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 چكيده 
بود که منجر به به یبر مداخالت رو نیاز ا. دارند تیانسان اهم یاز رفتارها یاریبس یو حافظه فعال برا یبازدار لیاز قب ییاجرا یکارکردها :مقدمه

 یذهن یریپذ بر عملکرد انعطاف یشناخت یبازدار نیتمر ریتأث یپژوهش بررس نیهدف ا. شده است دیتأک شوندیم ییاجرا یکارکردها
 .بود یریادگی یآموزان با ناتوان دانش

در دسترس انتخاب  یرگیصورت نمونه آموز بهدانش 03. آزمون با گروه کنترل بود آزمون پس شیپژوهش از نوع پ نیطرح ا :ها مواد و روش
همه . قرار گرفت یشناخت یبازدار نیجلسه تحت مداخله تمر 53به مدت  شیو گروه آزما( نفر در گروه گواه 51و  شینفر در گروه آزما 51)شدند 

دست آمده با  به جینتا. مورد سنجش قرار گرفتند نیسکانسیآزمون توسط آزمون مرتب کردن کارت و آزمون و پس شیپکنندگان در مرحله  شرکت
  .قرار گرفت لیمورد تحل 51نسخه  SPSSافزار  در نرم رهیچندمتغ انسیکووار لیاستفاده از روش تحل

و  شیگروه آزما نیب نیچن هم( P=  335/3)و کنترل در تعداد طبقات تفاوت معنادار وجود دارد  شیگروه آزما نینشان داد که ب هاافتهی :ها یافته
 .(P=  31/3)وجود داشت  یدرجاماندگ یدر خطا یکنترل تفاوت معنادار

 . مثبت دارد ریتأث یذهن یریپذ بر عملکرد انعطاف یشناخت یبازدار نیدست آمده، تمر به جیمطابق با نتا :گيری  نتيجه

 یریادگی یناتوان ،یذهن یرپذیانعطاف ،یشناخت یبازدار ،ییاجرا یکارکردها :ها کليد واژه
 

 

 

 یآموزان با ناتوان دانش یذهن یریپذ بر انعطاف یشناخت یبازدار نیتمر یاثربخش .مهاجرانی محمد، حسنخواه م رفیع :ارجاع

 121-151 :(8)53؛ 5010پژوهش در علوم توانبخشی . یريادگی
 

 50/1/5010: تاریخ پذیرش 1/1/5010 :دریافتتاریخ 
 

 (.ولنویسنده مسؤ) رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب یده روانشناسدانشک ،ییو آموزش کودکان استثنا یکارشناس ارشد، گروه روانشناس *
 Email: m.rafikhah@gmail.com 

 نرایدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،ییو آموزش کودکان استثنا یکارشناس ارشد، گروه روانشناس .5

 



 و همکار خواه حسن رفیعم                   ذهنی پذیری شناختی بر انعطافبازداری تمرین اثربخشی 

 

 

 

 0131 توانبخشینامه  ویژه/ 8شماره /01سال /پژوهش در علوم توانبخشی 308

 مقدمه
را ( Learning disability) یریادگی یاصطالح ناتوان

از نظر . قرار داد یمورد بررس دگاهیاز چند د توانیم
 کی یریادگی یمتخصصان بهداشت روان و پزشکان، ناتوان

در پردازش زبان و شناخت  یشناخت ستیز -اختالل عصب
در حوزه . دهدیمغز رخ م یرعادیعملکرد غ لیاست که به دل

 ییشناسا ای ییااختالل ممکن است در رمزگش نیا ،یآموزش
 یهج ،یاضیواژه، درک مطلب خواندن، محاسبه، استدالل ر

 یناتوان نیعالوه بر ا. کند داینمود پ ینوشتار انیب ایکردن و 
هم مرتبط باشد؛ به  ها نهیزم گریممکن است با د یریادگی

در  فضع لیروزانه افراد در خانه به دل یها تیعنوان مثال فعال
له أنقص در عملکرد حل مس ایو  فیحافظه، استدالل ضع

 ژهیو به یریادگی یاصطالح ناتوان(. 1) ردیقرار گ ریتحت تأث
 یکه در کارکردها رودیبه کار م یافراد فیتوص یبرا

 یمشکالت بر رو نیا. هستند یدچار مشکالت یشناخت
 گریدر د تیموفق نیچن و هم یریادگی یبرا ها آن هایییتوانا

 (.2) گذاردیم یمنف ریتأث یزندگ هایمهارت
صورت  یمتعدد قاتیتحق یریادگیاختالل  ی هنیزم در

به آن  هایبررس نیکه در ا هاییاز جمله حوزه. گرفته است
خصوص  به یروانشناخت -عصب هایتوجه شده است، نقص

( Executive function) ییاجرا ینقص در کارکردها
 هایاز تالش ییاجرا یمفهوم نقص در کارکردها. است

 یآموزان از دانش یخاص برخ طیاشر حیتوض یخصصان برامت
هوش  هایدر آزمون یعملکرد قو رغمیکه عل ردگیینشأت م

عنوان  به...(  ادراک، حافظه، زبان و) یشناخت یندهایو فرا
 (. 3) شدندیقلمداد م( Poor student) فآموزان ضعیدانش

صورت  ییاجرا یاز کارکردها یگوناگون فیتعار تاکنون
 -1: رندگیها را در بر میمؤلفه نیگرفته است که عمدتاً ا

رفتار در طول  یده سازمان -2 ؛یزریهدف و برنامه میتنظ
 هایستمیس -4؛ ( Flexibility) یرپذیانعطاف -3زمان؛ 

 Working)فعال  ی هتوجه و حافظه، مانند حافظ

memory ) یمانند خودنظارت یمیخودتنظ یندهایفرا -5و 
ییشامل توانا ییاجرا یکارکردها گرید یفیتعر در(. 3)

هدفمند و  هایبرنامه یاجرا ،یزریهدف، برنامه لیتشک
و  Miyake ایدر مدل سه مؤلفه(. 4)عملکرد مؤثر است 

ذکر شده  ییاجرا یکارکردها یبرا یهمکاران، سه مؤلفه اصل
اطالعات و  یروزرسان ، به(یریپذ انعطاف) ییجا جابه: است

 یبازدار تیو در نها( حافظه فعال یروزرسان به)ها  ر آننظارت ب
در  یمهم ارینقش بس ییاجرا یکارکردها(. 5)غالب  یها پاسخ

آموزان در و عملکرد دانش یلیتحص یها تحول مهارت تیفیک
 ی هنیمطالعات صورت گرفته در زم شتربی(. 6)مدرسه دارند 

کودکان  نییعملکرد پا ،یریادگی یو ناتوان ییاجرا یارکردهاک
 دهندینشان م ییاجرا یرا در کارکردها یریادگی یبا ناتوان

عمدتاً در استفاده  یریادگی یآموزان با ناتوان دانش(. 7-11، 3)
چک کردن، نظارت و  لیاز قب دهیخودنظم یاز راهبردها

 نیا. باشندیمدچار مشکل  یریادگی نیدر ح فیمرور تکال
راهبرد  کیاز انتخاب  یآموزان ممکن است در آگاه دانش

 یذهن یریپذ در انعطاف نیچن له و همأحل مس یمناسب برا
 یآموزان با ناتوان از دانش یاریبس. داشته باشند هاییضعف زین
 یکردن، سازمانده رهیو مشکالت توجه اغلب در ذخ یریادگی

مشکل دارند و به  العاتاط( Prioritizing) یبند تیو اولو
 نیا. کنندیتمرکز م اتییبر جز ل مهمیتوجه به مسا یجا

 یعنوان مشکالت در کارکردها مطرح شده، به هایضعف
که در غالب موارد در مشکالت  شوندیم ییشناسا ییاجرا

 (.11) کنندیم دایتظاهر پ یلیتحص
در مدل  ییاجرا یمهم کارکردها هایاز مؤلفه یکی

Miyake  و مدل و همکارانBarkley یبازدار 
(Inhibition ) تیاهم یبازدار رسدینظر م به(. 12، 5)است 

 یریادگی آموزان با ناتوانیدر عملکرد مطلوب دانش ییبسزا
دادن  زیتم ردیمورد توجه قرار گ دیکه با اینکته. داشته باشد

 یاز بازدار( Cognitive inhibition) یشناخت یزداربا
 یرفتار یبازدار. است( Behavioral inhibition) یرفتار
مقاومت در برابر خواسته  لیآشکار از قب یل کنترل رفتارهاشام

. هاستو کنترل تکانه یحرکت یدر لذت، بازدار ریمطلوب، تأخ
 یناختش یعبارت است از کنترل محتوا یشناخت اما بازداری

خواست فرد و  یصورت آگاهانه و از رو به تواندیکه م ندهایفرا
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نوع  نیا یبرا یهامثال. باشد رآگاهانهیو غ یرعمدیغ ای
کنترل آگاهانه  ایفرونشاندن افکار : عبارت است از یبازدار
گر از ذهن، پاک کردن اطالعات مداخله اریهش یمحتوا

 یمعان ردنمتن؛ سرکوب ک کحافظه در هنگام خواندن ی
کردن  رونیمتعدد در متن و ب یکلمه با معناها کینادرست 

پردازش  ندیاطالعات نامرتب از حافظه فعال در طول فرا
اند که کودکان ها نشان دادهپژوهش یبرخ(. 15-13)حافظه 

را مورد  یشناخت یکه بازدار یفیدر تکال یریادگی با ناتوانی
 یول( 17 ،16) باشندیدچار نقص م دهدیسنجش قرار م

مرتبط با  فیدر تکال یها و گروه کودکان عاد آن نیب یتفاوت
 انگریب تواندیله مأمس نیا(. 16)وجود ندارد  یرفتار یبازدار

عمدتاً در  یریادگی آموزان با ناتوانیموضوع باشد که دانش نیا
 .دچار نقص هستند یشناخت یبازدار

Miyake  و همکاران معتقدند اگرچه سه مؤلفه
صورت  به یحافظه فعال و بازدار یرسان روز به ،یرپذیانعطاف

ند ا تعامل در گریکدیبا  حال نیکنند اما با ا یمستقل عمل م
 یبازدار ژهیو و به یبازدار رسدینظر م به انیم نیدر ا(. 5)

نقص در  وباشد  رگذارثیأها تمؤلفه گریبر د تواندیم یشناخت
(. 11)ها بگذارد مؤلفه گریبر د ینامطلوب ریثأآن ممکن است ت

 یزرینقش را در تحول برنامه نیشتریب یشناخت یمثال بازدار یبرا
مرتبط با  فیو عملکرد مطلوب در تکال ندکیم فایا یذهن

 (Tower of London) برج لندن آزمونمثل  یزریبرنامه
(. 11)هستند  یمناسب در آزمودن یبازدار ندیفرا ازمندین

است که ممکن است  یگرید یمؤلفه یذهن یرپذیانعطاف
. قرار داشته باشد یشناخت یعملکرد بازدار ریتحت تأث

 نیدر ب عیسر راتییتغ جادیا ییتوانابه  یذهن یرپذیانعطاف
 نیاگرچه ا( 4)مختلف اشاره دارد  هایاز پاسخ ایمجموعه

 ند،یفرا نیاست اما در ا یرپذیانعطاف ی دهندهنشان ییتوانا
عنوان مثال،  به(. 21) کندیم فایرا ا ینقش مؤثر زین یبازدار

 ،یرپذیمرتبط با انعطاف فیکودک در تکال تیموفق یبرا
 نیانجام ا ندیدر فرا یآزمودن رایهم نقش دارد ز یاربازد
به  نیبنابرا(. 21)کند  یرا بازدار یقبل هایتیفعال دیبا فیتکال

 هایمؤلفه گریبا د یکیتعامل نزد یبازدار رسدینظر م

مرتبط  فیدارد و در عملکرد مناسب تکال ییاجرا یکارکردها
 .است رگذاریثأها ت با آن

و  فیگفت که انجام بهتر تکال نتوایطور خالصه م به
 هایبه عملکرد مناسب مؤلفه ازمندین یلیتحص شرفتیپ

 ندهایفرا نیا. است یشناخت یندهایو فرا ییاجرا یکارکردها
ها استفاده  و حل مسأله از آن یریادگیکه کودکان در هنگام 

 یاز طرف. ندآییدست م تجربه و آموزش به قیاز طر کنندیم
 نیهنگام استفاده از ا یریادگی اتوانیآموزان با ندانش

آموزش  نهیزم نیدر ا دها با مشکل مواجه هستند و بایمهارت
که  ندهاستیفرا نیا نیتر از جمله مهم یشناخت یبازدار. نندیبب

 تواندیدچار نقص است و م یریادگی یوزان با ناتوانآمدر دانش
که  آنبا وجود . باشد رگذاریثأت یشناخت یندهایفرا گریبر د

 ایطهیندارد و ح یطوالن خچهیتار یشناخت یآموزش بازدار
مثبت  ریاما تأث شودیمحسوب م یشناخت یدر روانشناس دیجد

صورت گرفته  هایدر معدود پژوهش یشناخت یآموزش بازدار
 یاثربخش نیبا توجه به ا نیبنابرا(. 24-22)گزارش شده است 

( 26-25، 11) یریادگی ندیفرادر  یبازدار یو نقش بسزا
به  یشناخت یانتظار داشت که با آموزش مهارت بازدار توانیم

موجب عملکرد بهتر  یریادگی آموزان با ناتوانیدانش
از  نیچن هم. کودکان شد نیدر ا ییکارکرد اجرا هایمؤلفه

آموزش  ریتأث یبه بررس یجا که تاکنون پژوهش مستقل آن
رداخته، لذا هدف نپ یذهن یرپذیفبر انعطا یشناخت یبازدار

آموزان با دانش یریپذ پژوهش حاضر بهبود عملکرد انعطاف
 .است یشناخت یبازدار نیتمر قیاز طر یریادگی ناتوانی
 

 ها مواد و روش
آزمون  شیبا طرح پ یشیآزما مهیمطالعه ن کیپژوهش حاضر 

پژوهش عبارت  نیجامعه ا. آزمون با گروه کنترل است و پس
در سال  یریادگی یبا ناتوان زان ابتداییآمودانش هیاست از کل

 31شهر تهران و نمونه مورد نظر شامل  13-12 یلیتحص
صورت  هستند که به یریادگآموز با اختالل یدانش

 3و  1شماره  یریادگی یمند از مراکز ناتوان هدف یرگیونهنم
صورت  نیروش انتخاب نمونه به ا. شهر تهران انتخاب شدند
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 ییعه به سازمان آموزش و پرورش استثنابود که پس از مراج
واقع در شهر  یریادگی یتهران فهرست سه مرکز ناتوان

الزم و کسب  یها یشد و پس از هماهنگ افتیتهران در
انجام پژوهش اعالم  یمربوطه، دو مرکز برا رانیاز مد زهاجا

شده  ادآموز حاضر در مراکز یدانش 31سپس . کردند یآمادگ
کرده بودند  افتیدر ژهیو یریادگی یناتوان صیکه تشخ

 و انجام آزمون هوش نیانتخاب و پس از کسب اجازه از والد
 31. عنوان نمونه در پژوهش شرکت داده شدند به ونری
و گواه  شیبه دو گروه آزما یطور تصادف منتخب به آموزانشد

 یبرا نیسکانسیشدند و آزمون مرتب کردن کارت و میتقس
گروه  آزمون،شیپس از انجام پ .هر دو گروه انجام شد

( یشناخت یبازدار نیتمر)تحت مداخله مورد نظر  شیآزما
 نیا. ماند یقرار گرفت و گروه گواه در حالت انتظار باق

و در  رفتیانجام پذ( جلسه 2هر هفته )جلسه  11در  داخلهم
و گواه مورد آزمون قرار  شیمجدداً هر دو گروه آزما انیپا

است که در طول انجام مداخله  یدآورایالزم به . گرفتند
خواندن بود  ییمستلزم توانا یوجود داشت که تا حد یفیتکال
که  شدندپژوهش حاضر انتخاب  یبرا آموزانیدانش رونیاز ا

 هایاز مهارت اینداشتند و تا اندازه دیاختالل خواندن شد
مورد مطالعه از  یها گروه نیچن هم. خواندن برخوردار بودند

از  شتریکه ب هایییکنترل شدند و آزمودن یهره هوشنظر ب
بودند از  نیانگیاز م تر نییپا ایباالتر  اریانحراف مع کی

دست آمده با استفاده  هب هایداده. پژوهش کنار گذاشته شدند
( MANCOVA) رهیمتغ چند انسیکووار لیاز روش تحل

 version 19, SPSS) 11 ی نسخه SPSSافزار  در نرم

Inc., Chicago, IL )قرار گرفت لیمورد تحل . 

 یریاندازه گ ابزار
(: Raven’s Intelejence Test) ونیآزمون هوش ر( 1

و فرم دوم آن  1131آزمون که فرم اول آن در سال  نیدر ا
 1 ای 6 انیاز م دیبا یشده است، آزمودن هیته 1147در سال 

را  سیرا انتخاب کند که ماتر یریجداگانه تصو ریتصو
. دو فرم متفاوت است یدارا ونیآزمون ر. کندیم لیتکم

ساله  1تا  5کودکان  یهوش یابیارز یکه برا ودکانک ونیر

بزرگساالن  ونیاست و ر یرنگ ریتصاو یو دارا رودیکار م به
 یطراح دیو سف اهیس ریساله و باالتر با تصاو 1افراد  یکه برا

نظور م به ونیپژوهش از آزمون ر نیدر ا(. 27)شده است 
و کنترل از نظر  شیآزما یها بودن گروه کسانی نییتع

با روش  ونیاعتماد آزمون ر تیقابل. استفاده شد یهوش
و  یدر فواصل زمان 11/1تا  11/1 یدر دامنه ییبازآزما
آزمون با  یهمبستگ. مختلف گزارش شده است یها گروه

است  ییاز روا یشاخص نه،یب -وکسلر و استنفورد هایآزمون
 (.27)گزارش شده است  16/1تا  54/1 یدر دامنهکه 

 نیسکانسیآزمون مرتب کردن کارت و( 2
(Wisconsin Card Sorting Test :)آزمون توسط  نیا

Berg  نیا. وجود آمده است هب 1141و همکاران در سال 
سازگار  ییو توانا یسنجش استدالل انتزاع یآزمون برا

 یطراح یطیمح هایفرد با چالش یشناخت یکردن راهبردها
از  یا دهیچیپ ی هگستر مونآز نیاست که ا نیبر ا دهیعق. شد

 ،یزریکه شامل برنامه سنجد یرا م ییاجرا هایکنش
مفهوم، حفظ  یریگ شکل ،یاستدالل انتزاع ،یسازمانده

 یا تکانه هایپاسخ یو بازدار رییتغ ییتوانا ،یشناخت نیقوان
کارت است که هر  64آزمون شامل  نیا یساختار کل. است

متفاوت  گرید هایکارتکارت از نظر شکل، تعداد و رنگ با 
ها عبارت از مثلث، ستاره، بعالوه و کارت یاشکال رو. است

 یقرمز، سبز، زرد و آب هایاز رنگ یکیکه به  باشدیم رهدای
کارت مطابق با  4 یآزمودن یدر جلو. چاپ شده است

تا  شودیاو خواسته م و از شودیدستورالعمل قرار داده م
 هایکارت ریخاص در ز یظمرا مطابق با ن گرید هایکارت

 یبند از طبقه یالزم به ذکر است که آزمودن. الگو قرار دهد
و تنها بر اساس بازخورد  ستیمورد نظر آزمونگر آگاه ن

 کندیم افتیآزمونگر در یکه از سو «غلط» ای «درست»
 نیا. شودیخود م یبند طبقه ینادرست ای یمتوجه درست

آزمون شامل چند نمره مختلف است، از جمله نمره تعداد 
کل، درصد  یتعداد خطا ،یدرجاماندگ یطبقات، خطا

در پژوهش حاضر از دو نمره تعداد . و غلط حیصح هایپاسخ
عنوان شاخص عملکرد  به یدرجاماندگ یطبقات و خطا
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آزمون  ییروا زانیم. استفاده شده است یذهن یریپذ انعطاف
ذکر  انیشا(. 21)گزارش شده است  16/1حدود  نیسکانسیو

 نیسکانسیآزمون و ایانهیاست در پژوهش حاضر از نسخه را
بوده  رانافزار ساخت ای نرم نیا. اول استفاده شده است نسخه

در  نایس یشناخت یعلوم رفتار قاتیتحق ی هو توسط مؤسس
 .شده است یتهران طراح

 پژوهش یاجرا روش

Wang  یهمبستگ سیبا استفاده از ماتر( 2112)و همکاران 
به سه  یمرتبط با بازدار فیتکل 6 نیب یعامل لیو انجام تحل

ها عامل نیا(. 17) افتندیدست  یشناخت یبازدار یعامل کل
. عدد یکلمه و بازدار یبازدار ،یش عبارت بودند از بازداری

ن یبر اساس هم زیعمل در پژوهش حاضر ن یوهیش
صورت که با مجزا کردن  نیبه ا. است یکل بندیطبقه
ذکر شده،  یها از عامل کیدر غالب هر فیها و تکالبرنامه

ها و آموزش. ه شدیارا یشناخت یمرتبط با بازدار هاینیتمر
 فیتکال یاز ساختار کل یرگیپژوهش با بهره نیا هایبرنامه

 یرااج روشدر  یراتییو انجام تغ یشناخت یمرتبط با بازدار
 ی آموزان دورهدانش یاجرا برا تیشد تا از قابل هیها ته آن

در ظاهر و  یراتییتغ جادیبا وجود ا. برخوردار باشد ابتدایی
. دیها حفظ گرد آن یمبنا و اصول اصل ف،یتکال یروش اجرا

و همکاران؛  Wang هایاز پژوهش فیتکال نیغالب ا
Pritchard  و همکاران؛Wodka  و همکاران؛Van der 

Ven  و همکاران؛Wright  و همکاران؛Vander Sluis 
، 17، 11، 1)اند و همکاران اقتباس شده Pengو  و همکاران

 یبرا ییباال ییایشده پا ادپژوهشگران ی(. 21-31، 25
حداقل )اند کار گرفته شده ذکر کرده به فیو تکال هانیتمر
 فیلتکا نیکه در ادامه به شرح ا (با روش بازآزمایی 11/1

 .مپردازییم
پژوهش  نیه شده در ایارا هاینیتمر هیاست کل یگفتن

اتاق ساکت در مرکز  کیو در  نچیا 14 توریمان کی یبر رو
موجود در  ریتصاو. صورت گرفت 3شماره  یریادگی یناتوان
 در شیاز هم به نما هیثان کیبه فاصله کمتر از  فیتکال
که تا حد  شدندیملزم م هایآزمودن بیترت نیبد آمدند؛می

پس از انجام . ه دهندیخود را ارا هایامکان به سرعت پاسخ
که چگونه با  شدیآموزش داده م هایبه آزمودن فیهر تکل

فقط به  فگر در تکالیاخالل هایکردن محرک یبازدار
همراه آموزش  به فیهر تکل. توجه کنند یمحرک اصل

طول به  قهیدق 31تا  21آن حدود  یبازدار یچگونگ
 فیدر تکل یحاصل گردد که آزمودن نانیاطم تا دانجامییم

ها  آموزش. است مورد نظر تبحر و مهارت الزم را کسب کرده
 : ه شده عبارتند ازیارا های نو تمری
 یش یمرتبط به بازدار هاینیتمر

ها با  مختلف که سر و بدن آن واناتیاز ح یریتصاو -1
خواسته  ها یاز آزمودنو  شدیه میناهمگون بود ارا گریکدی

بر  یرا گاه وانیکه مطابق با دستورالعمل، نام ح شدمی
ه یارا -2بر اساس بدن ذکر کنند؛  یاساس سر و گاه

که ( یو لوز رهیمربع، مثلث، دا) یمختلف هندس هایشکل
به رنگ  یگریها اشکال کوچک د مختلف آن هایناحدر ج

آموزش  کنندهبه هر شرکت. روشن قرار داشت یخاکستر
نام ( تر شکل بزرگ) یشکل اصل یکه با بازدار شدداده می

 یکیکه  یدو شکل هندس شینما -3 د؛یتر را بگو شکل کوچک
مرحله  4در  فیتکل نیا. قرار گرفته بود یگرید انیها در م از آن

 شدیخواسته م یدر مراحل اول و سوم از آزمودن شد،یمانجام 
و  دیرا بگو یانیو نام شکل مکرده  یرا بازدار یرونیکه شکل ب

که  یه اشکال هندسیارا -4در مراحل دوم و چهارم بالعکس؛ 
دو مرحله در . بودند شده لیتشک یگریخود از اشکال کوچک د

و ذکر  گشکل بزر ینخست، بازدار: وجود داشت فیتکل نای
تر و ذکر  اشکال کوچک یتر و سپس بازدار اشکال کوچک
 یحاو کیکه هر ریتصو 12 یبه هر آزمودن -5شکل بزرگ؛ 

در . شدیلکه مانند بود نشان داده م یها شکل فیرد 11
در کنار هم قرار داشتند که رنگ لکه  یسه لکه رنگ فیهررد

به  ستباییم یهر آزمودن. متفاوت بود یرونیاز دو لکه ب یانیم
در . کردیم انیکه در وسط قرار داشت را ب ایسرعت رنگ لکه

در  یانیقبل و لکه م فیدر رد یرونیو لکه بد ریاز تصاو یبعض
 نیب یارتباط یمشابه داشتند اما در مابق یبعد رنگ فیرد

 .قبل و بعد وجود نداشت فیرد هایلکه
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 کلمه  یمرتبط با بازدار های نیتمر
که  شدندیمواجه م واناتیاز ح یریبا تصاو هایآزمودن -1
ناقض وجود ت وانیح یو نام درج شده بر رو وانیشکل ح انیم

اول ذکر  ی در مرحله: مرحله بود 2شامل  نیتمر نیا. داشت
 ریدوم ذکر تصو ی و در مرحله وانیح ریتصو یکلمه و بازدار

 زیحروف الفبا با سا شینما -2کلمه؛  یمشاهده شده و بازدار
شده  لیتشک( 12فونت ) زیکه از حروف ر( 54فونت )بزرگ 

وزش قرار داده شده آم نیدر ا یحرف فارس 32تمام . بودند
عبارت بودند از ذکر حرف بزرگ و  فیتکل نیدو مرحله ا. بودند
 یحروف کوچک و سپس ذکر حروف کوچک و بازدار یبازدار

از  ییتا 3 یها فیهم رد نیتمر نیدر ا -3حرف بزرگ؛ 
با  ستباییم یکه آزمون گرفتندیحروف در کنار هم قرار م

 .کردیر محرف کنار، حرف وسط را ذک 2 یبازدار
 عدد یمرتبط با بازدار های نیتمر

( یرقم 4تا  یرقم کی)از اعداد  ایبا مجموعه هایآزمودن -1
تعداد  ستباییها م خواندن آن یکه به جا شدندیروبرو م

در  «444»به عنوان نمونه اگر عدد . کردندیم انها را بیرقم
 یبر رو -2بود؛  «3» حیپاسخ صح شدیصفحه مشاهده م

 شدندیم اهرظ یطور تصادف اعداد زوج و فرد به توریه مانصفح
سبز قرمز و  هایبه رنگ( یکِشت)شکل  کیها  و پس از آن

 شدیگفته م هایبه آزمودن. شدیداده م شیبه سرعت نما یآب
شد  انیکه شکل سبز پس از عدد زوج نما یکه تنها در صورت

در  -3را فشار دهند؛  دیدکمه از صفحه کل کیبه سرعت 
به ( 1 تا 1) یعدد هایاز جفت ایسوم مجموعه فیتکل

اعداد در  نیا. آمدندیدر م شیاز هم به نما هیثان1 هایفاصله
. شدینشان داده م هایبه آزمودن( 21فونت ) کسانی یاندازه

بود که قضاوت کند کدام عدد از نظر  نیا یهر آزمودن فهیوظ

دوم که مرحله در مرحله . تر است بزرگ یگریاز د یکمّ
صورت جفت به جفت به  هب 1تا  1بود همان اعداد  یبازدار
مرحله  نیتفاوت که در ا نیبا ا شدینشان داده م یآزمودن

 زیتر بود با سا کوچک یاز نظر کم شهیاز اعداد که هم یکی
جا  نیدر ا. شدینشان داده م یبه آزمودن( 21فونت )تر  بزرگ

به  «عدد بزرگتر است؟ کدام»که  یهمان دستورالعمل قبل
 یبا بازدار ستباییم ها که آن شدیه میکنندگان ارا شرکت

تر  بزرگ یرا که از نظر کم یعدد ز،یتر از نظر سا عدد بزرگ
مشابه  یساختار یدارا نیتمر نیآخر -4 کردند؛یم انیبود ب

حروف و  یجا تفاوت که به نیبا ا. طبقات قبل بود نیبا تمر
 کآموز با یهر دانش. داد استفاده شده بوداز اع یرنگ هایلکه

با  ستباییکه م شدیاز اعداد مواجه م ییتا مجموعه سه
 .کردیرا ذکر م یانیاعداد، فقط عدد م ریسا یبازدار

 

 ها یافته
شرح بود که از  نیپژوهش حاضر به ا یفیتوص هایافتهی

نفر دچار  17کننده در پژوهش،  آموز شرکت نفر دانش 31
نفر در گروه  1نفر در گروه گواه و  1)خواندن بودند اختالل 

نفر در گروه گواه و  3)داشتند  یاضینفر اختالل ر 7( شیآزما
 اختاللدچار هر دو  زینفر ن 6و ( شینفر در گروه آزما 4
نفر در هر دو  3)بودند  زمان همطور  و خواندن به یاضیر

با  سال 11تا  1 هایآزمودن یدامنه سن نیچن هم(. گروه
با  16-112 ها آن و دامنه بهره هوشی 26/1 ± 11/1 نیانگیم
 یفیتوص هایافتهی 1جدول  در .بود 14/12 ± 56/6 نیانگیم

 یآزمون برا آزمون و پس شیدر مراحل پ نیسکانسیآزمون و

 .و گواه درج شده است شیهر دو گروه آزما

 نيسكانسیآزمون مرتب کردن کارت و یفيتوص هایافتهی .0جدول 

ها گروه مرحله انحراف معيار ±ميانگين   متغيرها 

12/3 ±71/5 
37/5 ±81/0 

 آزمون پیش

 آزمون پس
 گروه آزمایش

 تعداد طبقات
87/3 ±83/5 
31/5  ±73/2 

 آزمون پیش

 آزمون پس

 گروه گواه

73/0  ±50/1 
88/2  ±10/8 

 آزمون پیش

 آزمون پس
 گروه آزمایش

 73/1±  55/0 خطای درجاماندگی
75/2  ±10/7 

 آزمون پیش

 آزمون پس
 گروه گواه
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ه نمرات ک دهدینشان م 1اطالعات موجود در جدول 
از نمرات  شتریو گواه ب شیآزمون هر دو گروه آزما پس

 شیتفاوت نمره در گروه آزما نیآزمون بوده است و ا شیپ
 ایمعنادار بودن  یبه منظور بررس. از گروه گواه است شتریب

 یبازدار نیتمر ریثأت ها و بررسیمرهتفاوت ن نینبودن ا
 آموزان با ناتوانیدانش یذهن یریپذ بر بهبود انعطاف یشناخت

 رهیچندمتغ انسیکووار لیاز آزمون تحل یریادگی
(MANCOVA )یآزمون مستلزم برقرار نیا. استفاده شد 

 ینمرات، همگن عیاز جمله نرمال بودن توز ییها فرض شیپ
به . بود انسیکووار -انسیوار یو فرض همگن هاانسیوار

نمرات از آزمون  عیفرض نرمال بودن توز یرسمنظور بر
 یبرا نیآزمون لو جهینت. استفاده شد رنوفیکلموگروف اسم

فرض بود  شیپ نیا یبرقرار انگریب هاانسیوار یهمگن نییتع
(535/1  =P .)یآزمون باکس به منظور بررس نیچن هم 

 نیکرد که ا دییأت انسیکووار -انسیوار یمفروضه همگن
 .(P=  761/1)است  ربرقرا زیمفروضه ن

 

 های نمونه های آزمون ویسكانسين در گروه نتایج آزمون تحليل کوواریانس خرده مقياس. 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از حذف اثر  دهد،ینشان م 2طور که جدول  همان
دو گروه  انیموجود م هایتفاوت( آزمونشیپ)همپراش  ریمتغ
 باشدیتعداد طبقات معنادار م اسیو گواه در خرده مق شیآزما

(111/1 = P  21/14و =F .)اندازه اثر محاسبه شده  نیچن هم
 خرده نیدر ا راتییدرصد از تغ%  35که حدود  دهدینشان م

 هایبوده است و تفاوت یپژوهش یسطه مداخلهبه وا اسیمق
از نظر  یدرجاماندگ یخطا اسیدو گروه در خرده مق نیب

 .(P < 15/1)معنادار بود  یآمار
 

 بحث
 یشناخت یبازدار نیتمر یاثربخش نییهدف پژوهش حاضر تع

 آموزان با ناتوانیدانش یذهن یرپذیبر عملکرد انعطاف
مناسب در ارتباط  یبرنامه یزسا به منظور آماده. بود یریادگی

در  یمرتبط با بازدار فیاز مجموعه تکال یشناخت یبا بازدار
 ملکردع یابیارز یاستفاده شد و برا ریاخ هایپژوهش
 نیسکانسوی از آزمون مرتب کردن کارت یذهن یرپذیانعطاف

کار گرفته شده تا حد  نشان داد که برنامه به جینتا. استفاده شد

نمرات  یبررس. است رگذاریثأت یذهن یرپذیافبر انعط یادیز
تفاوت معنادار  انگریو گواه ب شیدو گروه آزما نیآزمون ب پس

به . بود یدرجاماندگ یتعداد طبقات و خطا اسیدر خرده مق
نمرات مشاهده شده  آزمون،شیپس از حذف اثر پ گریعبارت د

 نیا. از گروه گواه بود شتریب یطور معنادار به شیگروه آزما
، (22)و همکاران  Blumen یها همسو با پژوهش جینتا
بود ( 24)و همکاران  Thorellو ( 23)و همکاران  خواهعیرف

 . ها گزارش شده استنوع آموزش نیا یها اثربخش که در آن
 نیگفت که تمر توانیحاصل شده م جیتوجه به نتا با
آموزان با دانش ذهنییرپذیبر انعطاف یشناخت یبازدار

 توانیم یاثربخش نیا نیدر تبب. مؤثر است یریادگی توانینا
 ستباییم نیسکانسیدر آزمون و تیموفق یگفت که برا

 ینعنوان مثال اگر آزمود به. کرد یذهن را بازدار یقبل تیفعال
ها بر اساس رنگ بازخورد کارت بندیتاکنون با طبقه

 آزمونگر یالگو از سو رییبا تغ کرد،یم افتدری «درست»
اساس  بار بر نیکرده و ا یرا بازدار یقبل بندیطبقه ستباییم

که در عملکرد  آموزانیدانش. ها را مرتب کند، کارتنوع شکل

سطح  اندازه اثر

 معناداری

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 منبع تغيير متغير وابسته

 گروه تعداد طبقات 055/50 5 055/50 28/58 335/3 010/3

 خطای درجاماندگی 717/25 5 717/25 55/8 31/3 501/3

 واریانس خطا تعداد طبقات 282/28 27 102/3   

 خطای درجاماندگی 283/501 27 28/1   

 واریانس کل تعداد طبقات 011 03    

 خطای درجاماندگی 5581 03    
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را  یقبل بقهط یراحت به توانندیهستند نم فیضع یبازدار
عملکرد  جهیرا بسازند، در نت یدیکرده و طبقه جد یبازدار
 نیکننده ا نییتع یاربازد بیترت نیبد. نخواهند داشت یمناسب

 ایو  دیکن جادیا رییخود تغ فیدر انجام تکل ایموضوع است که آ
همان  یو درون یطیمحرکات مح گریکردن از د یریبا جلوگ

 (. 21) دیکن یریگیپ د،یا را که از ابتدا انجام داده یفیتکل
در  یعنوان دو بعد اصل به یذهن یرپذیو انعطاف یبازدار

 ییاجرا یدر ارتباط با کارکردها Miyake ایمدل سه مؤلفه
 یرپذیانعطاف لیاز قب ییاجرا هایییتوانا. شوندیمحسوب م

 ر،ییدر حال تغ طیمح کیتا در  دهندیبه ما اجازه م یو بازدار
را  نامناسب یزمان رفتارها صورت هم به که نیا رغمیعل

 طیداده و با شرا رییذهن خود را به سرعت تغ مکنییم یبازدار
طور مداوم  روزمره، ما به یدر زندگ(. 4) میختلف سازگار شوم

افکار و  نیب یو دورن یطیمح یازهایبنابر ن میمجبور
که  یعنوان مثال ما در حال به. میکن جادیا رییتغ مانیرفتارها

ممکن است با  میهست ینیمع ندر زما یمجبور به نوشتن متن
( یدرون ازین) یگرسنگ ایو ( یطیمح ازین) یکینامه الکترون کی

پاسخ )صورت ممکن است که هر دو کار  نیدر ا. میمواجه شو
و دوباره  میرا انجام ده( خوردن غذا ای یکیبه نامه الکترون

 نیاز همان ابتدا به ا متوانییم ایو  میشروع به نوشتن متن کن
 نیما ب که نیا. دیمحرکات توجه نکرده و به کار خود ادامه ده

و  یذهن یرپذیانعطاف انگریب م،یجا شو ابهج ازهایتقاضاها و ن
محرکات توجه  گریو به د میبمان یباق فیدر همان تکل که نیا

 (.21)است  ینشانگر بازدار مینکن
 یریپذ و انعطاف یچه که در ارتباط با بازدار بر آن عالوه

است که حافظه فعال  تیز اهمینکته حا نیمطرح شد ذکر ا
ممکن است در  Miyakeر مدل مؤلفه د نیعنوان سوم به زین

 یریپذ بر انعطاف یشناخت یبازدار نیتمر یاثربخش ندیفرا
نشان  یادیز یها پژوهش. کند فایا یانجینقش م یذهن
(. 32، 12)گذار است  ریثأبر حافظه فعال ت یکه بازدار اندداده

مزاحم از حافظه  یها موجب کاهش محرک یبازدار یطور کل به
 ندیباال در طول فرا یبازدار ییکان با تواناکود جهیدر نت شود؛یم

 نیا (.32)خواهند داشت  یحافظه، عملکرد بهتر یرمزگردان

در  تواندیم زین لموضوع بدان جهت ذکر شد که حافظه فعا
 ینقش زمان نیا. باشد لیدخ نیسکانسیهنگام انجام آزمون و

 یبرا یآزمودن یاز سو یمشخص یکه الگو شودیمشخص م
آن الگو  ستباییم رایز. شودیطبقات کشف ممرتب کردن 

عمل تحت نظارت حافظه  نیدر ذهن فعال باشد که ا مرتباً
هدف  ییبا بازنما توانیموضوع را م نیا. ردگییفعال صورت م

(Goal representation )ییدر بازنما. داد حیتوض زین 
 شتریب یذهن یریپذ حافظه فعال و انعطاف نیهدف ارتباط ب

گونه که با مشخص کردن هدف مورد  نیبد. شودمیمشخص
فعال کردن حافظه  ازمندیزمان ن ها، هم آن نیب جایینظر و جابه

 (.26) میآن هست درفعال و نگه داشتن اطالعات مرتبط 
گروه  یذهن یرپذیممکن است بهبود عملکرد انعطاف نیبنابرا

 ،یاز مداخله پژوهش میمستق یریرپذیثأنمونه عالوه بر ت
 زین یشناخت یبازدار نیحافظه فعال توسط تمر یون ارتقامره
 .باشد
 

 گیری نتیجه
دست آمده از پژوهش  به جیبر نتا ینییچه که مطرح شد تب آن

 یکیبه عنوان  یشناخت ینشان داد که بازدار جینتا نیا. حاضر بود
بر بهبود  تواندیم ییاجرا یمهم در کارکردها هایاز مؤلفه
. ثر باشدؤم یریادگی آموزان با ناتوانیدانش یذهن یریپذ انعطاف

و  یمباحث نظر انیم وندیپ جادیپژوهش ا نیا سندگانیتالش نو
 ینظر هایمدل یبررس قیمهم از طر نیا. بود یمسائل عمل

 یکاربرد یو گره زدن آن با موضوع ییاجرا یمرتبط با کارکردها
ها به  در آنکه  یاز مطالعات یرگیدر واقع با بهره. کرد دایتحقق پ

 یریپذریثأت ژهیو و به ییاجرا یکارکردها هایمؤلفه انیتعامالت م
شد تا  هیته ایاشاره شده بود؛ برنامه ها از بازداریمؤلفه گرید

کار  مدار به  پژوهش مداخله کیتعامالت را در قالب  نیبتوان ا
از  کاستن بخشیرو  شیاهداف پژوهش پ گراز دی. گرفت

 نیتر به عنوان بزرگ یریادگی ن با ناتوانیآموزامشکالت دانش
 نیاست ا دیام. بود ژهیو دماتخ ازمندین ییگروه کودکان استثنا

توسط  گرید یها کارگشا بوده و مقدمات انجام پژوهش جینتا
 .را فراهم سازد طهیح نمند به ایپژوهشگران عالقه
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 ها محدودیت
 یریگپژوهش عدم امکان نمونه نیا هایتیاز جمله محدود

عدم . سازدیرا با مشکل مواجه م جینتا میبود که تعم یتصادف
کننده از نظر  اختالالت همبود از  آموزان شرکتدانش یغربالگر
بود که ممکن  یتیمحدود گرید زیو نقص توجه ن یفعال شجمله بی
 تیمحدود لیبه دل نیچن مه. قرار دهد ریثأرا تحت ت جیاست نتا

موضوع سبب عدم  نینبود که ا ریپذ امکان جینتا یریگیپ یزمان
 .ودشیدر بلند مدت م جیدرمورد نتا نانیاطم

 

 هاپیشنهاد
 یآت یها که در پژوهش شودیم شنهادیبه پژوهشگران پ

و  هایبر آزمودن شتریمنظور کنترل ب به یطیشرا جادیعالوه بر ا
 ریتأث یبه بررس ،یتصادف هاییرگیاستفاده از نمونه نیچن هم

 گرید ایو  یشناخت یندهایفرا گریدر د نیمرنوع ت نیا
 شنهادیپ نیچن هم. به مداخله بپردازند ازمندین هایگروه

 ییها مداخله از طرح یماندگار ریثأت یبررس یبرا شودیم
انجام  تیدر نها. داشته باشند یریگیاستفاده کنند که امکان پ

بر  یشناخت یبازدار نیتمر یاثربخش یدر قالب بررس یپژوهش
 .واقع شود دیمف تواندیم یلیتحص هایهارتم
 

 تشکر و قدردانی
 یریادگی یمحترم مراکز ناتوان رانیمد یپژوهش با همکار نیا

آموزان ها و دانشخانواده نیچن تهران و هم 3و  1شماره 
پژوهش مراتب  سندگانینو. مراکز انجام شد نحاضر در ای

 .ددارنیاعالم م زانیعز نیا یو سپاس خود را از تمام یقدردان
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Abstract  
 

Introduction: Executive functions, including inhibition and flexibility are important for many of human behaviors. 

So the intervention designed to improve the executive functions ability could be emphasized in literatures. The aim 

of this study was to examine the effect of cognitive inhibition training on flexibility performance in student with 

learning disability. 

Materials and methods: In this quasi experimental study, thirty students with learning disability were recruited 

by convenience sampling. All subjects agreed to sign the consent form. They were equally and randomly assigned to 

two groups of experimental and control. All participants were assessed through Wisconsin Card Sorting Test. Then 

experimental group participated in 10-session cognitive inhibition training (twice a week) and control group did not 

receive any intervention The obtained data were statistically analyzed by MANCOVA using SPSS software, version 

19. 

Results: Results showed a significant difference between experimental and control groups in number of categories 

(P = 0.001). A prominent significance, was also observed between experimental and control groups in Perseverative 

Errors (p = 0.05). 
Conclusion: Based on results, cognitive inhibition training could have a main and positive effect on flexibility 

performance. 

Key Words: Executive functions, Cognitive inhibition, Mental flexibility, Learning disability 
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