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 چکیده

 اختالل از خاصي نوع توصیف برای كند، شناختي آهنگضرب هدف:

 .رودمي كار به اطالعات پردازش در كُندی و حواس تمركز توجه،

 تأثیر بررسي و اجرايي كاركردهای برنامه تدوين هدف با حاضر پژوهش

 روش: .است شده انجام اختالل اين دارای آموزاندانش عملكرد بر آن

 گروه با همراه ونآزمپس آزمونپیش با آزمايشينیمه پژوهش، روش

 در كه بود جلسه 14 شامل شدهطراحي آموزشي بسته است. كنترل

 (توجه آموزش و پذيریانعطاف ،بازداری كاری، حافظه) مهارت 4 آن

 10 تا 8 آموزاندانش حاضر پژوهش آماری جامعه شد،مي داده آموزش

 يتصادف صورت به و انتخاب نفر 30 آنها بین از كه بودند تبريزی ساله

 پرسشنامه و گرفتند قرار (15) كنترل و (15) آزمايش گروه دو در

 تكمیل گروه دو هر والدين وسیلهبه (SCT) كند شناختي آهنگضرب

 جلسۀ چهارده مدت به آزمايش گروه زمون،آپیش اجرای از پس .شد

 از آمدهدستبه هایداده و شد اجرا آزمونپس دوباره و شدند آموزش

 مورد كواريانس تحلیل روش از استفاده با آزمونپس و آزمونپیش

 تفاوت دهندهنشان آمدهدستبه اطالعات ها:یافته گرفتند. قرار تحلیل

 آزمونپس متغیر نمرات در آزمون و كنترل گروه دو بین معناداری

 نمره تأثیر تعديل از بعد (SCT) كند شناختي آهنگضرب

 پژوهش اين اساسبر گیری:نتیجه (.P<01) باشدمي آزمونپیش

 هاینشانه توانمي اجرايي كاركردهای ارتقای با كه كرد مطرح توانمي

  داد. كاهش را كند شناختي آهنگضرب اختالل

 
 شناختي آهنگضرب اجرايي، كاركردهای :کلیدی هایواژه
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Abstract 
Objective: Sluggish cognitive tempo (SCT) is used 

to describe a particular type of attention deficit 

disorder, concentration and slowness in information 

processing. The aim of this study was to develop a 

program of executive functions and investigate its 

effect on the performance of students with SCT. 

Method: The research method is semi-experimental 

with pre-test, post-test with control group. The 

designed training package consisted of 14 sessions 

in which 4 skills (working memory, inhibition, 

flexibility and attention training) were taught. The 

statistical population in cluded 8-10year old 

students from Tabriz, of whom 30 were selected 

and randomly divided into two groups: 

experimental (15) and control (15). The SCT 

questionnaire was completed by the parents of both 

groups. After the pre-test, the experimental group 

was trained for 14 sessions. The post-test was 

performed again and the pre-test and post-test data 

were analyzed using covariance analysis. Results: 

The obtained data showed significant difference 

between the two groups in the variables of the post-

test variable of SCT after adjusting for the effect of 

the pre-test score (P<01). Conclusion: The research 

findings suggest that by improving the executive 

functions, the symptoms of SCT disorder can be 

decreased.  
 

Keywords: Executive functions, Sluggish 

cognitive tempo, Educational program 
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 مقدمه

 كندی عاليم شامل 1كند شناختي آهنگضرب

 ذهني، سردرگمي تنبلي(، وارفتگي، حالي،)بي

 انگیزگي/بي و تفاوتيبي حد، از بیش پردازیخیال

 در همچنین (.2018 ،باركلي) است آلودگيخواب

 شده مطرح چنین كند شناختي آهنگضرب تعريف

 فتهر فرو خود دنیای در فرد رسدمي نظر به كه است

 آهنگضرب ديگر سوی از (.2014 )بكر، است

 و )ويلكات ترضعیف پايدار توجه با ،كند شناختي

 و مسئله حل در مشكالتي ،(2014همكاران،

 هاینشانه و (2013 )باركلي، خودسازماندهي

 (.2013 النگبرگ، و )بكر است مرتبط 2سازیدروني

 شناختي آهنگضرب كه است داده نشان هاپژوهش

 در ترضعیف عملكرد با فردیبهمنحصر طورهب كند

 )شامل تحصیلي مشكالت مثل زندگي، مهم هایزمینه

 سطح و تكالیف انجام در مشكل ضعیف، دهيسازمان

 و انزوا )شامل اجتماعي مشكالت میانگین(، از ترپايین

 ارتباط هیجاني تنظیم نبود و همساالن( از گیریكناره

 سرورا، بكر، بورنس، ؛2019 همكاران، و سايیز) دارد

 (.2017 باندا،-گارسیا و برناد

 شناختي آهنگضرب كه اندداده نشان هامطالعه

 توجه نارسايي اختالل با ژنتیكي لحاظ از كند

 و )مولر دارد هاييتمشابه و مشتركات 3فعاليبیش

 اختالل با آن ژنتیک همبستگي و (2014 همكاران،

 از بیشتر برابر دو ب(غال توجهيبي توجه)نوع نارسايي

 تكانشگری فعالي/بیش اختالل با آن همبستگي

 از بیشتر حال اين با است. غالب( فعاليبیش )زيرنوع

 محیطي عوامل به فعاليبیش توجه نارسايي اختالل

 (.2014 باتاگلیا، و ريسديک )موروزی، دارد وابستگي

 ميعال دهدمي نشان پیشین هایپژوهش نتايج

 اجرايي كاركردهای نقص با كند ختيشنا آهنگضرب

 مسئله، حل و ريزیبرنامه دهي،سازمانخود مانند

 اختالل دارای افراد در رفتاری و هیجاني تنظیميخود

 ،2013 )باركلي، است همراه فعاليبیش توجه نارسايي

 راندون راپورت، جارت، ؛2017همكاران، و بكر ؛2018

 .(2014 بكر، و

 از استفاده توانايي به ارهاش 4يياجرا كاركردهای

 دارد هاهیجان و افكار كنترل برای شناختي فرايندهای

 داشتن اجازه فرد به و (2012 فريدمن، و )مايک

 و ديل )دوحل، دهدمي را هدفمند هایاقدام

 همین كه (2015 كارول، و باركلي ؛2017هافمن،

 مقابل در افراد رفتار تا شودمي باعث مسئله

 به و نباشد منفعل صورت به يمحیط هایمحرک

 محیطي هایمحرک با مقابله در هاانسان عبارتي

 .بروند را خودشان راه و كنند دنبال را خود اهداف

 زندگي در موفقیت برای اجرايي كاركردهای روايناز

 (.2013)دياموند، باشدمي ضروری هاانسان همه روزانه

 شناختي كنترل هایمهارت اجرايي، كاركردهای

 سازوكار از بخشي كاركردها اين .شوندمي نامیده

 ،توجه تغییر مانند فرايندهايي كه هستند خودتنظیمي

 در را كاری حافظه و بازداری ريزی،برنامه مسئله، حل

 اشنايدر، كرونر، واسیک، )سوسیک گیرندمي بر

 و پاندمن لونا، ؛2017 استرب، و اسپیتزر واسیک،

 مهمي بسیار نقش رايياج كاركردهای (.2010 هیرن،

 و فاكس )بريجس،ريد، هوشي هایتوانايي رشد در را

 )نونشاندر، تحصیلي موفقیت ،(2012 اندرسون،

 شخصیت (،2012 روبرس، و سیملي برگر، روتلیس

 وابخ كیفیت ،(2013 بريجت، و اودی )مورداک،

 ؛2016 هان، و سئو لیم، كیم، هنگ، جنگ، ،يوم)

 )رازا، اجتماعي هایهارتم و (2016 ،پتز و با وارن

 در مشكل وجود .كندمي ايفا كودكان (2009

 مشكالت به منجر كودكان اجرايي كاركردهای

 مشكالت توجهي،بي پرخاشگری، جمله از بسیاری

 هايدن، و والنتینو )بريجت، شودمي ارتباطي و رفتاری

 نیز اجتماعي ناسازگاری باعث همچنین (2012

 به توجه با .(2003 رينبرگ،گ و بلیر )ريگس، شودمي

 قشر و اجرايي كاركردهای رشد نزديک ارتباط

 كاركردهای كه شدمي تصور هاسال ،5پیشانيپیش

 بنسون، و )استاس ندنكمي رشد نوجواني در اجرايي

 (1398 همكاران، و عبدالمحمدی از نقل به 1986
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 مشخص شناختيباعصا علوم رشد با و مرور به ولي

 دوره از قبل و زودتر بسیار اجرايي ایكاركرده كه شد

 يا (2007 مونرو، و توماس بارنت، )دياموند، دبستان

 دنكنمي رشد نیز سالگي 3 از كمتر در حتي

 مطرح توانمي تردقیق صورت به (.2005 )كارلسون،

 شكل نوزادی دوره در اجرايي كاركردهای كرد

 داده نشان هاپژوهش و (2013 )دياموند، گیردمي

 كه كندمي رشد مرور به گیریشكل از بعد كه تاس

 سالگي 7 تا 3 بازه در اجرايي كاركردهای اصلي رشد

 تدريجي صورت به باز نوجواني دوره تا و دهدمي رخ

 (.2012كارلسون، و )زاالزو كندمي پیدا ادامه

 و (2014) النگبرگ و بكر هایپژوهش نتايج

 هایبهجن كه داد نشان (2015) همكاران و خیمنز

 ريزی/)برنامه اجرايي كاركردهای فراشناخت

 آهنگضرب با (7تكلیف شروع و 6نظارت دهي،سازمان

 در (2013) باركلي همچنین دارد. رابطه كند شناختي

 )حافظه اجرايي كاركردهای كه دريافت خود پژوهش

 ريزی/برنامه هایمهارت ،9بازداری ،8كاری

 هایكنندهبینيپیش ترينقوی از يكي دهي(سازمان

 راستا همین در .باشدمي كند شناختي آهنگضرب

 كه ندداد نشان (2018) بكر و بامبرگر برنر، تام،

 در نقص باعث تواندمي كند شناختي آهنگضرب

 جزئیات به توجه مكاني، و ادراكي بینايي/ هایتوانايي

 اجرايي كاركردهای هایمؤلفه از كه پردازش سرعت و

 با كه هاييپژوهش تعداد وجود اين با بشود. هستند،

 ثیرأت مستقیم بررسي به اجرايي كاركردهای آموزش

 شناختي آهنگضرب اختالل بر اجرايي كاركردهای

 است. محدود بسیار باشد، پرداخته كند

 ایمداخله هایبرنامه و هاروش اجرای و طراحي

 در شناختيروان هایمؤلفه بهبود برای مناسب

 كند شناختيآهنگ ضرب اختالل دارای كودكان

 از (.2009 همكاران، و بوس) است ضروری بسیار

 شدت كاهش و درمان در كه هاييروش جمله

 بوده توجه مورد اخیر هایسال در هااختالل نشانگان

 اجرايي كاركردهای آموزشي برنامه به توانمي است،

 ناكونزني، و تام ،2015 هالپرين، و )هیلي كرد اشاره

 كه اندداده نشان مطالعات از ایفزاينده تعداد (.2015

 مداخالتي داد. آموزش توانمي را اجرايي كاركردهای

 ،اندداده نشان را اجرايي كاركردهای در بهبود كه

 )دياموند، دبستانيپیش خاص درسي هایبرنامه شامل

 هایفعالیت از برخي (،2007 مونرو، و توماس بارنت،

 رزمي هنرهای و ورزش موزيک، ثالم برای برنامهفوق

 هایتالش و (2013،دوتكي و برس ،)بارنبرگ

 كاركردهای خاص هایمهارت كه محورآزمايشگاهي

 و تروتزكه ويزن، استارک،) داده قرار هدف را اجرايي

 كه داده نشان اولیه شواهد همچنین (2016 براند،

 كاركردهای تواندمي نیز محوررايانه هایآموزش

 ،همكاران و )كلینگبرگ بخشدب ارتقا را ياجراي

2005.) 

 هایقابلیت بهبود به مربوط هایپژوهش

 بررسي مسیر دو در توان مي را اجرايي كاركردهای

 ديگری و ایرايانه رفتاری هایآموزش رويكرد كرد:

 تحريک شامل كه مستقیم عصبي تنظیم رويكرد

 عشرو پژوهشگران تازگيبه است، نوروفیدبک و عصبي

 تمرين و مستقیم هایآموزش تأثیرگذاری بررسي به

 كاركردهای هایمهارت كه اندكرده شناختي تكالیف

 فرض اين .دهند قرار استفاده مورد آن در را اجرايي

 با كه شناختي تكالیف مستقیم آموزش كه دارد وجود

 كاری حافظه توجه، مثل اجرايي كاركرد هایزيرمؤلفه

 به قادر است، رفته كار هب آن در هامؤلفه ساير و

 كنترل كه طوریبه است شناختي ظرفیت تقويت

 و كنندمي ايجاد رفتار و هاهیجان بر تریكلي و منظم

 و )كلینبرگ شودمي اجرايي كاركردهای تقويت باعث

 افراد كه فرواني مشكالت دلیل به (.2005 همكاران،

 توجه جمله از كُند شناختي آهنگضرب دارای

 و سرعت اجتماعي، كاركرد كاری، حافظه ي،انتخاب

 خودتنظیمي و دهيسازمان اطالعات، پردازش دقت

 برقراری آنها هدف كه شناختيروان هایمداخله دارند،

 رفتار و فكر پذيریانعطاف و اجتماعي تعامل ارتباط،

 باشد مؤثر هانشانه بهبود در است ممكن است،
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 با واقعدر (.1397 كاظمي، و فرخي همیوند، علیزاده،)

 آهنگضرب با افراد برای مؤثر هایدرمان از استفاده

 تشديد از توانمي كم سنین در كُند شناختي

 سالمت حاد مشكالت بروز و بزرگسالي در مشكالت

 اجتماعي انزوای و افسردگي و اضطراب جمله از روان

 كرد. پیشگیری

 اختالل دارای افراد تمامي اينكه به توجه با

 امكانات از استفاده به قادر كند شناختي هنگآضرب

 كه امر اين همچنین و نیستند ایرايانه و آزمايشگاهي

 بر مبتني كه اجرايي كاركردهای آموزش بسته تاكنون

 و تدوين باشد، كند شناختي آهنگضرب ارتقای

 ارتقای كارايي همچنین است. نشده ساخته

 هب مربوط مشكالت كاهش بر اجرايي كاركردهای

 پژوهش .است نشده بررسي كند شناختي آهنگضرب

 زمینۀ در آموزشي بستۀ تا است درصدد حاضر

 كاری، )حافظه بر تمركز با اجرايي كاركردهای

 بررسي و توجه( آموزش و پذيریانعطاف بازداری،

 با كند شناختي آهنگضرب ارتقای بر آن اثربخشي

  كند. طراحي شناختي تكالیف از استفاده

 روش

 با آزمايشينیمه هایپژوهش دسته در حاضر وهشپژ

 قرار كنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح

 تمام شامل پژوهش اين در آماری جامعۀ گیرد.مي

 آهنگضرب هاینشانه دارای پسر آموزاندانش

 سال در كه بود تبريز شهر سال 10 تا 8 كند شناختي

 د.بودن تحصیل به مشغول عادی مدارس در و 98-98

 با و مرحله دو طي و دسترس در روش به گیرینمونه

 (SCT) شناختي سرعت كندی پرسشنامه از استفاده

 آهنگضرب هاینشانه از يلیستچک و والدين( )فرم

 انجام گرديد، تكمیل معلم وسیلهبه كه كند شناختي

 كودكان از نفر 30 حاضر پژوهش در نمونه تعداد .شد

 به كه است شناختي آهنگضرب هاینشانه دارای

 جای كنترل و آزمايش گروه دو در تصادفي صورت

 جلسه 14 در آزمايش گروه ادامه در .شدند داده

  شدند. داده شركت آموزش

 حقوق و پژوهش اخالق رعايت منظور به

 صورت به والدين برای توجیهي جلسه در هاآزمودني

 در فقط اطالعات كه شد مطرح شفاهي و كتبي

 هر كه شد بیان و بود خواهد پژوهشي اهداف راستای

 حضور ادامه از تواندمي مراحل از يکهر در آزمودني

 ورود معیارهای دهد. انصراف آموزشي هایجلسه در

 شناختي آهنگضرب هاینشانه داشتن از است عبارت

 معیارهای و سال 10 تا 8 سني بازه و بودنپسر ،كند

 دلیل به اييداروه مصرف از بودند عبارت خروج

 داشتن ،فعاليبیش توجه نقص اختالل داشتن

 هرگونه داشتن پزشكي،روان اختالل هرگونه تشخیص

 معتاد، فرد )وجود پذيرآسیب خانواده و معلولیت

 هایجلسه ترک و خانواده در گرفته(طالق يا زنداني

 اطالعات آوریجمع ابزار حاضر پژوهش در درمان.

 )فرم (SCT) كند يشناخت آهنگ ضرب پرسشنامه

 والدين آموزشي، هایجلسه اتمام از بعد و بود (والدين

 (SCT) كند شناختي آهنگضرب پرسشنامه دوباره

 .كردند تكمیل را والدين( )فرم

 بخش اين در: اجرايي كاركردهای آموزشي برنامه

 كاركردهای آموزشي بستۀ تدوين و طراحي چگونگي

 مرحلۀ در شود.يم داده توضیح اجرا شیوه و جراييا

 و منابع ها،نظريه آموزشي، بستۀ اين ساخت نخست

 كاركردهای آموزش زمینۀ در مختلف هایپژوهش

 با ارتباط در كه هاييمقاله و شد مطالعه اجرايي

 بودند، كند شناختي آهنگضرب و اجرايي كاركردهای

 نتايج به توجه با دوم مرحلۀ در .شدند بررسي

 و اجرايي كاركردهای ۀدربار قبلي هایپژوهش

 اجرايي، كاركردهای بین از كند شناختي آهنگضرب

 و پذيریانعطاف بازداری، كاری، حافظه كاركرد چهار

 ديگر هایپژوهش تحلیل بررسي با كه) توجه آموزش

 آهنگضرب در را تأثیر بیشترين بودند، شدهمشخص

 سوم مرحلۀ در شدند. انتخاب (داشتند كند شناختي

 كاركردهای آموزشي بستۀ تدوين و احيطر برای

 در كه آموزشي هایبرنامه مطالعه و بررسي به اجرايي

 اجرايي كاركردهای تقويت برای قبلي هایپژوهش
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 برنامه طراحي برای و شد پرداخته بودند، شده استفاده

 .شد استفاده نیز هابرنامه اين پردازیايده از مداخله

 اساسبر ضرحا پژوهش برای شدهطراحي بسته

 باركلي ؛2006 شدالک، و فرانس چپمن،) هانظريه

 دياموند، ؛2007 برنر، و فوچ لیون، فلچر، ؛2006،

  است. شده ساخته (2013

 تدوين و طراحي در كه است ذكر به الزم البته

 دارای كودكان شناختي وضعیت و سن آموزشي، بستۀ

 هایراهنمايي و كند شناختي آهنگضرب اختالل

 چهارم مرحلۀ است. شده لحاظ حوزه اين انمتخصص

 وسیلهبه آموزشي بستۀ محتوايي روايي بررسي

 آموزشي بستۀ منظور، اين به .بود حوزه اين متخصصان

 ،بازبیني زمینه اين در متخصصان از نفر چند وسیلهبه

 شد. اعمال نیز آنان پیشنهادهای و رفع آن هایاشكال

 میزان ررسيب هدف مرحله اين در پنجم، مرحلۀ

 بر اجرايي كاركردهای آموزش برنامه اثربخشي

 برنامه منظور اين به بود. كند شناختي آهنگضرب

 آهنگضرب اختالل دارای كودكان برای مداخله

 تكامل مركز در مداخله برنامه شد. اجرا كند شناختي

 از كه تبريز شهرستان بهداشت نظر زير و خانلي شهید

 محیط و كودكان آمد و رفت برای كافي مركزيت

  .شد اجرا بود، برخوردار مداخله اجرای برای مناسب

 )بازداری، اجرايي كاركرد چهار آموزش اين در

 و انتخاب پذيری(انعطاف و توجه كاری، حافظه

 مرور به اول دقیقه 10 جلسه هر در شد، داده آموزش

 دقیقه 30 ؛شدمي پرداخته قبل جلسه هایتمرين

 شدهانتخاب هایفعالیت و هابازی به هم بعدی

 شركت كودكان همه جلسه هر در شد.مي پرداخته

 برخي و گروهي صورت به هافعالیت از برخي و داشتند

 تمام .شدندمي اجرا انفرادی صورت به هافعالیت از

 مدرک كه پژوهشگر خود وسیلهبه آموزشي هایجلسه

 استثنايي كودكان آموزش و شناسيروان دكتری

 برای نیز دستیار يک از ولي شدمي اداره شت،دا

 كه شدمي گرفته كمک آموزشي اهداف به رسیدن

 در بود. كودک بالیني شناسيروان ارشدكارشناس

 در اختالل دارای كودک به جلسه هر پايان

 بازخورد او، والدين و كند شناختي آهنگضرب

 جلسه آن در فرزندشان پیشرفت چگونگي و آموزشي

  شد.مي داده

 صورت به جلسه هر یامحتو و اهداف ادامه در

 شود.مي داده توضیح مختصر
 جلسه( محتوای از اینمونه ) اجرا روش هدف جلسه

 آشنايي و آشنايي جلسه اول

 كاركردهای با هاكنندهشركت

 اجرايي

 هایجلسه برگزاری هایساعت و زمان سر بر توافق ايجاد ،قوانین بیان و برنامه كلي معرفي

 آن هایمؤلفه و اجرايي كاركردهای ربارهد اطالعات ارائه ،بعدی

 ،رفتار در سرعت كنترل آموزش دوم

 آموزیآرمیدگي و تنفس

 میان زماني فواصل تخمین

 متناوب هایفعالیت

 روی طوالني و آرام برداشتنگام آموزش ،كند و متوسط باال، سرعت با جمله يک تكرار آموزش

 ديافراگمي تنفس زشآمو ،چوب تخته يک

 ،بوده روشن چراغ كه زماني مدت تخمین به كودک تشويق و كوتاه مدت به چراغ كردنروشن

 ساعت از استفاده آموزش

 به دستیابي برای انتظار آموزش سوم

 پاسخگويي و ترمهم پیامدهای

 ويژه هاینشانه برخي به

 به كودک آموزش و متفاوت رنگ دو با هندسي اشكال از استفاده قبیل از هاييفعالیت

 عدم و میوه تصوير به پاسخگويي ،ديگر رنگ به نبودنپاسخگو و رنگ يک به پاسخگويي

 تصوير دادننشان از پیش آزمونگر وسیلهبه میوه بردننام شرايط در پاسخگويي

 دادننشان و كنترل آموزش چهارم

 احساسات

 به كودک تشويق و انساني وتمتفا عواطف و حاالت حاوی تصاوير دادن نشان آموزش

 مثال برای) عواطف و احساسات دادننشان از جلوگیری ،آنها متضاد يا حاالت آن سازیشبیه

 دوستان( هایجک يا هاشكلک مقابل در خنده از بازداری

 و بازداری افزايش آموزش پنجم

 از پیش كردنفكر توانايي

 دادنپاسخ

 اشیای كردنجور تكلیف دهد. انجام را تكالیف است، دهشنی كه ترتیبي به توجه با آموزدانش

 بردننام به وی تشويق و كودک به تصوير دادننشان مانند متضاد هایجفت آموزش ،مشابه

 تصوير آن متضاد
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 اطالعات سازیذخیره مهارت ششم

 

 ارقام سازیمعكوس هایتمرين

 هاكلمه و
 

 پخش اجتماعي مفهوم با كوتاه خیلي فیلم آموزدانش برای ،يادسپاری به هایمهارت با آشنايي

مي انجام را رفتارها همان الگوها بازسازی و يادآوری با آموزدانش فیلم اتمام از بعد .شودمي

  .دهد

 متضاد/ كلمات با بازی اعداد؛ و حروف ،هاكلمه معكوس كرار اعداد/ت و حروف ،هاكلمه تكرار

 .بگويد( را آن مترادف متضاد/ بايد كودک و شودمي گفته مربي توسط ييها)كلمه مترادف

 انجام و هانامهشیوه به توجه هفتم

 توالي

 يک و بده فشار را هايتلب كنلمس را دماغت  :گويدمي حسن بازی: كن اجرا موبهمو بازی

 .كند اجرا را آن و كند تكرار را آن كودک بعد و بچرخ خود دور دور،

 و بگیرند ياد ،بود شده تهیه ترپیش كه را يلغات از فهرستي شودمي خواسته آموزاندانش از یكار حافظه تقويت هشتم

 مجموع بین از شدههئارا كلمه تشخیص و هاكلمه كارت با بازی كنند؛ يادآوری را آنها سپس

 هاكارت

 و ودشمي خوانده )دقیقه سه حداكثر( دقیقه چند در كوتاهي قصه يا داستان آموزدانش برای

 توسط قبل ساعت 24 اتفاقات كردنبازگو نمايد؛ بازگو را قصه يا داستان آن بايد آموزدانش

 آموزدانش

 گرفته نظر در آن رمز عنوانبه خاصي عالمت الفبا، حروف از يک هر برای(  حروف رمزنويسي ديداری توجه افزايش نهم

 سپس و جمعيدسته عكس يک دندانشان ؛)شود نوشته رمز به مختلف هایكلمه سپس و شود

 هیجاني چهره هایحالت با افراد شناسايي درخواست

 هایقسمت گرفتنناديده و داستان يک اصلي عناصر به كودک توجه جلب راه از آموزش اصوات به توجه افزايش دهم

 محیطي در متن از پرسشي راه از آزمونگر هایپرسش به پاسخگويي و توجه آموزش ،نامرتبط

 صدا و سر پر

 به تنها ديداری و شنیداری هایمحرک از مجموعه يک به دادنگوش با فرد كه هاييتمرين

 .دهد پاسخ هدف هایمحرک

 و تمركز انتقال ،حفظ آموزش يازدهم

 توجه

 هایقسمت گرفتنناديده و داستان يک اصلي عناصر به كودک توجه جلب راه از آموزش

 محیطي در متن از پرسشي راه از آزمونگر هایپرسش به پاسخگويي و توجه آموزش ،نامرتبط

  صدا سرو پر

 يک با عقب به رو يا و جلو به رو صورتبه را اعداد از مجموعه يک بايد فرد كه هاييتمرين

 .كند تمرين مشخص نظم

 بجز مختلف هایرنگ اب سبز آبي، زرد، لغات نوشتن تكلیف؛ يک انجام مختلف هایراه گفتن پذيریانعطاف تقويت دوازدهم

 .آنها آن خود واقعي رنگ

 صمیمي دوستان و برادر خواهر، با سلیقه يا اخالق تفكر، در خود تفاوت 5 نوشتن

 تغییر امكان برای ذهني آمادگي سیزدهم

 مختلف هایبرنامه در

 ،شكل براساس را هاكارت شودمي خواسته آنها از و شودمي داده آموزدانش به كارت دسته يک

 .كنند جدا ...و اندازه رنگ،

 چهاردهم
 

 هایويژگي براساس بندیطبقه

 متفاوت و مشترک

 در را اشیا همان مختلف هایويژگي اساسبر آنها و شودمي داده مختلف اشیای كودكان به

 .دهندمي قرار مختلف هایطبقه

  ابزار

 اين (:SCT) كند شناختي آهنگضرب پرسشنامه

 2009 سال در همكاران و پني هوسیلبه پرسشنامه

 دو در كه دارد مؤلفه 14 مقیاس اين .شد ساخته

 سنجش منظور به و معلمان و والدين برای فرمت

 شده طراحي كند شناختي آهنگضرب اختالل عاليم

 گذاری نمره لیكرت صورتبه پرسشنامه اين .است

 اوقات، گاهي برای 1 هرگز، برای صفر نمره) است شده

 نخست پرسشنامه اين معموالً(. برای 3 و لباغ برای 2

 كانادايي آموزاندانش در شدنساخته از بعد

 دهندهنشان آمدهدستبه نتايج كه شد يابيهنجار

 آهنگضرب سنجش برای آن مناسب دروني همساني

 -Test روش با پژوهشگران همچنین .بود كند شناختي
retest داختندپر پرسشنامه اين پايايي بررسي به نیز 

 تا 70/0 همبستگي دهندهنشان آمدهدستبه نتايج كه

 در .(2009 همكاران، و )پني بود پرسشنامه اين 87/0

 اين اعتبارسنجي و روايي بررسي به ديگری پژوهش

 روايي دهندهنشان نتايج كه شد پرداخته پرسشنامه

 گرفتهانجام عاملي تحلیل ولي بوده ابزار اين مناسب

 استفاده آزمون اين كل نمره از است تربه كه داد نشان
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 اعتبار از آزمون برای شدهتعريف هایمؤلفه و شود

 .(2018 همكاران، و )اسمیت نیست برخوردار مناسب

 است شده هنجاريابي ايراني جامعه در پرسشنامه اين

 با حاضر پژوهش در پرسشنامه دروني همساني ولي

 به 74/0 و شد محاسبه كرونباخ آلفای از استفاده

 پرسشنامه اين بودنمناسب دهندهنشان كه آمد دست

 .است دروني همساني لحاظ از

  هایافته

 هاكننده شركت معیار انحراف و میانگین 1 جدول در

 است. شده داده گزارش كنترل و آزمايش گروه دو در
 کند شناختی آهنگضرب معیار انحراف و میانگین هاینمره  1 جدول

 
 ویلک-شاپیرو آزمون تعداد معیار انحراف میانگین گروه

 df Sig آماره

 شناختي كندی آزمونپیش
 52/0 15 950/0 15 83/5 11/46 آزمايش

 35/0 15 938/0 15 09/6 33/45 كنترل

 شناختي سرعت كندی آزمونپس
 22/0 15 925/0 15 13/4 17/34 آزمايش

 85/0 15 970/0 15 67/5 79/45 كنترل

 كه دهدمي نشان 1 جدول در آمدهدستبه نتايج

 و آزمايش گروه دو در آزمونپس و آزمونپیش بین

  .دارد وجود تفاوت كنترل

 بررسي حاضر پژوهش از هدف اينكه به توجه با

 اختالل كاهش بر اجرايي كاركردهای آموزش تأثیر

 استفاده از قبل است، كودكان شناختي سرعت كندی

 به ،فرض اين آزمون برای انسكواري تحلیل آزمون از

 كواريانس، تحلیل آزمون هایفرضپیش رعايت منظور

 .شد سنجش پارامتريک آزمون هایفرضپیش

 از هاداده توزيع بودننرمال فرضپیش بررسي منظوربه

 به توجه با كه شد استفاده ويلک شاپیرو آزمون

 كه است مشخص 1 جدول در شدهگزارش هایيافته

 برای و مرحله هیچ در ويلک -شاپیرو ونآزم اندازه

 نتیجه اين نیست. آماری دارمعنا هاگروه از يک هیچ

 آهنگضرب نمره پراكندگي توزيع بودننرمال بر دلیلي

  است. كند شناختي

 رگرسیون شیب همگني بررسي آزمون نتايج

 در كند شناختي آهنگضرب آزمونپس و آزمونپیش

 رگرسیون شیب كه داد نشان كنترل، و آزمايش گروه

 نتايج (.0.09P< ;2.65=621,F) است برابر گروه دو هر در

 اندازه كه داد نشان (0.39P< ;1.39=1,43F) آمدهدستبه

 اين برقراری بر دلیلي كه نیست دارمعنا نلو آزمون

 كه داد نشان t آزمون نتايج طرفي از .است فرضپیش

 متغیر در گواه گروه و آزمايش هایگروه آزمونپیش

 4 برقراری و (>05/0Pت اس نبوده دارمعنا وابسته

 دهدمي نشان متغیری تک كواريانس تحلیل مفروضه

 مانعبي متغیریتک كواريانس تحلیل آزمون انجام

 .(2 )جدول .است
 اختیشن کندی کل نمره افزایش در اجرایی کارکردهای آموزش اثربخشی بررسی برای راههیک کواریانس تحلیل 2 جدول

 ایتا مجذور داریامعن سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع منبع

 481/0 0001/0 13/36 30/1876 2 61/3752 شدهتصحیح مدل

 392/0 0001/0 17/21 40/487 1 21/359 أمبد از عرض

 427/0 0001/0 49/28 019/1386 1 019/1386 كل نمره آزمونپیش

 609/0 0001/0 11/48 79/2196 1 79/2196 گروه

    13/41 27 74/1110 خطا

     30 00/369373 كل

     29 14/4104 شدهتصحیح كل

 است اين گويای 3 جدول كواريانس تحلیل نتیجه

 متغیر هاینمره در آزمون و كنترل گروه دو بین كه

 تعديل از بعد كند شناختي آهنگضرب آزمونپس

 دارد وجود داریامعن تفاوت آزمونپیش تأثیر

(01P<. ;11.48=1,27F.) تأثیر اين ايتای مجذور اندازه 

 قدرتمند تأثیر دهندهنشان كه است 609/0 با برابر
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 افزايش در اجرايي كاركردهای آموزشي برنامه

 است. كند شناختي آهنگضرب كل هاینمره

 گیرینتیجه و بحث

 برنامه اثربخشي میزان بررسي حاضر پژوهش از هدف

 شناختي آهنگضرب بر اجرايي كاركردهای وزشآم

 داد نشان پژوهش اين در آمدهدستبه نتايج .بود كند

 هاینشانه كاهش بر اجرايي كاركردهای آموزش كه

 نتايج اين و است تأثیرگذار كند، شناختي آهنگضرب

 و ويلكات (؛2015) همكاران، و )بكر هایيافته با

  باشد.مي همسو (2013باركلي،) ؛( 2014) همكاران،

 چنین توانمي حاضر پژوهش هایيافته تبیین در

 اجرايي كاركردهای در مشكل وجود كه كرد مطرح

 ساير و تحصیلي افت بر مؤثر اصلي عوامل از يكي

 همكاران، و )سادوک است كودكان عملكردهای

 و تفاوتيبي باعث خود به خود امر اين (2015

 اصلي هاینشانه از كه شودمي كودكان انگیزگيبي

 با .(2018 )باركلي، است كند شناختي آهنگضرب

 كمک كودكان اين به اجرايي كاركردهای آموزش

 تفاوتيبي بر و شكسته را معیوب دور اين كه شودمي

 به توجه با و عبارتي به ؛كنند غلبه خود انگیزگيبي و

 در نقص كه مشكالتي (2018) باركلي نظريه

 باعث ،آوردمي وجود به اجرايي كاركردهای

 و شودمي كودكان زندگي در متوالي هایشكست

 كردنبرطرف و اجرايي كاركردهای آموزش با كودكان

 مقابل در سازنده رفتارهای مینهز اين در مشكالت

 به معطوف رفتارهای و دهندمي نشان خود از محیط

 (است اجرايي كاركردهای آموزش حاصل كه) هدف

 دارای كودكان انگیزگيبي و تيتفاوبي از عمان

  شود.مي كند شناختي آهنگضرب

 مشخص شدهانجام هایپژوهش چهچنان سويي از

 مشكالت ديگر از خواب به مربوط مشكالت كه شده

 كند شناختي آهنگضرب هاینشانه دارای كودكان

 شده انجام هایبررسي راستا همین در است.

 مشكالت و يياجرا كاركردهای ارتباط دهندهنشان

 ،پتز و با وارن) است آموزاندانش بین در خواب

 كاركردهای رابطه كه داشت توجه بايد البته (.2016

 بلكه نیست سويهيک خواب، مشكالت و اجرايي

 كه معنا اين به است؛ متقابل صورت به و سويهدو

 خواب كیفیت بهبود باعث اجرايي كاركردهای آموزش

 طول در آلودگيخواب شكاه آن دنبال به و شب در

 ديگر سويي از .(2016 ،همكاران و )يوم شودمي روز

 خواب مراحل منظم توالي باعث خواب مناسب كیفیت

 باعث مسئله اين كه شده RAM خواب خصوصهب و

 )كرسي شودمي كودكان در اجرايي كاركردهای بهبود

 و اورتگا سیفونتس پورتیال، ريو الگارد، روزالز كابرا،

 هاييپژوهش به توجه با (.2015 ،ترو كويین تاراآلكان

 چنین توانمي است، شده گزارش باال قسمت در كه

 بهبود باعث اجرايي كاركردهای آموزش كه كرد مطرح

 شودمي باعث مسئله اين و شده شبانه خواب كیفیت

 اصلي هاینشانه از كه - روز طول در آلودگيخواب

 برود. ینب از - است كند شناختي آهنگضرب

 صورتبه حاضر پژوهش در كه هاييمؤلفه از يكي

 بازداری است، شده پرداخته آن آموزش به مستقیم

 مناسب پاسخ حفظ و انتخاب توانايي به بازداری .است

 را هدفمند رفتار كه شودمي گفته هدف بر مبتني و

 از يكي .(2010 هیرن، و پاندمن )لونا، دارد پي در

 و است جاری پاسخ توقف اریبازد اصلي هایويژگي

 افكاری و رفتار باشد قادر فرد شودمي باعث مؤلفه اين

 بازداری و كنترل شود، هدف به رسیدن از مانع كه را

 مطالب گرفتننظردر با (.2015 كارول، و )باركلي كند

 اينكه به توجه با كه كرد مطرح چنین توانمي باال

 اصلي هایويژگي از يكي حد، از بیش پردازیخیال

 كند شناختي آهنگضرب هاینشانه دارای كودكان

 به بازداری آموزش با .(2019 همكاران، و )سايیز است

 بتوانند كه شودمي كمک كودكان اين

 شروع به اقدام و كرده كنترل را خود هایپردازیخیال

 كرد توجه بايد .كنند خود اهداف به معطوف هایكار

 دارای افراد برای مؤثر ایهدرمان از استفاده با كه

 توانمي پايین سنین در كند شناختي آهنگضرب

 مشكالت بروز و كودكان اين مشكالت رشد از مانع
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 بكر) شد بزرگسالي سنین در شغلي و اجتماعي بیشتر

 (.2015 همكاران، و

 از يكي است، شده مطرح مقدمه در كه طورهمان

 كلمش SCT اختالل دارای كودكان اساسي مشكالت

 از يكي واكنش سرعت .است افراد اين انگیزشي

 به و دارد قرار توجه تأثیر تحت كه است هاييمؤلفه

 جهتو بهبود با .است مداوم توجه ابعاد از كيي عبارتي

 ایدپ بهبود SCT دارای كودكان واكنش سرعت

 صحیح پاسخ نرخ رشد باعث مسئله همین و كندمي

 برای را فرادا اين انگیزه و شودمي SCT كودكان

 بلینگتون،) دهدمي افزايش كارهای در مشاركت

 هايافته تبیین در و حاضر پژوهش در اينكه با (.2013

 صورتبه هامؤلفه از يکهر تبیین كه شودمي تالش

 طوربه كه داشت دور نظر از نبايد شود، مطرح جداگانه

 اقدام يک انجام تا افتدمي اتفاق كم خیلي معمول

 شناختي رشد يک گیریشكل باعث ختيشنا خالص

 اين زا نیز اجرايي كاركردهای هایمؤلفه البته و شود

 هم مشاركت در مواقع اغلب و نیست مستثني امر

 .شودمي متفاوت ذهني هایحالت بروز باعث

 پژوهش اين كه دارد هاييمحدوديت پژوهشي هر

 پژوهش هایمحدوديت زا نیست. مستثني آن از نیز

 كه پژوهش اين در گیرینمونه روش به توانمي حاضر

 به توجه با .كرد اشاره ،است بوده دسترس در نوع از

 منطقه به محدود و جنس يک از هاآزمودني اينكه

 از كه هايييافته تعمیم در بايد است، خاص جغرافیايي

 از .كرد احتیاط است، آمده دست به پژوهش اين

 در لهمداخ اينكه به توجه با تا شودمي پیشنهاد طرفي

 شناختي آهنگضرب هاینشانه دارای كودكان بین

 هایدرمان از استفاده است، ابتدايي هایگام در كند

 پژوهش در شدهاستفاده بسته آن تأثیر مقايسه و ديگر

 دارای كودكان رفتار مديريت برای مؤثری گام حاضر،

 .باشد كند شناختي آهنگضرب هاینشانه

 هانوشتپی
1. Sluggish Cognitive Tempo 

2. Internalization 

3. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

4. Executive Functions  

5. Prefrontal Cortex 

6. Monitoring 

7. Initiate 

8. Working Memory 

9. Inhibition 
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