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Abstract
Introduction: The purpose of the present study was to comparison between the effect 
of neuropsychological therapy, rhythmic movements and cognitive empowerment on the 
executive functions of students with specific learning disorder with reading disorder.
Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with 
control group sample of 48 students with learning disabilities with a reading disorder was 
selected by purposeful and voluntary sampling and were randomly assigned into three 
experimental and control groups. The research tool was the Behavioral Performance Ratings 
Questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results:The result is that it seems that neuroscience therapy can improve the executive 
functions of the brain of students with a specific learning disorder with a reading disorder.
Conclusions: The result is that it seems we can improve the executive functions of the brain of 
students with a specific learning disorder with psychological neuropsychological treatment.
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چکیده 
مقدمــه: پژوهــش حاضــر مقایســه تاثیــر درمــان عصــب روان شــناختی ،حــرکات ریتمیــک و  توانمنــد ســازی شــناختی بــر کارکردهــای 

اجرایــی  دانــش آمــوزان مبتــال بــه اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــکل خوانــدن بــود.
روش کار: روش پژوهــش از نــوع شــبه آزمایشــی وطــرح پیــش آزمــون – پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. نمونــه از میــان دانــش 
آمــوزان مبتــال بــه اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــکل خوانــدن بــه تعــداد  48 نفــر بــه صــورت هدفمنــد و داوطلبانــه انتخــاب و در ســه 
گــروه آزمایــش ویــک گــروه کنتــرل بــه صــورت جایگزینــی تصادفــی جایگزیــن شــدند. ابــزار پژوهــش پرسشــنامه رتبــه بنــدي رفتــاري 

کارکردهــاي اجرائـــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره داده هــا تحلیــل گردیــد.
یافتــه هــا:  نتایــج نشــان داد تاثیــر درمــان عصــب روان شــناختی بــر کارکردهــای اجرایــی دانــش آمــوزان مبتــال بــه  اختــالل یادگیــری 

خــاص بــا مشــکل خوانــدن بیشــتر از حــرکات ریتمیــک و توانمند ســازی شــناختی اســت.
نتیجــه گیــری: نتیجــه اینکــه بــه نظــر می رســد کــه  بتــوان بــا  درمــان عصــب روانشــناختی کارکردهــای اجرایــی مغــز دانــش آمــوزان 

مبتــال بــه  اختــالل یادگیــری خــاص بــا مشــکل خوانــدن را بهبود ببخشــیم.
کلید واژه ها: توانمند سازی شناختی، اختالل یادگیری، دانش آموزان.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه 
در فــرم تجدیــد نظــر شــده اختــالالت روانــی اختــالل یادگیــری 
ــالل  ــام داده اســت و اخت ــر ن ــاص تغیی ــری خ ــالل یادگی ــه اخت ب
خوانــدن، اختــالل نوشــتن و اختــالل ریاضــی کــه هــر یــک قبــاًل 
ــون  ــدند اکن ــی ش ــوب م ــزا محس ــتقل و مج ــالل مس ــک اخت ی
ــری خــاص  ــالل یادگی ــده دراخت ــک مشــخص کنن ــوان ی ــه عن ب
گنجانــده شــده اســت )1(. اختــالل یادگیــری در کــودکان ســنین 
مدرســه و در زبــان هــا و فرهنــگ هــای مختلــف، در تمــام حــوزه 
ــن  ــات، بی ــتن و ریاضی ــدن، نوش ــد خوان ــردی مانن ــای عملک ه
ــایی مشــکالت  ــاز شناس ــایع اســت )2(. از آغ ــا 15 درصــد ش 5 ت
یادگیــری، کارشناســان ایــن حیطــه تـــالش کـــرده انـــد تـــا برای 

ــا  ــه ی ــری، نظری ــای یادگی ــالل ه ــي اخت ــبب شناس ــن س تبیی
الگوهـــایی ار ایـــه کننـــد. یکــی از الگوهــای نظــری معتبــر بــرای 
تبیین سبب شناســـي نـــاتوانی هـــاي یـــادگیری نقص در مکانیزم 
هــای عصــب - روانشــناختی در ایــن کــودکان اســت؛ بــه طــوری 
کـــه عــــدهای از پژوهشــگران نــــاتواني یــــادگیری را نــوعي 
آســــیب خفیــف مغــزی می داننــد کــه همــراه بــا نقــایص 
شــــناختی اســت )3(. از جملــه نقایــص شــناختی یافـــت شــده در 
مطالعــات مــي تــوان بــه نقــص در توجــه، حافظــه، درك مطلــب 
و در مـــدارهاي عصبــي زیربنایــی آن در افــراد مبتــال بــه ناتوانــی 
یادگیــری اشــاره کـــرد کـــه مجموعـــه آنهــا را مــي تــوان تحــت 
پوشــش کارکردهــای اجرایـــی مغز قــرار داد )4(؛ یکی از مشــکالت 
ــف در  ــری خــاص ضع ــالل یادگی ــه اخت ــال ب ــوزان مبت ــش آم دان
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کارکردهــای اجرایــی اســت ، کارکردهــاي اجرایــي مجموعــه اي 
از توانایــي هــاي عالــي شــامل خودگردانــي، خودآغازگــري، برنامــه 
ریــزي، انعطــاف شــناختي، حافظــه کاري، ســازماندهي، ادراك پویــا 
از زمــان، پیــش بینــي آینــده و حــل مســئله اســت کــه در فعالیــت 
هــاي روزانــه و تکالیــف یادگیــري بــه کــودکان کمــک مــي کنــد. 
موفقیــت تحصیلــی دانــش آمــوز تــا حــد زیــادی بــه توانایــی او در 
ــم  ــزی، ســازماندهی و اولویــت بنــدی اطالعــات، تنظی برنامــه ری
توجــه خــود، دســتکاری اطالعــات در حافظــه  کاری و نظــارت بــر 
پیشــرفت خــود، وابســته اســت )5(. پژوهــش هــا ارتبــاط ضعــف 
ــدن  ــا اختــالل ریاضــی )6(؛ اختــالل خوان ــی ب کارکردهــای اجرای
تحولــی )7(؛ اختــالل ریاضــی و خوانــدن )8(؛ اختــالل ریاضــی )9(؛ 
اختــالل بیــان نوشــتاری )10(، بــه ضعــف کارکردهــای اجرایــی در 
حــوزه بــازداری پاســخ، توجــه پایــدار، ســازماندهی و برنامــه ریــزی 

در ایــن کــودکان اشــاره دارد.
ــناختی  ــب روانش ــی عص ــم در ارزیاب ــاي مه ــه ه ــی از جنب یک
ــد  ــی باش ــی م ــای اجرای ــري کار کرده ــوان در یادگی ــودکان نات ک
ــالل  ــه اخت ــال ب ــوزان مبت ــش آم ــکالت دان ــایی مش )11(. شناس
یادگیــری در جنبــه هــاي عصــب روانشــناختی، مــی توانــد در فهــم 
نــوع مشــکل یــا طراحــی و تدویــن برنامــه هاي آموزشــی مناســب 
بــه مجموعــه آمــوزش و پــرورش کمــک کنــد. نکتــه بســیار مهــم 
در تدویــن مداخــالت عصــب روانشــناختی ایــن اســت کــه ناتوانــی 
یــک کــودك، مــی توانــد بــه چنــد جنبــه از مهــارت هــاي عصــب 
ــردازش  روانشــناختی او، همچــون توجــه، کارکردهــاي اجرایــی، پ
ــان و حافظــه مربــوط باشــد. مثــال ممکــن  بینایــی - فضایــی، زب
اســت مشــکالت حافظــه اساســا یــک مســئله ثانــوي باشــد )12(. 
برخــی پژوهــش هــا )13، 14( نشــان دهنــده  تاثیــر روش هــاي 
ــه  ــال ب ــوزان مبت ــش آم ــکالت دان ــر مش ــناختی ب ــب روانش عص

اختــالل یادگیــری اســت.
از طــرف دیگرکپــارت مشــکالت یادگیــري را معلــول عــدم رشــد 
ــوزون  ــاي م ــت ه ــورد حرک ــد و در م ــي دان ــي م ــار حرکت بهنج
اعتقــاد دارد کــه ایــن حرکــت هــا موجــب تعامــالت و ارتباطاتــي 
ــح از خــود  ــه ادراك صحی در ذهــن مــي شــود کــه کــودکان را ب
و محیــط شــان مــی رســاند. در حرکــت هــای مــوزون بــه دلیــل 
ــر اجــزاء و عناصــر آن  ــودن وزن – نظــم و هماهنگــي ب حاکــم ب
و نیــز برخــورداری ایــن حرکــت هــا از تجــارب حســی – حرکتــی 

غنــی، محــرك هــاي موســیقیایی – شــنیداری، دیــداري و ظهــور 
ــراي  ــی ب ــرایط و موقعیت ــا، ش ــخ ه ــا و پاس ــرك ه ــی مح توال
ــی،  ــش ذهن ــر پرس ــالوه ب ــه ع ــود ک ــی ش ــاد م ــودکان ایج ک
شــناختی، ادراکــی  و حرکتــی زمینــه هایی بــرای  رشــد و فراگیری 
موفــق مهــارت هــای تحصیلــی در آینــده ماننــد خوانــدن، نوشــتن، 
حســاب کــردن ایجــاد مــي شــود )15(. کودکانــی کــه رفتارهــای 
ــا ســن تقویمــی صــورت  ــه خوبــی و متناســب ب حرکتــی شــان ب
ــی  ــا م ــی در آنه ــمی و روح ــالمت  جس ــان از س ــرد نش ــی گی م
ــی،  ــی و روان باشــد و در صــورت وجــود اختــالالت جســمی، ذهن
مهــارت حرکتــی در ایــن کــودکان دچــار اشــکال و تاخیــر                                                                                              
مــی گــردد )16(. یکــی از راحــت تریــن و ســریع تریــن مســیرها  
بـــراي کشـــف درونـــی و تحـــرك قابلیــت هــاي مغزي کــودکان 
بــازی بــا محــور حرکــت اســت )17(. مطالعــات مختلفــی، عملکــرد 
شــناختي و انعطــاف پذیــري مغــز را بـــا ورزش و فعالیـــت هـــاي 
حرکتـــي مرتبــط مــی داننــد )18( بــه دلیــل جنبه نشــاط و ریتمیک 
حــرکات و بــازي هــاي مــوزون و نیــز تـــوام بـــودن ایـــن حرکات 
بــا موســیقي، کــودکان بســیاري از مفاهیــم و مضامیــن آموزشــي 
و شــناختي را بــه گونــه تلـــویحي، ضمــن انجــام حرکــت هــا مــي 
آموزند. تحقیقات اخیـــر اثـــر بخـــشي فعالیـــت هـــاي فیزیکـي و 
ورزش هـــاي ریتمیــک را بــر حافظــه و یادگیــري نشــان مــي دهد 
)19(. برخــی مطالعــات نشــان دهنــده تاثیــر حــرکات ریتمیــک بــر 
ــان  ــه درم ــا  جمل ــی ت ــی از کار کردهــای اجرای متغیرهــای متفاوت

ــد. )20، 21، 22، 23، 24، 25، 26(. ــی باش ــری م ــالل یادگی اخت
ــدف  ــه ه ــت ک ــی اس ــک روش درمان ــناختی، ی ــازی ش توانمندس
اصلــی آن بهبــود و ترمیــم نقایــص و عملکردهــای شــناختی فــرد 
ــز و  ــی، تمرک ــرد اجرای ــی، عملک ــه، درك اجتماع ــل حافظ از قبی
توجــه اســت.  توانمندســازی شــناختی بــا شــناخت درمانــی تفــاوت 
ــازی  ــل و  بازس ــی تعدی ــناخت درمان ــدف ش ــرا ه اساســی دارد زی
ــازی  ــت )27(. توانمندس ــت اس ــط و نادرس ــای غل ــکار و باوره اف
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــری اس ــه ی یادگی ــی تجرب ــناختی نوع ش
ــرد  ــی گی ــر م ــری را در ب ــترده ت ــوزه گس ــناختی ح ــوزی ش بازآم
ــد  ــی توانمن ــر بخش ــود اث ــات خ ــان در مطالع ــی محقق )28(. برخ
ــی را در پژوهــش هــای  ــر کار کردهــای اجرای ســازی شــناختی ب

ــد )29(. ــان داده ان ــود نش خ
ــه  ــی در زمین ــای مختلف ــش ه ــد پژوه ــان ش ــه بی ــه ک همانگون
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اثربخشــی ســه نــوع درمــان مطــرح شــده بــر کارکردهــای اجرایــی  
دانــش آمــوزان مبتــال بــه  اختــالالت  یادگیــری )خواندن، نوشــتن، 
ــورد  ــی در م ــا پژوهش ــت. ام ــده اس ــام ش ــال( انج ــی و ام ریاض
ــک و  ــرکات ریتمی ــناختی، ح ــب روانش ــان عص ــه تاثیردرم مقایس
توانمنــد ســازی شــناختی بــر عملکرد هــای اجرایــی دانــش آموزان 
ــا مشــکل خوانــدن مــورد  ــه اختــالل یادگیــری خــاص ب مبتــال ب
بررســی قــرار نگرفتــه اســت، بــا توجــه بــه آنچه بیان شــد، مســئله 
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه کدامیــک از درمــان هــای عصــب 
روان شــناختی، حــرکات ریتمیــک و توانمنــد ســازی شــناختی بــر 
کارکردهــای اجرایــی دانــش آمــوزان مبتــال بــه اختــالل یادگیــری 

خــاص بــا مشــکل خوانــدن تاثیــر دارد؟ 

روش کار
 ایــن پژوهــش، از نظــر هــدف پژوهشــی کاربــردی و از نــوع شــبه 
آزمایشــی اســت کــه بــه صــورت پیــش آزمــون، پــس آزمــون، بــا 
گــروه اســت. در ایــن پژوهــش، گــروه هــای آزمایشــی در معــرض 
ــرل  ــروه کنت ــا گ ــت؛ ام ــد گرف ــتقل قرارخواهن ــای مس ــر ه متغی
ــه  ــاری کلی ــه آم ــد. جامع ــت نمی کن ــی دریاف ــوع آموزش ــچ ن هی
دانــش آمــوزان دختــر دوره اول مقطــع ابتدایــی مبتــال بــه اختــالل 
ــت جــام در ســال  ــدن شهرســتان ترب ــا مشــکل خوان ــری ب یادگی
تحصیلــی 97-98 کــه بــه مراکــز مشــکالت ویــژه یادگیــری ارجاع 
داده شــدند ، مــی باشــد. تعــداد 60 نفــر از ایــن دانــش آمــوزان  بــه 
روش نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب وبــه تصــادف در چهــار گروه 
12 نفــره )ســه گــروه آزمایــش و یــک گــروه کنتــرل( جایگزیــن 
ــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت: پرسشــنامۀ  شــدند. پرسشــنامه زی
کارکردهــاي اجرایــی توســط جیــوآ و همکـــاران تـــدوین گردیـــده 
اســـت. پرسشــنامه در دو فــرم والــد و معلــم طراحــی شــده و بــراي 
کــودکان و نوجوانــان دختر و پســـر ســـنین 18-5 ســـال کـــاربرد 
دارد. در پژوهــش حاضــر از فــرم معلــم اســتفاده شــد. پرسشــنامۀ 
رتبــه بنــدي رفتاري کارکردهاي اجرائـــی داراي86 گزینـــه اســـت 
کـــه بـــه صــورت هرگــز، گاهــی اوقات و بیشـــتر اوقـــات پاســـخ 
داده مـــی شــود. هرگــز بــه منزلۀ رتبه 1، گـــاهی اوقـــات رتبـــه 2 
و بیشـــتر اوقــات داراي رتبــه 3 مــی باشــد. هشــت کارکــرد اجرائی 
عمده که توســط پرسشــنامه ســنجیده می شود بـــه قـــرار زیرنـــد: 
بـــازداري، جهت دهی، کنترل هیجانی، آغـــاز بـــه کـــار/ تکلیـف، 

حافظـــۀ فعــال، برنامــه ریــزي، ســازماندهی و نظــارت. در پژوهــش 
شـــهابی روایی و اعتبار پرسشـــنامه ســـنجیده شـــد کـــه ضـریب 
ــه  ــون رتب ــاس هــاي آزم ــون خــرده مقی ــون- بازآزم ــایی آزم پایـ
بنــدي رفتـــاري کارکردهــاي اجرایــی در کـــارکرد بـــازداري0/90، 
جهـــت دهـــی 0/81،کنتــرل هیجانــی 0/91، آغــاز بــه کار 0/80، 
حافظــۀ فعـــال 0/71، برنامــه ریــزی 0/81، ســـازماندهی اجـــزاء 
0/79، نظــارت 0/78، شــاخص تنظیــم رفتــار 0/90، شــاخص 
فراشناخت 0/87 و نمره کلـــی کارکردهـــاي اجرایـی 0/89 بدسـت 
آمـــد. ضـــریب همسانی درونی براي ایـــن پرسشـــنامه از 0/87 تـا 
0/94 مـــی باشــد کــه نشــان دهنــده بــاال بودن همســانی درونـــی 
کلیـــه خـــرده مقیــاس هــاي پرسشــنامه اســت. در ایــن پژوهــش، 
ســعی شــد کدهــای اخالقــی مطــرح شــده توســط انجمــن روان 
شناســی آمریــکا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اجــرا گــردد. در ابتــدای 
ــن  ــام والدی ــه تم ــی ب ــه ی توضیحــات کاف ــن ارائ پژوهــش، ضم
ــدت  ــت، شــیوه، م ــورد اهمی ــان شــرکت در پژوهــش در م داوطلب
و شــرایط اجــرای  درمــان هــا  از آن هــا رضایــت نامــه ی کتبــی 
بــرای شــرکت در پژوهــش گرفتــه شــد. ضمــن ایــن کــه بــه آن ها 
اعــالم  گردیــد، اجــازه دارنــد در هــر مرحلــه از مطالعــه از شــرکت 
خــود انصــراف دهنــد. همچنیــن ســعی شــد کلیــه ی مالحظــات 
اخالقــی در مــورد عــدم اشــاره بــه نــام و هویــت شــرکت کننــدگان 
در پژوهــش بــه هنــگام گــزارش نتایــج پژوهشــی رعایــت گــردد. 
ــه،  ــری مطالع ــی و پیگی ــل اجرای ــام مراح ــس از اتم ــن، پ در ضم
ــال  ــه دنب ــر را ب ــترین تاثی ــه بیش ــناختی ک ــب روانش ــان عص درم

داشــت ، بــرای افــراد گــروه کنتــرل برگزارشــد.
ــه  ــوزش جنب ــت و آم ــراي تقوی ــون، ب ــش آزم ــراي پی ــس از اج پ
ــان،  ــي، زب هــاي عصــب روانشــناختي )توجــه، کارکردهــاي اجرای
ــب  ــالت عص ــه کاري( مداخ ــي و حافظ ــي- فضای ــردازش بینای پ
روانشــناختي برپایــه ترکیبــي از برنامــه هــاي آموزشــي کورکمنــو 
ــي و  ــري )32( طراح ــون )31( و گ ــي و تورنت ــکاران )30(، بل هم
ــک  ــه ی ــناختي در 20 جلس ــب روانش ــالت عص ــد. مداخ ــرا ش اج
ســاعته )هفتــه اي دو جلســه( انجــام شــد.  جلســه اول تــا چهــارم: 
ــروه، توجــه شــنیداري،  ــن گ ــه، اعــالم قوانی ــت توجــه معارف تقوی
توجــه بینایــي، حــرکات مــوزون، نگهــداري و تغییــر توجــه، بــازي 
ــتم:  ــا هش ــم ت ــه پنج ــلوغ. جلس ــاي ش ــک و کارت ه ــا عروس ب
ــزي و ســازمان دهــي:  ــي در ســطح برنامــه ری کارکردهــاي اجرای
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برنامــه ریــزي بــراي یــک هــدف کوتــاه مــدت، طراحــي بــا مکعب 
هــا، ســاختن بــرج، نگهــداري و یــادآوري جزییــات مربوط بــه انجام 
دادن یــک تکلیــف، دســته بنــدي کارت هــا براســاس رنگ، شــکل 
و انــدازه. جلســه نهــم تــا دوازدهــم :حافظــه کاری: تقویــت حافظــه 
ــی،  ــنوایی و بینای ــات حافظــه ش ــی، تمرین ــنوایی، حافظــه بینای ش
ــه   ــم، حافظ ــش فیل ــتورات، نمای ــرای دس ــر، اج ــا تصاوی ــازی ب ب
بازشناســی، حافظــه یــادآوری، فهرســت یادگیــری، دنبــال کــردن 
ــان: تقویــت  ــا شــانزدهم: زب دســتورالعمل هــا. جلســه ســیزدهم ت
توجــه شــنیداری، تمیز شــنیداری، حساســیت شــنوایی، آگاهــی واج 
شــناختی، درك جمــالت و مســایل، درك مطلــب شــنیداری، درك 
لغــات و مفاهیــم ریاضــی. جلســه پانزدهــم تــا بیســتم:  پــردازش 
بینایــي- فضایــي: تقویــت هماهنگــی حرکــت چشــم، شناســایی 
اشــکال هندســي، وضعیــت در فضــا ، مســیریابی در مازهــا، جهــت 
یابــی، ادراك شــکل، ادراك شــکل و زمینــه، آگاهــي فضایــی، کپی 
کــردن یــک تصویــر از بیــن تصاویر مختلــف و اجرای پــس آزمون. 
برنامــه درمانــی حــرکات ریتمیــک: برنامۀ حرکتي اســپارك شــامل 
فعالیــت هــاي تفریحــي، بــازي و ورزش بــراي کــودکان اســت و در 
تحقیقــات بســیاري مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و برنامــۀ وســیعي 
اســت کــه طراحــي شــده تــا اهدافــي همچــون افزایــش آمادگــي 
ــراد از  ــردن اف ــذت ب ــراي ل ــي را ب ــاي حرکت ــارت ه ــي و مه بدن
فعالیــت بدنــي در ســطوح بــاالي فعالیــت فراهــم کنــد )33(. برنامه 
حرکتــی اســپارك بــه صــورت مــوزون بــا کمــک دو نفــر از اســاتید 

تربیــت بدنــی وهمــکاری پژوهشــگر انجــام شــد.
جلســه اول تــا چهــارم: معارفــه، گــرم کــردن، راه رفتــن بــا پاشــنه، 
ــت  ــت، تقوی ــالت درش ــت عض ــش، تقوی ــا چرخ ــراه ب ــرش هم پ
عضــالت درشــت، بــازی خــط موزیــکال )در ایــن بــازي کــودك 
بایـــد بـــر روي خـط راسـت بـا توجـه بـــه ضـرب آهنگ موسیقي 
بــدود و دســتورات ارائــه شــده در متــن موســیقي )پریدن، نشســتن، 
لــي لــي کــردن، جفــت پریــدن و....( را اجــرا نمایــد. در هــر جلســه 
10 دقیقــه آخــر بــه ســرد کــردن بــدن اختصــاص داشــت. جلســه 
پنجــم تــا هشــتم: گــرم کــردن، راه رفتــن پاشــنه و پنجــه، پــرش 
بــا چرخــش، بــازی صفحــه شــطرنج )دانــش آمــوز در یــک صفحه 
ي شـــطرنجي قـرار مـي گیـرد و بـــا دسـتورات موسیقي )دو خونه 
بــاال، ســه خونــه بــه راســت و ..( بــه جهــات مختلــف شــروع بـــه 
حرکـــت روي یــک پــا یــا بــه صــورت پــرش جفــت پــا مــي کنــد. 

ــدن و  ــاال بلنــدي، پری ــا دوازدهــم: گــرم کــردن، ب جلســه نهــم ت
زدن دســت هــا بــه هــم، تمرینــات تعادلــی، بــازی میــدان اشــکال 
)اشـــکال مختلـف )دایـــره، مربـع و ... ( در قـسمت هـاي مختلـف 
ســـالن گذاشــته مــي شــود. دانــش آمــوز همزمــان بــا همخوانــي 
شــعر موســیقي بــه ســمت شــکل گفتـــه شـــده در شــعر حرکــت 
ــه  ــایر اشــکال از جمل ــوان از س ــي ت ــازي م ــن ب ــد. در ای ــي کن م
حیــوان، اشــیا وحتــی کلمــه هــای فارســی نیزاســتفاده کرد. جلســه 
ســیزدهم تــا شــانزدهم: گــرم کــردن، مهــارت هــاي جابــه جایــي 
ــر  ــون تبح ــای  آزم ــن ه ــرای تمری ــته، اج ــاز وبس ــم ب ــا چش )ب
ــازي  ــن ب ــازی صــدا( در ای ــی برونینکــس – اوزرتســکی، ب حرکت
کــودکان در محیــط بــا توجــه بــه صداهــاي پخــش شــده شــکل 
صـــدا را بــه نمــاش مــي گذارنــد. بــراي مثــال بــا شــنیدن صــداي 
هواپیما یا قطـــار شـــروع بـــه حرکـــت ماننـــد هواپیما یا قطار مي 
کننــد. جلســه پانزدهــم تــا بیســتم: گــرم کــردن، هفــت ســنگ، 
مســابقه بــا گونــي، اجــرای تمریــن هــای آزمــون تبحــر حرکتــی 
برونینکــس – اوزرتســکی و اجــرای پــس آزمــون. برنامــه درمانــی 

توانمنــد ســازی شــناختی:
ــت  ــب تقوی ــه مناس ــی ک ــزار های ــرم اف ــر از ن ــش حاض در پژوه
مولفــه هــای مختلــف کارکردهــای اجرایــی مغــز اســت اســتفاده 
شــد ماننــد تقویــت توجــه و تمرکــز، ثبــات شــکل، حافظــه فعــال، 
حافظــه شــنیداری، حافظــه دیــداری، تقویــت شــکل از زمینــه و... 
ــه ای(  ــه ای 2 جلســه 60 دقیق ــه صــورت 20 جلســه )هفت ــه ب ک
ــن  ــا ای ــد. ضمن ــرا گردی ــون اج ــس آزم ــت پ ــد. در نهای ــه ش ارائ
ــه  ــد IR.IAU.MSHD.REC.1398.090 ب ــا ک ــه ب مطالع
ــه اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمي - واحــد مشــهد  ــب کمیت تصوی

رســیده اســت.

یافته ها 
SPSS- داده هــای پژوهــش حاضــر بــه کمــک نرم افــزار آمــاری
ــل  ــون تحلی ــت. از آزم ــرار گرف ــه ق ــل و تجزی ــورد تحلی 22 م

ــرای بررســی و مقایســه تاثیــر درمــان  کواریانــس چنــد متغیــره ب
عصــب روان شــناختی، حــرکات ریتمیــک و توانمنــد ســازی 
ــه  ــال ب ــوزان مبت ــش آم ــی دان ــای اجرای ــر کارکرده ــناختی ب ش
ــد. ــتفاده ش ــدن اس ــکل خوان ــا مش ــاص ب ــری خ ــالل یادگی اخت
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جدول1: میانگین و انحراف معیار نمره های متغیر کارکردهای اجرایی در گروه درمان عصب روان شناختی و حرکات ریتمیک، توانمند سازی شناختی و کنترل در مرحله 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

گروهمقیاس

درمان عصب روان 
آزمون نرمال بودنکنترلتوانمند سازی شناختیحرکات ریتمیکشناختی

انحراف میانگین
انحراف میانگیناستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
انحراف میانگیناستاندارد

استاندارد

آماره 
کولموگرف 
اسمیرونوف

سطح 
معناداری

بازداری
23/254/3125/923/8223/675/0725/584/080/670/76پیش آزمون
17/002/9817/582/9718/423/8222/173/741/320/06پس آزمون
16/673/0317/752/9916/923/0623/925/620/880/42پیگیری

انتقال 
توجه

16/581/5116/581/3116/002/0017/922/781/180/13پیش آزمون
11/331/8711/581/6212/582/1916/501/001/300/07پس آزمون
12/501/7312/502/1113/172/0816/921/620/870/43پیگیری

کنترل 
هیجان

17/501/7816/422/3916/081/8316/922/151/370/05پیش آزمون
10/171/1911/082/3511/252/0917/672/531/420/06پس آزمون
11/173/0711/422/9712/582/8116/423/680/940/34پیگیری

برنامه 
ریزی

19/751/5420/251/6620/921/6819/002/661/370/05پیش آزمون
13/670/9813/921/5614/672/2718/332/391/450/07پس آزمون
14/751/6615/082/6415/333/1118/502/351/160/14پیگیری

سازمان 
دهی مواد

14/752/6015/082/5016/752/8316/832/590/860/45پیش آزمون
9/921/6810/501/3812/172/2115/922/571/050/22پس آزمون

10/502/0710/421/4412/172/2116/672/461/090/18پیگیری

نظارت
15/502/1516/333/2618/002/4117/172/480/770/60پیش آزمون
10/832/3712/421/6212/922/1116/752/380/710/69پس آزمون
11/171/5312/751/9613/751/9616/083/000/870/44پیگیری

حافظه 
کاری

22/082/4721/332/3521/421/4420/752/601/170/13پیش آزمون
13/831/3414/921/6814/671/3719/582/351/200/11پس آزمون
14/581/6815/671/7215/421/5118/672/571/250/09پیگیری

آغازگری
13/832/5213/831/6415/172/4114/922/780/940/34پیش آزمون
8/751/669/002/1310/171/9514/081/931/100/18پس آزمون
8/171/758/332/1011/331/6113/672/570/920/37پیگیری

نتایــج )جــدول1( نشــان مــی دهــد میانگیــن همــه مولفــه هــای  
ــان عصــب  ــس آزمــون و پیگــری درم ــی در پ کارکردهــای اجرای
ــناختی  ــازی ش ــد س ــک و توانمن ــرکات ریتمی ــناختی، ح روان ش
نســبت بــه پیــش آزمــون آنهــا تفــاوت  داشــته اســت، ولــی بیــن 
میانگیــن پیــش آزمــون و پــس آزمــون و پیگیــری گــروه کنتــرل 
تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد کــه نشــان از تاثیــر حــرکات ریتمیک 
ــر  ــد ســازی شــناختی ب ــان عصــب روان شــناختی و توانمن و درم

کارکردهــای اجرایــی در دانــش آمــوزان مبتــال به اختــالل یادگیری 
خــاص بــا مشــکل خوانــدن دارد.همچنیــن بــا توجــه به )جــدول 1(  
ــر  ــاداری تمامــی متغیرهــا از 0/05 باالت از آن جــا کــه ســطح معن
ــذا از  ــت و ل ــوردار اس ــال برخ ــع نرم ــا ازتوزی ــس داده ه ــت، پ اس

آمارهــای پارامتریــک اســتفاده مــی شــود.
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جدول2: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه ی خط پایه و لوین برای همگنی واریانس متغیرها

آزمون لوین شرط همگنی واریانس تحلیل واریانس یک طرفه همتا 
بودن دو گروه در خط پایه

سطح معناداری F سطح معناداری F متغیر

0/48 0/97 0/32 1/14 بازداری
0/19 1/37 0/13 2/01 انتقال توجه
0/14 1/50 0/36 1/08 کنترل هیجان
0/11 1/60 0/11 2/08 برنامه ریزی
0/20 1/37 0/12 2/06 سازمان دهی مواد
0/43 1/02 0/12 2/04 نظارت
0/11 1/57 0/56 0/70 حافظه کاری
0/57 0/87 0/38 1/05 آغازگری

ابتــدا بــه پیــش فــرض هــای ایــن آزمــون کــه شــامل همگنــی 
ماتریــس واریانــس –کواریانــس و همگنــی واریانــس هــا در 
ــد  ــی ده ــان م ــس  نش ــون باک ــج آزم ــی پردازیم.نتای ــروه م گ
چــون )p>0/05( اســت، نتیجــه مــی گیریــم کــه فــرض همگنــی 
ماتریــس واریانــس - کواریانــس وجــود دارد .بــرای بررســی همتــا 
ــه  ــک طرف ــس ی ــل واریان ــه از تحلی ــط پای ــروه در خ ــودن دو گ ب
اســتفاده گردیــده اســت.نتایج تحلیــل واریانــس یــک طرفــه بــرای 

بــرای هیــچ کــدام از مولفــه هــای کارکــرد اجرایــی معنــادار نمــی 
باشــد. بنابرایــن دو گــروه در خــط پایــه همتــا مــی باشــند نتایــج 
آزمــون لویــن نشــان مــی دهــد چــون )p<0/05( اســت، نتیجــه 
مــی گیریــم کــه فــرض همگنــی واریانــس هــا بــرای هــر هشــت 
ــه  ــان، برنام ــرل هیج ــه، کنت ــال توج ــازداری، انتق ــه ی )ب مولف
ریــزی، ســازمان دهــی مــواد، نظــارت، حافظــه کاری، آغازگــری( 

ــود دارد. ــی وج ــای اجرای کارکرده

جدول3: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به کار کردهای  اجرایی در بین گروه کنترل و آزمایش
سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضFارزشاثر

0/1712/49243630/001المبدای ویکلز

ــرای  ــا داری ب ــج )جــدول3( نشــان میدهــد چــون ســطح معن نتای
ــد   ــی باش ــر از 0/01 م ــز کمت ــدای ویکل ــون المب ــار آزم ــر چه ه
)p>0/01( اســت، بــر ایــن اســاس مــی تــوان گفــت دســت کــم 
ــازداری، انتقــال توجــه، کنتــرل  در یکــی از متغیرهــای وابســته )ب

ــواد، نظــارت، حافظــه  ــزی، ســازمان دهــی م ــه ری هیجــان، برنام
کاری و آغازگــری( بیــن چهــار گــروه تفاوت معنــاداری وجــود دارد. 
بــرای پــی بــردن بــه ایــن تفــاوت تحلیــل مانکــوا انجــام گرفــت 

کــه نتایــج حاصــل از آن در )جــدول4( درج شــده اســت.
 جدول 4: نتایج آزمون مانکوا مولفه های کارکردهای اجرایی در آزمودنی های گروه های  آزمایش و کنترل

توان آزمون میزان تاثیر سطح معناداری F میانکین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته گروه
1 0/21 0/00 11/39 171/56 3 514/69 بازداری

گروه

1 0/41 0/00 31/16 109/27 3 327/81 انتقال توجه
1 0/34 0/00 22/55 139/69 3 419/06 کنترل هیجان
1 0/19 0/00 10/15 45/94 3 137/81 برنامه ریزی
1 0/43 0/00 33/57 171/35 3 514/06 سازمان دهی مواد
1 0/32 0/00 20/71 111/44 3 334/33 نظارت
1 0/26 0/00 15/44 60/62 3 181/85 حافظه کاری
1 0/39 0/00 27/81 125/23 3 375/69 آغازگری



فاطمه رهنما و همکاران

89

15/07 132 1989/00 بازداری خطا
3/51 132 462/83 انتقال توجه
6/19 132 817/67 کنترل هیجان
4/52 132 597/17 برنامه ریزی
5/10 132 673/83 سازمان دهی مواد
5/38 132 710/17 نظارت
3/92 132 518/08 حافظه کاری
4/50 132 594/42 آغازگری

ــاوت بیــن ســه  گــروه در  ــج )جــدول4( نشــان مــی دهــد تف نتای
ــرل  ــه )f=31/16( کنت ــال توج ــازداری )f=11/39( انتق ــر ب متغی
ــازمان  ــر س ــزی )f=10/15( متغی ــه ری ــان )f=22/55( برنام هیج
کاری  حافظــه   ،)f=20/71( نظــارت   ،)f=33/50( مــواد  دهــی 
ــی دار  ــطح p<0/01 معن ــری )f=27/81( در س )f=15/44(، آغازگ
اســت. پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت  کــه بیــن نمــرات  مولفــه 

ــناختی،  ــب روان ش ــان عص ــی در درم ــای اجرای ــای کارکرده ه
ــرل  ــروه کنت ــناختی و گ ــازی ش ــد س ــک، توانمن ــرکات ریتمی ح
تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. جهــت بررســی دقیــق تــر و تعیین 
گــروه هایــی کــه بــا هــم تفــاوت دارنــد از آزمــون توکــی اســتفاده 

مــی شــود. 

جدول 5: نتایج آزمون توکی برای مقایسه مولفه های کارکردهای اجرایی در درمان عصب روان شناختی، حرکات ریتمیک ، توانمند سازی شناختی با گروه کنترل
Iسطح معناداریتفاوت میانگین ها

کنترلبازداری

0/00*4/92درمان عصب روان شناختی

0/00*3/47حرکات ریتمیک

0/00*4/22توانمند سازی شناختی

کنترلانتقال توجه

0/00*3/64درمان عصب روان شناختی

0/00*3/56حرکات ریتمیک

0/00*3/19توانمند سازی شناختی

کنترلکنترل هیجان

0/00*4/06درمان عصب روان شناختی

0/00*4/03حرکات ریتمیک

0/00*3/69توانمند سازی شناختی

کنترلبرنامه ریزی

0/00*2/56درمان عصب روان شناختی

0/00*2/19حرکات ریتمیک

0/01*1/64توانمند سازی شناختی

کنترلسازمان دهی مواد

0/00*4/75درمان عصب روان شناختی

0/00*4/47حرکات ریتمیک

0/00*2/78توانمند سازی شناختی

کنترلنظارت
0/00*4/17درمان عصب روان شناختی

0/00*2/83حرکات ریتمیک

0/01*1/78توانمند سازی شناختی

0/00*2/83درمان عصب روان شناختیکنترلحافظه کاری

0/00*2/36حرکات ریتمیک

0/00*2/50توانمند سازی شناختی

0/00*3/97درمان عصب روان شناختیکنترلآغازگری

0/00*3/83حرکات ریتمیک

0/00*2/00توانمند سازی شناختی
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ــه  ــه مولف ــي داري در هم ــطح معن ــدول5( س ــه )ج ــه ب ــا توج ب
هــای کارکردهــای اجرایــی آزمــون درمــان عصــب روان شــناختی 
و حــرکات ریتمیــک  و توانمنــد ســازی شــناختی بــا گــروه کنتــرل  
ــر از 0/01 اســت بنابرایــن فــرض صفــر رد شــده ، درنتیجــه   کمت
اختــالف  اجرایــی در گروهــای  مذکــور  بیــن کارکردهــای 
معنــي داري  وجــود دارد. ایــن تفــاوت بــرای درمــان عصــب روان 
ــب روان  ــان عص ــر درم ــه تاثی ــت در نتیج ــتر اس ــناختی بیش ش
شــناختی بــر کارکردهــای اجرایــی بیشــتر از حــرکات ریتمیــک و 

ــد. ــی باش ــناختی م ــازی ش ــد س توانمن

بحث 
هــدف پژوهــش حاضــر مقایســه تاثیر درمــان عصب روان شــناختی 
ــر کارکردهــای  ،حــرکات ریتمیــک و  توانمنــد ســازی شــناختی ب
اجرایــی  مغــز دانــش آمــوزان مبتــال بــه اختــالل یادگیــری خــاص 
ــود. همانطــور کــه در )جــدول5( مشــاهده  ــدن ب ــا مشــکل خوان ب
ــای  ــر کار کرده ــا ب ــان ه ــه درم ــه هم شــد نتیجــه نشــان داد ک
ــر  ــان عصــب روان شــناختی ب ــر درم ــا تاثی ــر دارد ام ــی تاثی اجرای
کارکردهــای اجرایــی بیشــتر از حــرکات ریتمیــک و توانمند ســازی 

شــناختی اســت. 
ــر کارکردهــای  ــر درمــان عصــب روانشــناختی ب ــم تاثی مــی توانی
ــا  اجرایــی دانــش آمــوزان مبتــال بــه اختــالل یادگیــری خــاص ب
ــه  ــه یکــی از نظری ــم ک ــن کنی ــه تبیی ــدن را اینگون مشــکل خوان
ــر در تببیــن اختــالالت یادگیــری،  هــای مطــرح دهــه هــای اخی
مــی توانیــم بــه نظریــه هــای شــناختی و عصــب -  روانشــناختی  
ــالالت  ــم اخت ــم مکانیس ــی در فه ــهم مهم ــه س ــم ک ــاره کنی اش
یادگیــری ارائــه کــرده و داده هــای پژوهشــی زیــادی هــم در تاییــد 
نظریــه خــود ارائــه کــرده انــد. پیشــگامان رویکردهــای شــناختی 
در تبییــن اختــالالت یادگیــری، دیــدگاه خــود را بــه طــور عمــده 
از روانشناســان مطــرح رویکــرد شــناختی کــه برجســته تریــن آنهــا 
پیــاژه و مفســرین نظریــات او از جملــه اینهلــدر، ســینکلر و بــووت 
اقتبــاس مــی کننــد. فــرض رویکردهــای شــناختی ایــن اســت کــه 
یادگیرنــده هــای موفــق از تجربــه ی قبلــی و فرایندهــای فکــری 
خــود دربــاره اطالعــات جدیــد بــه طــور فعــال معنــا مــی ســازند. 
آنهــا در تعییــن اینکــه اطالعــات جدید چگونه جســت و جــو، ادراك 
و بــا اطالعــات ذخیــره شــده قبلــی ارتبــاط داده شــده و انتخــاب و 

یــادآوری مــی شــوند، از فرایندهــا یــا کارکردهــای اجرایی اســتفاده 
مــی کننــد. بــر اســاس ایــن رویکــرد آنچــه کــه یادگیرنــده ماهــر 
و غیرماهــر را متفــاوت مــی ســازد، ناتوانــی یادگیرنــده غیرماهــر در 
ــن  ــی اســت )18(. ای ــای اجرای ــر از فراینده ــد و موث ــتفاده مفی اس

یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای )19، 20، 21( همخوانــی دارد.   
ــر  ــم ب ــک  ه ــرکات ریتمی ــه ح ــان داد ک ــه نش ــن نتیج همچنی
ــالل  ــه اخت ــال ب ــوزان مبت ــش آم ــز دان ــی مغ ــای اجرای کارکرده
یادگیــری خــاص بــا مشــکل خوانــدن تاثیــر دارد، کــه ایــن یافتــه 
بــا نتایــج پژوهــش هــای )24، 25، 26( همخوانــی دارد. در مــورد 
ــي  ــر م ــش حاض ــاي پژوه ــه ه ــک یافت ــرکات ریتمی ــن ح تبیی
تــوان بــه نتایــج مطالعــات تصویربــرداري عصبــي و تصویربــرداري 
عصبــي عملکــردي مبنــي بــر ســاختارهاي مشــترك عصبــي براي 
ــز  ــن مراک ــازي ای ــم فّعالس ــا ه ــي و ی ــناختي و حرکت ــال ش اعم
)مخچــه و قشــر پیــش پیشــاني( در هنــگام اجــراي اعمــال حرکتي 
و شــناختي اشــاره کــرد. تمریــن هــای  حرکتــي و شــناختي کــه 
خــودکار نشــدند و نیازمنــد توجــه و تمرکــز باالیــی هســتند، بیشــتر 
بــر فّعــال شــدگي مخچــه و قشــر پیــش پیشــاني متکــي هســتند 
ــاي  ــت ه ــب فعالی ــه موج ــي ک ــده اي در حال ــاي قاع ــده ه و عق
حرکتــی مناســب مي شــوند، حــرکات اضافــه و نامربوط را بــازداري 
مــی کننــد. بنابرایــن، احتمــااًل تمریــن مهــارت هــای  حرکتــي بــه 
خصــوص حرکتــی ظریــف موجــب فعالیــت مغــزي بیشــتر در ایــن 
نواحــي از مغــز دانــش آمــوزان مــی شــود و توانایــي هاي شــناختي 
ماننــد بــازداري و حافظــه کاري آنهــا را بهبــود مــی بخشــد .انجــام 
فعالیــت هــاي حرکتــي ریتمیــک بــه خصــوص حــرکات ظریــف 
ــي، ادراك  ــي و واگرای ــي، همگرای ــي بینای ــت ردیاب ــث تقوی باع
ــام  ــود.همچنین انج ــي ش ــي م ــه بینای ــه و حافظ ــر و زمین تصوی
ــاد  ــات و ایج ــردازش اطالع ــف درپ ــي ظری ــاي حرکت ــارت ه مه
ــزي  ــرح ری ــود اســاس ط ــه خ ــي مناســب ک ــواره بدن ــک طرح ی
ــه  ــت )24(. درده ــر اس ــت، مؤث ــي اس ــتم عصب ــي در سیس حرکت
هــاي گذشــته ، پژوهــش هایــی بــه بررســي متغیرهــاي اثرگــذار 
بــر عملکردهــاي اجرایــي بــه طــور ویــژه پرداختــه انــد )29(. ایــن 
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدند، کــه فعالیــت هــای بدنــي 
باعــث تغییــرات فیزیولوژیکــي بــا تاثیــر ســودمند بــراي شــناخت و 
بــه طــور تخصصــی بــر عملکردهــاي اجرایــي مــي شــود.مطالعات 
زیســتي عصبــي بــا حیوانــات و انســانها مدارکــي را مبنــي بــر مؤثر 
بــودن ســه مکانیســم فیزیولوژیکــي کــه بــه طــور بالقــوه در ایــن 
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ــف  ــن توصی ــد. اولی ــته ان ــه جاگذاش ــد، ب ــي گیرن ــرار م ــد ق فراین
فیزیولوژیکــي ،تمرکــز بــر جریــان خــون مغــزي دارد. پژوهــش هــا  
نشــان مــی دهــد کــه فعالیــت هــای بدنــي باعــث افزایــش حجــم 
وســرعت جریــان خــون مغــز در حیوانــات و انســان هــا مــي شــود 
)27، 28(. مطالعــات انجــام شــده بــا انســان هــا نشــان داد تمریــن 
هــای بدنــی باعــث افزایــش جریــان خــون مغــزي در قشــر پیــش 
ــود.  ــي ش ــارکت دارد م ــي مش ــاي اجرای ــاني،که در کارکرده پیش
دومیــن توصیــف فیزیولوژیکــي در ارتبــاط بــا بازســازي عصبــي و 
شــکل پذیــري ســاختار مغــز اســت کــه بــه وســیله نوروترفیــن هــا 
تعدیــل مــي شــود و در نهایــت باعــث افزایــش کارایــي پــردازش 
ــر  ــي ب ــف فیزیولوژیک ــومین توصی ــود. س ــي ش ــي م ــاي عصب ه
ــه  ــي ب ــاي عصب ــده ه ــال دهن ــا انتق ــمیترها ی ــش نوروترانس نق
ــن  ــد دارد؛. چندی ــز تأکی ــن در مغ ــن و دوپامی ــي نفری ــژه نورواپ وی
ــد کــه ایــن انتقــال دهنــده هــاي عصبــي  مطالعــه نشــان داده ان
بــه وســیلۀ فعالیــت بدنــي بــه شــکل بهتــري تنظیــم مــي شــوند. 
متابولیســم نورواپــی نفریــن و دوپامیــن در کرتکــس پیــش قدامــی 
نقــش مهمــی در پــردازش هــای کنتــرل اجرایــی بــازی مــی کنــد 
)11(. همچنیــن تمریــن بــا تمرکــز بــر مهــارت هــای هماهنگــی 
ــود و  ــالم ش ــراد س ــه در اف ــش توج ــث افزای ــت باع ــن اس ممک
ــده  ــی کنن ــش بین ــک پی ــت ی ــن اس ــه ممک ــال آن، توج ــه دنب ب
کارآمــد بــراي کنتــرل شــناختی و عملکــرد تحصیلــی باشــد )15(. 
از طرفي،کارکردهــاي اجرایــي بــه عملکــرد بخــش پیــش پیشــاني 
ــش پیشــاني در  ــا قشــر پی ــه ب ــي اي ک کرتکــس و نواحــي عصب
ارتبــاط هســتند، بســتگي دارد. بخــش پیش پیشــاني بســیار آســیب 
پذیــر اســت و از اســترس، غمگینــي، تنهایــي و نداشــتن ســالمت 
فیزیکــي تأثیرمــي پذیــرد و داشــتن آرامــش، ارتباطــات اجتماعــی و 
وضعیــت خــوب ســالمتي، کارایــی آن را افزایــش مــي دهــد .پیش 
بینــی مــي شــود کارکردهــای اجرایــی نــه تنهــا از طریــق آمــوزش 
مســتقیم، بلکــه بــه شــکل غیرمســتقیم از طریــق کاهــش عواملــي 
ــه طــوري  ــد؛ ب ــی یابن ــا م ــد، ارتق ــا دارن ــر آنه ــر ســوء ب ــه تأثی ک
کــه برنامــه هــاي متمرکــز بــر کاهــش احســاس اســترس، افزایش 
ارتباطــات اجتماعــی، تنظیــم خــواب و در نهایــت انجــام فعالیــت 
ــه افزایــش کارکردهــای اجرایــی هســت )28، 29(. بدنــی قــادر ب

نتیجه گیری
ــه  ــوان نتیج ــی ت ــق م ــای تحقی ــه ه ــاس یافت ــر اس ــن ب بنابرای

گرفــت کــه امــروزه در اغلــب پژوهــش هــای عصــب روانشــناختی 
ــری،  ــالل یادگی ــودکان دارای اخت ــه ک نشــان داده شــده اســت ک
در آزمــون هــای مرتبــط بــا کارکردهــای اجرایــی در قطعــه پیــش 
پیشــانی مغــز دچــار نارســایی هایــی هســتند. همانطــور کــه گفتــه 
ــه ای از فرآیندهــای شــناختی  ــی مجموع شــد کارکردهــای اجرای
اســت کــه در مدیریــت رفتــار هدفمنــد بــه کار گرفتــه مــی شــود. 
از آنجایــی کــه کارکــرد اجرایــی یــک توانایــی عالــی شــناختی و 
فراشــناختی اســت آمــوزش و توانمنــد ســازی شــناختی مــی توانــد 
بــه بهبــود کارکــرد اجرایــی بیانجامــد. در واقــع تمرینــات و آموزش 
هــای شــناختی فرآینــدی را ایجــاد مــی کنــد کــه منجــر بــه بهبود 
ایــن نارســایی هــا در قطعــه پیــش پیشــانی مــی شــود و درنتیجــه 
کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختــالل یادگیــری بهتر عمل 
خواهــد کــرد. در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه، کارکردهــای  در 
دانــش آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری ضعیــف اســت و آمــوزش 
و تقویــت کارکردهــای اجرایــی منجــر بــه بهبــود اختــالل یادگیری 
دانــش آمــوزان مــی شــود. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
ــش   ــرای افزای ــوان ب ــی ت ــناختی م ــازی ش ــوزش توانمندس از آم
ــری  ــالل یادگی ــوزان دارای اخت ــش آم ــی  دان ــای اجرای کار کرده
ــه  ســود جســت.  از محدودیــت هــای ایــن مطالعــه مــی تــوان ب
حجــم نمونــه کــم، عــدم همــکاری بعضــی از خانــواده هــا و انجــام 
ایــن مطالعــه در شهرســتان کوچکــی ماننــد تربــت جــام بــود کــه 
پیشــنهاد مــی گــردد مطالعاتــی مشــابه بــا حجــم نمونــه بزرگتــر 
و بــا دوره هــای پیگیــری در ســایر شهرســتان هــا انجــام پذیــرد. 

 
سپاسگزاری

ــدگان،  ــه شــرك کنن ــد، از کلی ــر خــود الزم مــی دان پژوهشــگر ب
ــی و  ــین بیاض ــد حس ــر محم ــای دکت ــاب آق ــا جن ــتاد راهنم اس
اســاتید مشــاور دکتــر علیرضــا رجایــی و دکتــر غالمرضــا خــوی 

ــل آورد. ــکر بعم ــر و تش ــژاد تقدی ن

تضاد منافع
نویســندگان ایــن مقالــه اعــالم مــی دارنــد کــه هیــچ گونــه تضــاد 

منافعــی در نــگارش ایــن مقالــه وجــود نــدارد.
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