آ مون عرب – روان شناختش نپسش1: آزمون نپسي 
يک ابزار جامع براي ارزيابي رشد عصب – روان شناختي 
اس��ت كه براي كودكان پيش دبس��تان و دبس��تان 3-12  
سال طراحي شده است. آزمون نپسي تحول كاركردهاي 
عصب – روان شناختي كودكان را در پنج حيطه ارزيابي 
مي كند اين حيطه ها عبارتند از :1- كاركردهاي اجرايي/
توجه2 2- زبان3 3- حسي– حركتي4 4- پردازش بينايي– 
فضايي5 5- حافظه و يادگيري6 است )كوركمن7، كرک و 
كمپ8، 1998 به نق��ل از عابدي، 1386 (. دراين پژوش 
براي س��نجش وارزياب��ي كاركردهاي اجراي��ي از حيطه 
كاركردهاي اجرايي آزمون نپس��ي اس��تفاده ش��ده است. 
اين آزمون توس��ط عابدي )1386(، در ايران هنجاريابي 
مقدماتي شده و در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت. خرده آزمون هاي كاركردهاي  اجرايي كه توسط 
نپسي ارزيابي مي شود شامل بازداري پاسخ، حافظه فعال، 
خود تنظيمي، برنامه ريزي، فراشناخت ، انتخاب و توجه 
پايدار، توانايي حفظ و تغيير مجموعه هاي حل مس��ائل 
كالم��ي مي باش��د. ميانگين و انحراف معيار برج نپس��ی 
ب��ه ترتيب 10 و 3 می باش��د. دانش آم��وزی كه نمره ای 
كم تر از ميانگين در اين حيطه )برج نپس��ی( به دس��ت 
آورد دارای نقص در كاركردهای اجرايی اس��ت )عابدی 
و همكاران، 1386(. برای تامين روايی آزمون نپس��ی از 
روش تحليل عاملی اكتشافی استفاده شده است. ضرايب 
پايايی آزمون نپس��ی به روش بازآزماي��ی پس از 4 تا 5 
هفته برای كودكان 9 تا 11 س��ال محاس��به شده است كه 
0/85 می باش��د )عاب��دی و هم��كاران، 1386(.  از اين 
آزمون برای مش��خص ش��دن نقائص كودكان با ناتوانی 

يادگيری امال در كاركردهای اجرايی استفاده شد. 
2- آ مون هوش كوآكان وكس��لر: اين مقياس در سال 
1949 توسط وكسلر تهيه شده اين مقياس در سال 1974 
م��ورد تجديد نظ��ر قرار گرفت و پ��س از هنجاريابي به 
مقياس هوش تجديد نظر شده وكسلر كودكان ) ويسک-
آر( ن��ام گذاري گرديد. ش��هيم )1364( اين آزمون را در 
ايران هنجاريابي نم��ود. پايايي اين آزمون در باز آزمايي 

1- Nepsy Neuropsychology Test
2- Executive functions/attention
3- Language
4- Sensory-motor functions
5- Visuo-spatial processing
6- Msemory and learning
7- Korkman
8- Kemp
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ب��رای همه اين م��وارد يک نمره كل��ی دريافت می كند. 
روايي محتوايي اين آزمون توس��ط 5 نفر متخصص تاييد 
گردي��د. ضريب پايايي آزمون نيز ب��ه روش بازآزمايي و 

آلفاي كرونباخ به ترتيب 0/79 و0/83 بدست آمد.
يافته ها

در اين بخ��ش ابتدا ميانگين و انح��راف معيارگروه هاي 
آزمايش و كنترل، س��پس نتايج تحلي��ل كواريانس براي 
تفاوت گروه ها ارائه ش��ده اس��ت. اطالع��ات جدول 1 
ميانگي��ن و انحراف معي��ار گروه ه��ا را در پيش آزمون 
كاركردهای اجرايی )آزمون نپس��ی( و جدول 2 ميانگين 
و انحراف معيار گروه ها را در پيش آزمون و پس آزمون 
عملكرد تحصيلي امال نش��ان ميدهد. براساس اطالعات 
ج��دول 2 ميانگي��ن ه��اي گروه ه��اي آزماي��ش پس از 
مداخالت در عملكرد تحصيلی امال افزايش داشته است. 
با رعايت پيش فرض های تساوی واريانس های گروه هاي 
نمون��ه درجامعه و پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات 
گروه هاي نمونه درجامع��ه از آزمون تحليل كوواريانس 

استفاده شد.
 ،)ANCOVA( نتاي��ج ج��دول 3، تحليل كوواريان��س 

اطمينان از نبود ساير اختالالت همراه به يک روان شناس 
بالينی نيز ارجاع داده ش��دند. نتايج نش��ان داد در بين دو 
گروه تف��اوت معناداري وج��ود دارد. همچنين  ضريب  

پايايي به روش بازآزمايي 0/89به دست آمد.
4. مراحب��ه بالينش: از اين ابزار براي تش��خيص باليني 
ناتوانی يادگيری امال اس��تفاده شد. بدين صورت مجدداً 
دانش آموزاني كه با اس��تفاده از چک ليس��ت شناس��ايي 
دانش آم��وزان ب��ا ناتواني ام��ال، ناتوان��ی يادگيری امال 
تشخيص داده شده بودند توسط يک روان شناس باليني 
م��ورد مصاحبه ق��رار گرفتند )برای اطمينان از نداش��تن 
اخت��الل ديگر از جمله اختالل بيش فعالی – كم توجهی(. 
اجماع دو ابزار معيار تش��خيص ناتوانی يادگيری امال در 

پژوهش حاضر بود.
5. آ مون عملکرآ ت ريلش اما پايه س��وم آبس��تان: 
اين آزمون براي س��نجش عملكردتحصيلي امال با كمک 
گروهی از معلمان پايه سوم دبستان تهيه شد. اين آزمون 
شامل كلماتی مرتبط با غلط های امالئي كودک در حيطه 
توجه، حافظه، ادراک ديداری- فضايي و ادراک شنيداری 
و غلط های ناش��ی از آموزش ناكافی است كه دانش آموز 

جدول 1- ميانگين و انحراف معيار گروه هاي آزمایش و کنترل در پيش آزمون کارکردهای اجرایی )آزمون نپسی(

پيش آزمونگروه

انحراف معيارميانگين

7/332/41گروه آزمایش 1 )حافظه فعال(

7/131/59گروه آزمایش 2 )بازداري پاسخ(

7/262/31گروه کنترل

جدول 2- ميانگين و انحراف معيار گروه هاي آزمایش و کنترل در پيش آزمون و پس  آزمون عملکرد تحصيلي امال

پس آزمونپيش آزمونگروه

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

5/532/7911/662/34گروه آزمایش 1 )حافظه فعال(

6/434/0213/633/42گروه آزمایش 2 )بازداري پاسخ(

7/863/398/532/72گروه کنترل
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دان��ش آموزان با ناتواني يادگيري امال مؤثر بوده اس��ت. 
جدول 4 نيز نتايج آزمون توكی در مورد مقايسه ميانگين 
نم��رات عملكرد تحصيلي ام��ال در گروه هاي آزمايش و 
گروه كنترل را نش��ان می دهد. ب��ا توجه به يافته های اين 
جدول نيز بين ميانگين هاي گروه هاي آزمايش��ي حافظه 
فعال و بازداري پاس��خ در عملكرد تحصيلي امال  تفاوت 
معناداري وجود ندارد. بنابراين هر دو روش تأثيري برابر 
در بهبود عملكرد تحصيلي ك��ودكان با ناتواني يادگيري 

امال داشته اند.

تف��اوت گروه ه��ا را در آزم��ون عمك��رد تحصيلی امال 
نش��ان می دهد. براس��اس اي��ن نتايج با در نظ��ر گرفتن 
نمرات پيش آزم��ون و هوش به عنوان متغيرهاي كنترل، 
آم��وزش كاركردهاي اجرايي منجر ب��ه تفاوت معناداري 
بين گروه هاي آزمايش��ي و كنت��رل در عملكرد تحصيلي 
امال ش��ده اس��ت. ميزان تاثير0/73 بوده، يعني 73 درصد 
واريانس پس آزمون )بهبود عملكرد تحصيلي( مربوط به 
مداخالت بوده اس��ت. همچنين توان آماري 100 درصد 
مي باشد. بنابراين از نتايج جدول فوق نتيجه گرفته مي شود، 
آموزش كاركرده��اي اجرايي بر بهبود عملكرد تحصيلي 

جدول 3- خالصه نتایج آزمون تحليل کواریانس تفاوت گروه هاي آزمایش و گروه کنترل در عملکرد تحصيلي امال

   شاخص آماري              
منابع               

مجموع 
مجذورات

درجه آزادي
ميانگين 
مجذورات

F
سطح 

معناداري
اندازه اثر

توان 
آماري

62/17162/17411/610/0010/220/91پيش آزمون

21/98121/984/100/040/090/50هوش

245/352122/6722/910/0010/73100گروه

جدول 4- آزمون توکي، مقایسه ميانگين نمرات عملکرد تحصيلي امال در گروه هاي آزمایش و گروه کنترل

I گروهJ گروه
تفاوت ميانگين دوگروه

)I – J(
سطح معناداري

گروه آزمایش1
)آموزش حافظه فعال(

1/960/15-آموزش بازداري
3/130/01گروه كنترل

گروه آزمایش 2
)آموزش بازداري(

1/960/15آموزش حافظه فعال
5/100/00گروه كنترل

گروه کنترل
3/130/01-آموزش حافظه فعال

5/100/00-آموزش بازداري

نتيجه گيري
ه��دف پژوه��ش حاضر بررس��ي اث��ر بخش��ي آموزش 
كاركرده��اي اجرايي )حافظه فعال و بازداري پاس��خ( بر 
عملكرد تحصيلي دانش آموزان ب��ا ناتواني يادگيري امال 
ب��ود. نتاي��ج اين  پژوهش ب��ا نتايج س��اير پژوهش هاي 
انجام گرفته در اين حوزه  همس��و مي باش��د. اس��ميت-
اس��پارک و فيس��ک )2007(، گتركل، آلووی، ويليس و 

آدام��س )2006(، مک لين و هي��چ )2001(، دريافتند كه 
دانش آم��وزان ب��ا ناتواني هاي يادگي��ري در كاركردهاي 
اجرايي عملكرد ضعيف تري از كودكان عادي دارند. هوپر 
و همكاران )2002( نش��ان دادند، دانش آموزان با ناتواني 
يادگيري بيان نوشتاري در كاركردهاي اجرايي آغازگری 
و تغيير عملكرد پايين تري نس��بت به دانش آموزان بدون 
ناتواني بيان نوش��تاري دارند. مطالع��ات بيان مي كنند كه 
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حافظه فعال در اين پژوهش مرور ذهني و تكرار مطالب 
درس��ي دانش آموز ب��ود. در مورد ف��رض دوم )آموزش 
بازداري پاس��خ(نيز مي توان گفت مهارت نوشتن، نيازمند 
كاركردهاي اجرايي از جمله بازداري پاس��خ است. همان 
گونه كه در مقدمه مقاله نيز اش��اره گرديد، كودكي كه در 
اين كاركرد )بازداري پاس��خ( دچار اشكال است ممكن 
است حواس پرت باش��د و تكانشي عمل كند. او ممكن 
است حرف اضافي به يک كلمه اضافه كند. شواهد قابل 
توجه��ي وجود دارد مبني بر اين كه آموزش كاركردهاي 
اجراي��ي از جمل��ه بازداري پاس��خ اثر مثب��ت و قوي بر 
عملكرد نوش��تن كودكان دارد. آموزش بازداري پاس��خ 
ه��م چنين مي توان��د بر روي تقويت توج��ه در كودكان 
نيز اثرگذار باش��د. بنابراين بس��ياري از مشكالت امالي 
كودكان ازجمل��ه جاانداختن حروف كه مربوط به توجه 
اس��ت با آموزش بازداري می تواند بهبود مي يابد. به طور 
كلي مي توان استنباط كرد كه آموزش كاركردهاي اجرايي 
به خصوص در مورد دو مؤلفه ي حافظه فعال و بازداري 
پاس��خ احتم��االً مي تواند غلط ه��اي امالي��ي مربوط به 
جاانداختن حروف و كلمات، اش��تباه كودكان در حروف 
مشابه و اضافه كردن حرف اضافي به يک كلمه را اصالح 
كن��د. در اكثر منابع علمي مربوط به ناتواني هاي يادگيري 
)از جمله: سيف نراقي و نادري، 1384 و كريمي، 1380 
و زن��دي و هم��كاران، 1385(، عم��ده غلط هاي اماليي 
ك��ودكان ب��ا ناتواني يادگي��ري امال همين موارد اس��ت. 
بنابراي��ن اج��راي آموزش در اين پژوه��ش در دو مؤلفه 
)حافظه فعال و بازداري پاس��خ( توانس��ته اس��ت عمده 
غلط هاي اماليي كودكان با ناتواني يادگيري امال را بهبود 

ببخشد. 

ش��واهد قابل توجهي وجود دارد مبني بر اين كه آموزش 
كاركردهاي اجرايي اثر مثبت و قوي بر نوش��تن كودكان 

دارد )ملتزر، 2007(. 
هلم��س و هم��كاران)2009( و مير مه��دي و همكاران 
)1388(، به اهميت آموزش كاركردهاي اجرايي در بهبود 
عملكرد تحصيلي دانش آم��وزان با ناتواني هاي يادگيري 
خواندن و رياضي اش��اره كرده ان��د. خدامی و همكاران 
)1389( نيز نش��ان دادند كه آموزش كاركردهاي اجرايي 
حافظه فعال، برنامه ريزي و فراشناخت مي تواند عملكرد 
دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي را بهبود بخش��د. 
در تبيين نتيجه ي اين فرض مي توان بيان داشت، با توجه 
به اين كه كودكان با ناتواني يادگيري امال در حافظه فعال 
مشكل دارند، آموزش اين حافظه و مؤلفه هاي مربوط به 
آن، مي تواند موجب تقويت اين حافظه ش��ده كه اين امر 
ب��ه نوبه ي خود احتماالً موجب بهبود و باال رفتن س��طح 
عملكرد تحصيلي كودک مي ش��ود. حافظه فعال به س��ه 
دس��ته تقسيم مي شود اعم از حافظه فعال بينايي-فضايي، 
كالمي و اجرايي. اين س��ه نوع حافظ��ه پيش نياز درس 
امال در كودكان اس��ت. عمده غلط هاي اماليي كودكان را 
مي توان به نحوي مرتبط با اين س��ه نوع حافظه دانست. 
ل��ذا با تقويت انواع حافظه فع��ال عمده غلط هاي اماليي 
كودک اصالح مي ش��ود. در حقيقت تقويت حافظه فعال 
به عن��وان يک پيش نياز عصب روان ش��ناختي منجر به 
بهب��ود عملكرد امال در دانش آم��وزان با ناتواني  يادگيري 
مي ش��ود. هم چنين به دليل اين كه ظرفيت حافظه فعال 
در جهت نگهداري اطالعات چندان نيست، لذا با تكرار 
مطالب آموزش��ي مي توان زمان نگه��داري اطالعات را 
افزايش داد. در اين رابطه نيز يكي از جلس��ات آموزشي 
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