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Abstract
Introduction: It is necessary to help students with writing disorders to recognize the factors that affect the
creation of problems and improve them using different methods. The aim of this study was to determine the
effectiveness of "Executive Function Training" on emotional self-regulation and test anxiety of female students
with writing disorders
Methods: The research method is quasi-experimental and pre-test, post-test with control group. The statistical
population included all female students with writing disorders who referred to the Rehabilitation Training
Center for Special Learning Disabilities in Islamabad West Education Department in 2019, who according to
the psychological counseling file, had writing disorders. There were about 129 of them. Samples were selected
from 30 people by convenience sampling method and were randomly replaced by random assignment method
using lottery in 2 intervention and control groups. Data were collected using a demographic questionnaire,
“Written Expression Test”, “Emotional Self-Regulation Questionnaire” and “Test Anxiety Inventory”. Content
validity was measured by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating
Cronbach's alpha coefficient. The intervention group received "Executive Function Training" for 10 weeks.
In the pre-test and post-test stages, questionnaires were completed for both intervention and control groups.
During this period, the control group did not receive any intervention and after the intervention, the relevant
training course was held for them in the same center. Data were analyzed in SPSS. 24.
Results: Significant differences were shown between the intervention and control groups in the post-test stage
(P<0.01). The level of emotional self-regulation in the intervention group increased significantly compared
to the control group in the post-test stage (P<0.01). In addition, the test anxiety of the intervention group was
significantly reduced compared to the control group in the post-test stage (P<0.01).
Conclusions: "Executive Function Training" has a positive and significant effect on the level of emotional
self-regulation and test anxiety of female students with writing disorders. It is suggested that teachers use the
above method to increase the level of emotional self-regulation and reduce the test anxiety of female students
with writing disorders.
Keywords: Executive Function Training, Emotional Self-Regulation, Test Anxiety, Writing Disorder, Female
Student.
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چکیده
مقدمــه :الزمــه کمــک بــه دانــش آمــوزان بــا اختــال در نوشــتن ،شــناخت عوامــل موثــر بــر ایجــاد مشــکالت و بهبــود آن هــا بــا
اســتفاده از روش هــای مختلــف اســت .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن "آمــوزش کارکردهــای اجرایــی" بــر خودتنظیمــی هیجانــی و
اضطــراب آزمــون دانــش آمــوزان دختــر دارای اختــال در نوشــتن انجــام شــد.
روش کار :روش پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی و پیــش آزمــون ،پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت .جامعــه آمــاری شــامل ،کلیــه
دانشآمــوزان دختــر دارای اختــال در نوشــتن مراجع ـ ه کننــده بــه مرکــز آموزشــی توانبخشــی مشــکالت ویــژه یادگیــری اســام آبــاد
غــرب در ســال  1398بودنــد کــه مطابــق بــا پرونــده مشــاوره هــای روانشــناختی ،دارای اختــال در نوشــتن بودنــد .تعــداد آنهــا در حــدود
129تــن بــود .نمونــه هــا بــه تعــداد  30تــن بــا روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب و بــا روش تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از قرعــه
کشــی در  2گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه صــورت تصادفــی جایگزیــن شــدند .گــرداوری داده هــا بــا پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،آزمــون
بیان نوشــتاری" (" ،)Written (Expression Testپرسشــنامه خودتنظيمي هيجانــي"()Emotional Self-Regulation Questionnaire
و "ســیاهه اضطــراب آزمــون"( )Test Anxiety Inventoryبــود .روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد .گــروه مداخلــه بــه مــدت 10هفتــه" ،آمــوزش کارکردهــای اجرایــی" دریافــت
کردنــد .در مراحــل پيــش آزمــون و پــس آزمــون بــرای  2گــروه مداخلــه و کنتــرل پرسشــنامه هــا تکمیــل شــد .در طــي ايــن مــدت گــروه
كنتــرل هيــچ نــوع مداخلــه اي دريافــت نكــرد و پــس از پایــان مداخلــه ،دوره آموزشــی مربــوط در همــان مرکــز بــرای آن هــا برگــزار شــد.
داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  24تحلیــل شــد.
یافتــه هــا :تفــاوت معنــاداري بيــن  2گــروه مداخلــه و کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون نشــان داده شــد ( .)P>0/01میــزان خودتنظیمــی
هیجانــی در گــروه مداخلــه بــه طــور معنــاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون افزایــش یافــت ( .)P>0/01بعــاوه،
میــزان اضطــراب آزمــون گــروه مداخلــه بــه طــور معنــاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون کاهــش یافتــه اســت
(.)P>0/01
نتیجهگیــری" :آمــوزش کارکردهــای اجرایــی" بــر میــزان خودتنظیمــی هیجانــی و اضطــراب آزمــون دانشآمــوزان دختــر دارای
اختــال در نوشــتن اثربخشــی مثبــت و معنــاداری دارد .پیشــنهاد مــی شــود معلمــان از "آمــوزش کارکردهــای اجرایــی" بــرای افزایــش
میــزان خودتنظیمــی هیجانــی و کاهــش اضطــراب آزمــون دانشآمــوزان دختــر دارای اختــال در نوشــتن اســتفاده کننــد.
کلید واژه ها :آموزش کارکردهای اجرایی ،خودتنظیمی هیجانی ،اضطراب آزمون ،اختالل در نوشتن ،دانش آموز دختر.
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کــردن ایــن گــروه از دانــش آمــوزان ضــروری بــه نظــر مــی رســد
تــا بتــوان بــا اســتفاده از روش هــای درمانگــری اضطــراب آن هــا
کاهــش داد ( .)13در پژوهــش  Herzerو همــکاران ( )13بــا عنــوان

مقدمه
ناتوانــی يادگيــري خــاص بــه معنــي وجــود اختــال در يــك يــا
چنــد فرآينــد اساســي روانشــناختي پایــه کــه در درک یااســتفاده از
زبــان شــفاهی یــا نوشــتاری نقــش دارنــد ،تعریــف مــی شــوند (.)1
یکــی از انــواع ناتوانــی هــای یادگیــری اختــال در نوشــتن اســت
( .)2ويژگــي هــاي اختــال در نوشــتن برمبنــاي ویرایــش پنجــم
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــال هــای روانــی عبارت اســت
از :مهــارت هــاي نــگارش بســيار پايينتــر از حــد مــورد انتظــار
بــا توجــه بــه ســن شــخص ،ظرفيــت هــوش و آمــوزش او كــه بــا
آزمــون هــاي اســتاندارد شــده ســنجيده ميشــود .ايــن اختــال در
عملكــرد تحصيلــي فــرد و امــور روزمــره مســتلزم نوشــتن تداخــل
ميكنــد ( .)4مؤلفههــاي اختــال در نوشــتن عبارتنــد از :هجــي
كــردن ضعيــف ،اشــتباه در دســتور و نقطهگــذاري و دســت خــط
بــد .اشــتباهات هجــي كــردن اغلــب خطاهــاي آوايــي هســتند.
يعنــي هجــي كــردن اشــتباهي كــه شــبيه هجــي كــردن صحيــح
بــه نظــر ميرســد ( .)5،4براســاس ویرایــش پنجــم راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختــال هــای روانــی ،افــراد دارای اختالل در
نوشــتن از مهــارت هــاي نگارشــی پايينتــری برخوردارنــد کــه بــر
میــزان خودتنظیمــی هیجانــی آن هــا تاثیــر منفــی مــی گــذارد (.)6
خودتنظیمــی هیجانــی شــامل هــر راهبــرد مقابلــه ای اســت کــه
افــراد ،هنــگام مواجهــه بــا هیجانــات شــدید اســتفاده مــی کننــد.
در واقــع ،تنظيــم هيجانــي ،بــه توانايــي درک هيجانــات ،تعديــل و
ابــراز هيجانــات اشــاره دارد ( .)9در مجمــوع راهبردهــای تنظیــم
هیجــان هــا ،بــه دانــش آمــوزان کمــک مــی کنــد تــا برانگیختگی
و هیجــان هــای منفــی را تنظیــم نماینــد .بخاطــر اهمیــت و نقــش
مهــارت هــای تنظیــم هیجــان ،ضــرورت «آمــوزش کارکردهــای
اجرایــی» ( )Executive Functions Trainingبــرای بهبــود

تمایــز تظاهــرات بالینــی از غیــر بالینــی اضطــراب امتحــان بــه این
نتیجــه رســیدند کــه دانــش آمــوزان دارای اضطــراب امتحــان بــه
میــزان بــاال هســتند .همچنیــن  )14( Howell &Buroدر مطالعــه
خــود بــا عنــوان روابــط بیــن ذهــن آگاهــی ،خودتنظیمــی مرتبــط
بــا موفقیــت و هیجانــات پیشــرفت بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه یکــی ازدالیــل عــدم موفقیــت دانــش آمــوزان درامتحانــات
مختلــف ،اضطــراب و تشــویش زیــاد اســت.
در طــول دهــه اخيــر توجــه فزاينــده اي بــه نقــش «آمــوزش
كاركردهــاي اجرايــي» در فرايندهــاي شــناختي ،تحصيلــي و
يادگيــري كــودك شــده اســت ( .)15در«آمــوزش كاركردهــاي
اجرايــي» تمامــي فرايندهــاي شــناختي پيچيــده را كــه در انجــام
تكاليــف هدفمنــد ،دشــوار و تکالیفــی کــه بــرای فــرد جدیــد و نــا
آشــنا هســتندضروري مــی باشــند ،وجــود دارد و شــامل توانايــي
ايجــاد درنــگ يــا بــازداري پاســخي خــاص و بــه دنبــال آن
برنامــه ريــزي توالــي هــاي عمــل و حفــظ بازنمايــي ذهنــي
تكاليــف بوســيله حافظــه كاري اســت (« .)16آمــوزش کارکردهــای
اجرایــی» بــر بهبودی مهــارت هایــی از قبیــل خودکنترلــی ،ارتباط،
مهــارت هــای حــل مســأله اجتماعــی متمرکــز بــوده انــد (.)17
یافتههــای پژوهــش احمــدی و همــکاران ( )3بیانگــر تأثیــر
معنــادار «آمــوزش کارکــرد اجرایــی» بــر مهارتهــای شــناختی
بــود.
در پژوهــش هــای قبلــی مشــخص شــد کــه اغلــب مطالعــات بــه
بررســی اثربخشــی «آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» بــر خــود
تنظیمــی هیجانــی و اضطــراب امتحــان دانش آمــوزان دارای ســایر
اختــاالت یادگیــری ماننــد اختــال نقــص توجــه ،اختــال تکلــم
و اختــاالت حرکتــی پرداختــه انــد ( .)17،3،19امــا موضــوع حاضر
در بیــن دانــش آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن انجــام نشــده
اســت واز ایــن جنبــه در بیــن مطالعــات قبلــی شــکاف علمــی
وجــود دارد.لــذا هــدف پژوهــش حاضــر اثــر بخشــی «آمــوزش
کارکردهــای اجرایــی» بــر خــود تنظیمــی هیجانــی و اضطــراب
آزمــون دانــش آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن مــی باشــد.

راهبردهــای تنظیــم هیجــان ،بــارز اســت (.)10
در میــان هیجــان هــای دوران تحصیلــی دانــش آمــوزان ،بحــث
اضطــراب بســیار مهــم اســت و یکــی از انــواع اضطــراب هــا،
اضطــراب آزمــون ( )test anxietyاســت کــه وقتــی مقــدار
آن از حــد مطلــوب فراتــر رود بــه احتمــال قــوی یادگیــری و
پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان را تحــت تاثیــر قــرار داده
و باعــث مــی شــود تــا بخــش زیــادی از منابــع و اســتعدادهای
بالقــوه تلــف شــود ( .)11ایــن اتفــاق در دانــش آمــوزان مبتــا بــه
ناتوانــی هــای یادگیــری ،بیشــتر رخ مــی دهــد .دانــش آمــوزان
مبتــا بــه ناتوانــی هــای یادگیــری هنــگام امتحــان ،اضطــراب
گســترده ای دارنــد کــه موجــب کاهــش عملکــرد تحصیلــی و بــه
تبــع آن واکنــش هــای هیجانــی آن هــا مــی شــود ( .)12لــذا متمایز

روش کار
روش پژوهــش مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی و پیــش
آزمــون ،پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری
شــامل ،کلیــه دانشآمــوزان دختــر دارای اختــال در نوشــتن
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مراجعهکننــده بــه مرکــز آموزشــی توانبخشــی مشــکالت ویــژه
یادگیــری اســام آبــاد غــرب در ســال  1398بودنــد کــه مطابــق
بــا پرونــده مشــاورههای روانشــناختی آن هــا دارای اختــال در
نوشــتن بودنــد ،کــه تعــداد آنهــا در حــدود 129تــن بــود .از بیــن
دانــش آمــوزان دختــر دارای اختــال در نوشــتن تعــداد  30تــن بــا
روش نمونــه گیــری در دســترس و بــا هــدف شناســایی افــرادی
کــه مــاک هــای ورودی بــرای شــرکت در مطالعــه را دارا بودنــد
انتخــاب و بــا روش گمــارش تصادفــی بــا اســتفاده از قرعــه کشــی
در  2گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه صــورت تصادفــی جایگزیــن
شــدند .تعــداد نمونــه بــا توجــه بــه واریانــس برگرفتــه از مطالعــه
اولیــه روی  20مشــارکت کننــده بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و
بــا در نظــر گرفتــن حداکثــر خطــای قابــل قبــول  0/06و ســطح
اطمینــان 95درصــد برابــر بــا  30تــن بــرآورد شــد .کل فرآینــد
نمونــه گیــری بیــن  28روز بــه طــول انجامیــد .مــاک هــای ورود
شــامل دانــش آمــوز دختــر ،دارای اختــال در نوشــتن (ایــن دانــش
آمــوزان تعــداد غلــطهاشــون در نوشــتن از  25درصــد کلمــات
آزمــون امــای گرفتــه شــده بــود) ،دامنــه ســنی بیــن  10تــا 12
ســال بــود و مهمتریــن مــاک خــروج در مطالعــه حاضــر عــدم
تمایــل آزمودنــی بــه شــرکت در ادامــه فرآینــد مداخلــه و پژوهــش
بــود ،کــه هیــچ یــک از آزمودنــی هــا در ایــن پژوهــش از فرآینــد
پژوهــش خــارج نشــدند.
جمعآوری دادهها ،با ابزار های زیر انجام شد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل ســن و مقطــع تحصیلــی
دانــش آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن و ســطح تحصیــات
والدیــن آن هــا بــود.
«آزمــون بیــان نوشــتاری» ( )Written Expression Testتوســط
فــاح چــای در ســال  1995طراحــی شــد ( .)21ایــن آزمــون
بــه منظــور تشــخیص و انــدازه گیــری ســطح توانایــی نوشــتن
آزمودنــی هــای دارای اختــال نوشــتن بــه کار طراحــی شــد
واز لحــاظ درجــه دشــواری مطابــق ســن و پایــه دانــش آمــوزان
ابتدایــی ،تنظیــم شــده اســت .ایــن آزمــون بــرای هــر پایــه شــامل
 2مرحلــه اســت کــه مرحلــه اول  50درصــد از کتــاب فارســی
(نصــف کتــاب) و مرحلــه دوم کل کتــاب را در بــر مــی گیــرد .براي
اجــرای آزمــون امــا ابتــدا  4ســطح بــراي کلمــات یــا واژه هایــی
موجــود در متــن از نظــر دشــواري و ســهولت در نظــر گرفتــه شــد.
 .1ســطح اول يــا آســان تريــن ســطح شــامل کلمــات یــا
واژه هایــی کــه حداقــل فراوانــي آن هــا  15کلمــه و باالتــر
اســت .مثــا در بیــن  60کلمــه امالیــی کــه گرفتــه مــی شــود
بایــد حداقــل  15کلمــه از کلمــات ایــن ســطح (آســانترین ســطح)

اســتفاده شــود.
 .2ســطح دوم یــا آســان کــه شــامل کلمــات یــا واژه هایــی اســت
کــه فراوانــي آن هــا بيــن  10تــا  14کلمــه اســت .مثــا در بین 60
کلمــه امالیــی کــه گرفتــه مــی شــود باید بیــن  10تــا  14کلمــه از
کلمــات این ســطح (ســطح آســان) اســتفاده شــود.
 .3ســطح ســوم یــا ســطح دشــوار کــه شــامل کلماتــی یــا واژه
هایــی اســت کــه فراوانــي آن هــا بيــن  5تــا  9کلمــه اســت .مثــا
در بیــن  60کلمــه امالیــی کــه گرفتــه مــی شــود ،بایــد بیــن  5تــا
 9کلمــه از کلمــات ایــن ســطح (ســطح دشــوار) اســتفاده شــود.
 .4ســطح چهــارم يــا دشــوارترين ســطح کــه شــامل کلمــات و
واژه هایــی اســت کــه فراوانــي آن هــا بيــن  1تــا  4کلمــه اســت.
یعنــی مثــا در بیــن  60کلمــه امالیــی کــه گرفتــه مــی شــود باید
بیــن  1تــا  4کلمــه از کلمــات ایــن ســطح (دشــوار تریــن ســطح)
اســتفاده شود.
آزمونهــای امــای ســال اول و دوم دارای  60کلمــه و آزمونهــای
امــای ســال ســوم ،چهــارم و پنجــم و ششــم  80کلمــه از کتــاب
فارســی آنهــا در نظــر گرفتــه شــد .یعنــی بــرای تشــخیص دارا
بــودن یــا نبــودن اختــال نوشــتن در دانــش آمــوزان ،ایــن تعــداد
کلمــات از کتــاب فارســی آن هــا ( 60کلمــه بــرای ســال اول و
دوم و  80کلمــه بــرای پایــه هــای ســوم ،چهــارم ،پنجــم و ششــم
کفایــت مــی کنــد .در ارائــه آزمونهــای هــر ســطح ترتیــب ســاده
بــه دشــوار فــوق رعایــت میشــود.
زمانــی کــه دانــش آمــوز بتوانــد بیــن  90تــا  100درصــد از کل
کلمــه هــای امــای گفتــه شــده را درســت بنویســد ،ســطح بســیار
خــوب در نوشــتن را بدســت آورده و احتیاجــی بــه آمــوزش نــدارد.
زمانــی کــه دانــش آمــوز بتوانــد بیــن  75تــا  89درصــد از کلمههــا
را درســت بنویســد ،ســطح قابــل قبــول در نوشــتن را بدســت آورده
ا ست .
منظــور از ایــن درصدهــا ،یعنــی  75تــا  89درصــد از  60کلمــه
بــرای ســال اول و دوم کــه حــدود  45تــا  53کلمــه مــی شــود
و  75تــا  89درصــد از 80کلمــه بــرای پایــه هــای ســوم ،چهــارم،
پنجــم و ششــم ،کــه حــدود  60تــا  71کلمــه مــی شــود ،را بتوانــد
درســت بنویســد.
زمانــی کــه تعــداد غلطهــای دانــش آمــوز در نوشــتن از  25درصــد
کلمــات آزمــون امــا بیشــتر شــود ،یعنــی زمانــی کــه تعــداد
غلــط هــا از  25درصــد از  60کلمــه بــرای ســال اول و دوم کــه
حــدود  15کلمــه مــی شــود ،و  25درصــد از 80کلمــه بــرای
پایــه هــای ســوم ،چهــارم ،پنجــم و ششــم ،کــه حــدود  20کلمــه
مــی شــود ،بیشــتر شــود .آزمــون متوقــف و از آزمــون ســطح
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«پرسشــنامه خودتنظيمــي هيجانــي»
 )Regulation Questionnaireتوســط Alonso-Tapia
و همــکاران در ســال  2014ســاخته شــده اســت ( .)22ایــن
پرسشــنامه شــامل  20عبــارت بــود کــه پاســخگویی بــه آن هــا
بــر اســاس طیــف لیکــرت  5درجــه ای از کامــا موافقــم = 5تــا
کامــا مخالفــم = 1را شــامل مــی شــود .پرسشــنامه دارای  3مولفه
پنهــان کــردن هیجــانهــا ( 8 )hide emotionsعبــارت شــامل ،1
 ،20 ،10،13،15،17 ،9 ،5ســازش بــا هیجــان هــا (compromise
 7 )with emotionsعبــارت شــامل  2،4،7،8،12،16،19و تحمــل
هیجــان هــا ( 5 )tolerance of emotionsعبــارت شــامل
 3،6،11،14،18مــی باشــد ( .)21حداقــل و حداکثــر نمــره بیــن
 20تــا  100مــی باشــد کــه نمــره باالتــر بیانگــر خودتنظیمــی
هیجــان هــا اســت .ســطح بنــدی نمــره بیــن  20تــا  50بــه معنــی
خودتنظیمــی هیجانــی پاییــن ،نمــره بیــن  51تــا  75بــه صــورت
خودتنظیمــی هیجانــی متوســط و نمــره بیــن  76تــا  100بــه
صــورت خودتنظیمــی هیجانــی بــاال ســطح بنــدی میشــود.
در مطالعــه  Alonso-Tapiaو همــکاران ( )22روایــی محتــوا بــه
روش کیفــی «پرسشــنامه خودتنظيمــي هيجانــي» بــا اســتفاده از
نظــر  5تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه
مادریــد در اســپانیا ،مطلــوب گــزارش شــد .پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی
 664دانــش آمــوز مقطــع متوســطه شــهر مادریــد در اســپانیا،
انجــام شــد و  0/80گــزارش شــد ( .)21در مطالعــه Hofmann
 )25( & Kahdanروایــی محتــوا بــه روش کیفــی «پرسشــنامه
خودتنظيمــي هيجانــي» بــا اســتفاده از نظــر  7تــن از متخصصــان
حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه کمبریــج ،مطلــوب گــزارش
شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ روی  198تــن از دانشــجویان دانشــگاه کمبریــج انجــام
شــد و  0/84گــزارش شــد (.)25
در ایــران ،دلگــرم و همــکاران ( )26در پژوهــش خــود روی
 236تــن از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رودهــن،
از «پرسشــنامه خودتنظيمــي هيجانــي» اســتفاده کردنــد .روایــی
محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار بــا اســتفاده از نظــر  6تــن از
متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد رودهــن مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه
فــوق انجــام و  0/77گــزارش شــد .ســمیعیان و همــکاران ( )7در
پژوهــش خــود از «پرسشــنامه خودتنظيمــي هيجانــي» اســتفاده
کردنــد .روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار بــا اســتفاده از نظــر

پاییــن تــر اســتفاده میگــردد و ایــن تــا زمانــی کــه دانــش آمــوز
بــه ســطح قابــل قبــول و در حــد انتظــار برســد ،ادامــه خواهــد
داشــت.
مثــا اگــر دانــش آمــوزی در ســطح چهــارم یــا دشــوارترین ســطح
بیشــتر از  25درصــد کلمــات را غلــط بنویســد ،او را بــه مرحلــه
قبــل تــر یعنــی ســطح ســوم یــا دشــوار مــی بریــم و ایــن کار تــا
زمانــی ادامــه پیــدا مــی کنــد کــه مثــا همیــن دانــش آمــوز در
مرحلــه دوم یعنــی مرحلــه آســان بتوانــد بــه ســطح قابــل قبــول
برســد و بتوانــد  75تــا  89درصــد کلمــات رو درســت بنویســد.
در ایــران فــاح چــای ( )21در پژوهــش خــود روی  378تــن از
دانــش آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن منطقــه 15شــهر تهــران

از «آزمــون بیــان نوشــتاری» اســتفاده کــرد .روایــی محتــوا بــه
روش کیفــی ابــزار بــا اســتفاده از نظــر  5تــن از متخصصــان حــوزه
روانشناســی کــودکان اســتثنایی دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران
مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه فــوق انجــام و
 0/86گــزارش شــد .باعــزت و ایــزدی فــرد ( )20در پژوهــش خــود
بــا عنــوان اثربخشــي راهبردهــاي خــود نظــم دهــي بــر كاهــش
خطاهــاي اماليــي دانــش آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن ،از
«آزمــون بیــان نوشــتاری» اســتفاده کردنــد .روایــی محتــوا بــه
روش کیفــی ابــزار بــا اســتفاده از نظــر  7تــن از متخصصــان
حــوزه روانشناســی کــودکان اســتثانی دانشــگاه محقــق اردبیلــی
مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی  40دانــش آمــوزان دارای
اختــال در نوشــتن ،در پايــه ســوم تــا پنجــم ابتدايــي منطقــه 12
شــهر تهــران انجــام و  0/85گــزارش شــد.
در مطالعــه  Gansleو همــکاران ( )23روایــی محتــوا بــه روش
کیفــی «آزمــون بیــان نوشــتاری» بــا اســتفاده از نظــر  9تــن از
متخصصــان حــوزه روانشناســی یادگیــری دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانا
در کشــور ایالــت متحــده آمریــکا ،مطلــوب گــزارش شــد .پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
روی  538دانــش آمــوز مقطــع ابتدایــی شــهر لوئیزیانــا (آمریــکا)
انجــام شــد و  0/88گــزارش شــد .در مطالعــه  Nydénو همــکاران
( )24روایــی محتــوا بــه روش کیفــی «آزمــون بیــان نوشــتاری» بــا
اســتفاده از نظــر  7تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی
دانشــگاه ماالیــا کشــور مالــزی ،مطلــوب گــزارش شــد .پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی
 505دانــش آمــوز مقطــع متوســطه شــهر ماالیــا (مالــزی) انجــام
شــد و  0/91گــزارش شــد.
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دبیرســتانهای دولتــی شــهرآمل انجــام شــد و از»ســیاهه اضطراب
آزمــون» اســتفاده کردنــد .روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار بــا
اســتفاده از نظــر  7تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی
دانشــگاه ســمنان (پژوهــش را در شــهر آمــل انجــام داده امــا روایی
در دانشــگاه ســمنان انجــام داده اســت).مطلوب گــزارش شــده
اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه پژوهــش انجــام و  0/81گــزارش شــد.
در مطالعــه حاضــر روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و روایــی صوری
ابــزار هــای مــورد اســتفاده بــا نظــر خواهــی از  9تــن از متخصصان
روانشناســی تربیتــی ( 6تــن) و روانشناســی کــودکان اســتثنائی
( 3تــن) دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ایــام مطلــوب گــزارش
شــد .همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای  30تــن دانشآمــوزان دختــر دارای
اختــال در نوشــتن پایــه هــای چهــارم ،پنجــم و ششــم ابتدایــی
شهرســتان اســام آبــادغــرب انــدازه گیــری و بــرای «آزمــون
بیــان نوشــتاری»« ،پرسشــنامه خودتنظيمــي هيجانــي» بــه ترتیب
 0/90 ،0/79بــود .همچنیــن بــرای بررســی میــزان پایایی «ســیاهه
اضطــراب آزمــون» از روش کودر-ریچاردســون اســتفاده شــده کــه
شــاخص بدســت آمــده  0/88گــزارش شــد.
روایــی محتــوا بــا روش کیفــی «آمــوزش کارکرهــای اجرایــی» در
مطالعــه رزمــی و همــکاران ( )18بــا عنــوان اثــر بخشــی آمــوزش
کارکردهــای اجرایــی بــر نشــانههای اضطــراب ،نارســایی توجــه و
مهارتهــای اجتماعــی کــودکان مبتــا بــه اختــال بیشفعالــی در
تبریــز بــا اســتفاده از نظــر  4تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی
کــودکان اســتثنائی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز مطلــوب
ارزیابــی شــده اســت .در پژوهــش حاضــر نیــز روایــی محتــوا بــه
روش کیفــی «آمــوزش کارکرهــای اجرایــی» بــا نظــر خواهــی از
 9تــن از متخصصــان روانشناســی تربیتــی ( 6تــن) و روانشناســی
کــودکان اســتثنائی ( 3تــن) دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ایــام
مطلــوب ارزیابــی شــد.

 5تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه تهــران
مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی  450دانشآمــوز دختــر
دوره پایــه  10مناطــق  19گانــه آمــوزشو پــرورش شــهر تهــران
انجــام و  0/80گــزارش شــد.
«ســیاهه اضطراب آزمــون» ( )Test Anxiety Inventoryتوســط
 Sarasonدر ســال  1984ســاخته شــده اســت ( .)28ایــن ســیاهه
مشــتمل بــر  37عبــارت اســت که بــه صــورت بلــه= 1و خیر=صفر
تنظیــم شــده اســت .حداقــل نمــره در ایــن آزمــون صفــر و حداکثــر
نمــره  37اســت .نمــره صفــر بــه ایــن معناســت کــه فــرد از لحــاظ
میــزان اضطــراب آزمــون در پاییــن تریــن ســطح و نمــره  37بــه
ایــن معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ اضطــراب امتحــان در باالترین
ســطح قــرار دارد .ســطح بنــدی نمــره بــه ایــن صــورت مــی باشــد؛
نمــره بیــن صفــر تــا 12بــه معنــی اضطــراب آزمــون خفیــف؛ نمــره
بیــن  13تــا  20بــه صــورت اضطــراب آزمــون متوســط و نمــره
بیــن  21تــا  37بــه صــورت اضطــراب آزمــون شــدید ســطحبندی
مــی شــود.
در مطالعــه  )28( Sarasonروایــی محتــوا بــه روش کیفی «ســیاهه
اضطــراب آزمــون» بــا اســتفاده از نظــر  3تــن از متخصصــان حوزه
روانشناســی ســامت دانشــگاه واشــینگتون مطلــوب گــزارش شــد.
پایایــی بــه روش همســانی درونی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونباخ
روی  392تــن ازدانشــجویان دانشــگاه واشــینگتون انجــام و 0/79
گــزارش شــد ( .)24در مطالعــه  Ugwuanyiو همــکاران ()29
روایــی محتــوا بــه روش کیفــی «ســیاهه اضطــراب آزمــون» بــا
اســتفاده از نظــر  5تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی ســامت
دانشــگاه  Lagosکشــور نیجریــه ،مطلــوب گــزارش شــد .پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
روی  83دانشآمــوز دبیرســتانی پســر و دختــر مــدارس متوســطه
نمونــه در ایالــت  ،Enuguکشــور نیجریــه انجــام و  0/87گــزارش
شــد (.)29
در ایــران ،یزدانــی و ســلیمانی ( )30در پژوهــش خــود روی 114
تــن از دانشــجویان مامایــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف
آبــاد از»ســیاهه اضطــراب آزمــون» اســتفاده کردنــد .در ایــن
مطالعــه روایــی محتــوا بــه روش کیفــی بــا اســتفاده از نظــر  8تــن
ازمتخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد نجــف آبــاد مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی
نمونــه پژوهــش انجــام و  0/79گــزارش شــد .مطالعــه مهــدوی
و همــکاران ( )31روی 250تــن از دانشآمــوزان دخترســال ســوم
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جلســه اول :در جلســه اول فعالیــت هــا بــه صــورت معارفــه و ارﺗﺒﺎط
متقابــل ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﮑﻞ اختــاالت یادگیــری
غیرکالمــی ،توضیــح ﺑﻪ آزمودنــی هــا در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ پژوهــش،
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات آن هــا و آزمونگــر از آمــوزش ،معرفــی
هــدف پژوهــش ،اجــرای پیــش آزمــون ،تعریــف و توضیــح نقــش
کارکردهــای اجرایــی ،انجــام تکالیــف غیرکالمــی ریاضــی شــامل
پیگیــری دســتورات و بخاطــر ســپردن اعــداد ،و امــاء لغــات و
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عبــارت هــا انجــام شــد.
جلســه دوم :در جلســه دوم کارکردهــای اجرایــی و آمــوزش بــازی
بــا تصاویــر معرفــی شــد .در ایــن جلســه تصاویــر و عکــس هایــی
بــه دانــش آمــوزان جهــت شناســایی رنــگ و جهــت عکــس هــا در
عــرض  15ثانیــه داده شــد.
جلســه ســوم :در ایــن جلســه بــه معرفــی کارکــرد اجرایــی برنامــه
ریــزی ،آمــوزش ابتدایــی برنامــه ریــزی ،بــه همــراه تکالیــف
پرداختــه شــد.
تکلیــف تنظیــم تصاویــر :در ایــن بــازی  10داســتان مختلــف وجود
دارد و بــرای هــر داســتان  3تصویــر قــرار داده شــده اســت کــه اگر
بــا ترتیــب صحیــح کنــار هــم قــرار گیرنــد یــک داســتان معنــی دار
را تشــکیل مــی دهنــد و بــه آن نمــره تعلــق مــی گیــرد.
تکلیــف آمــاده کــردن وســایل :در ایــن بــازی مجموعــه ای از
تصاویــر مختلــف در هــر صفحــه نشــان داده مــی شــود کــه بایــد
براســاس موضوعــی کــه در پائیــن صفحــه نوشــته شــده ،برخــی از
تصاویــر مربــوط بــه آن فعالیــت را بــا مــوس بــه قســمت پائیــن
کشــید و پــس از تکمیــل دکمــه ثبــت زده شــود.
جلســه چهــارم :در جلســه چهــارم بررســی تکالیف جلســه گذشــته،
آمــوزش اصــول برنامــه ریــزی ،اجــرای عملــی برنامــه ریــزی
روزانــه و هفتگــی ،ماهانــه اجــرا شــد.
جلســه پنجــم :در ایــن جلســه بــه بررســی تکالیــف برنامــه
ریــزی ،شــروع تعریــف توجــه ،اجــرای کارت هــای تقویــت توجــه
پرداختــه شــد.
جلســه ششــم :در ایــن جلســه اجــرای مجــدد روش کارت هــای
توجــه ،اجــرای تســت خــط زنــی ،دادن بازخــورد در جهــت افزایــش
توجــه پرداختــه شــد .آمــوزش توجــه بــه همــراه ارائــه تکلیــف بــه
صــورت زیــر:
تکلیــف ســتاره هــای دنبالــه دار :در ایــن بــازی  4ســتاره دنبالــه دار
بــه عنــوان نمونــه در بــاالی صفحــه مشــاهده مــی شــود .ســپس
در پائیــن آن هــا ســتاره هایــی ظاهــر مــی شــوند کــه اگــر دنبالــه
آن هــا مثــل دنبالــه نمونــه هــای بــاال باشــد دانــش آمــوز بایــد بــه
ســرعت دکمــه  Spaceرا بزنــد و اگــر متفــاوت بــود هیــچ واکنشــی

واکــه هــای کوتــاه اســت و دانــش آمــوز بایــد حــرف خــاص همراه
بــا واکــه خاصــی را پیــدا کــرده و عالمــت بزنــد .در بــازی بعــدی
از بیــن کلمــات فقــط کلمــات خاصــی کــه حــرف نقطــه دار مــورد
نظــر در آن هســت را بخوانــد .در بــازی بــا اعــداد کــه هــم بــه
صــورت شــنیداری و هــم نوشــتاری قابــل اجراســت بــازی هــای
شمارشــی مســتقیم و معکــوس بــا اعــداد اســت.
تکالیف فوق مربوط به جلسه ششم می باشند.
جلســه هفتــم :در ایــن جلســه تعریــف بــازداری از پاســخ ،روش
اجــرای معکــوس دســتورات بــازداری از پاســخ ،توجــه بــه همــراه
ارائــه تکلیــف بــه صــورت زیراجــرا شــد.
تکلیــف چــرخ و فلــک :چرخــی بــه رنــگ ســبز یــا زرد ،در حــال
چرخــش بــه ســمت راســت یــا چــپ اســت تــا وقتــی کــه چــرخ
بــه ســمت راســت مــی چرخــد دانــش آمــوز بایــد بــا حداکثــر
ســرعت دکمــه راســت صفحــه کلیــد را کلیــک کنــد .بــه ازاء هــر
 10کلیــک یــک نمــره دریافــت مــی کنــد؛ امــا چنانچــه در ایــن
زمــان رنــگ و جهــت چــرخ عــوض شــود بایــد بالفاصلــه دکمــه
چــپ را کلیــک کنــد .درغیــر ایــن صــورت نمــره منفــی بــه او
تعلــق میگیــرد.
تکلیــف بــازی اعــداد :در ایــن بــازی دانــش آمــوز بایــد بــه ســرعت
اعــداد از یــک بــه بــاال را در مربــع هــا تایــپ کنــد .چنانچــه در
حیــن کار مربــع قرمــزی ظاهــر شــود تــا هــر عــددی کــه پیــش
رفتــه بایــد بطــور معکــوس برگــردد و اعــداد معکــوس را تایــپ
کنــد .مثــ ً
ا اگــر تــا  10پیــش رفــت و بــا مربــع قرمــز مواجــه
شــد9،8و...را در ادامــه تایــپ کنــد .همچنیــن هــرگاه بــا مربع ســبز
مواجــه شــد ،بایــد همچنــان بــه طــور مســتقیم و رو بــه بــاال تایــپ
اعــداد را ادامــه دهــد.
تکلیــف کلمــات رنگــی :دانــش آمــوز ابتــدا یــک بــار از روی یــک
حکایــت مــی خوانــد .ســپس بــرای مرتبــه دوم مــی خوانــد وایــن
بــار هــر وقــت بــه کلماتــی کــه بــه رنــگ ســبز هســتند رســید بــه
جــای خوانــدن آن کلمــه ،یکبــار و هــرگاه بــه کلمــات قرمــز رســید
دو بــار بــا خــودکار روی میــز مــی زنــد .ایــن بــازی در مراحــل
مختلــف بــا الگوهــای متفــاوت اجــرا مــی شــود .طبقــه بنــدی
کارت هــای داســتان براســاس رنــگ کلمــات مثــا ســبز و قرمــز
مثــل بــاال یــا  2رنــگ دیگــر ،شــکل کلمــه نوشــته شــده ،مثــا
بــزرگ یــا کوچــک و تعــداد نقطــه روی آن کلمات مشــخص شــده
مثــل کلمــات یــک نقطــه ای یــا  2نقطــه ای صــورت میگیــرد
مثــا بــرای مــورد آخــر از دانــش آمــوز مــی خواهیــم کــه هــر
وقــت بــه کلمــه یــک نقطــه ای رســید یــک بــار بــا خــودکار
روی میــز بزنــد و هــر وقــت بــه کلمــات  2نقطــه ای رســید  2بــار

نشــان ندهــد ،در غیــر ایــن صــورت نمــره منفــی کســب خواهــد
کر د .
تکلیــف رمزنویســی :روی صفحــه مجموعــه ای از حــروف کــه
هریــک بــا یــک رمــز مشــخص شــده نشــان داده مــی شــود.
دانــش آمــوز بایــد رمــز نوشــته شــده در پائیــن صفحــه را بــا کلیک
روی حــرف معــادل آن تبدیــل بــه یــک کلمــه معنــی دار کنــد.
بــازی بــا حــروف و اعــداد :این دفترچــه حاوی حــروف نقطــه دار و
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کــه دوره هــای تخصصــی مربــوط بــه « آمــوزش کارکردهــای
اجرایــی» را گذرانــده بــود ،اجــرا شــد .بــرای گــروه مداخلــه 10
جلســه  1/30تــا  2ســاعت بــه صــورت هــر هفتــه  1جلســه برنامــه
« آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» برگــزار شــد .بــرای گــروه کنترل
هیــچ مداخلــه ای انجــام نشــد و بــه آن هــا اعــام شــد کــه طــی
انجــام پژوهــش در جــای دیگــر نیــز مداخلــه ای دریافــت نکننــد.
ضمنــا  2گــروه مــورد مطالعــه هیــچ ارتباطــی را بــا هــم در طــی
فرآینــد مداخلــه نداشــتند بــه ایــن خاطــر کــه پژوهشــگران ضمــن
هماهنگــی بــا مســئولین مرکــز مرکــز آموزشــی توانبخشــی
مشــکالت ویــژه یادگیــری اســام آبــاد غــرب ،و جلــب رضایــت
شــرکت کننــدگان ،افــراد گــروه کنتــرل را مجــاب کــرده کــه در
طــول فرآینــد مداخلــه از مراجعــه حضــوری خــودداری کننــد .یــک
هفتــه پــس از پایــان مداخلــه ،مجــددا از  2گــروه مداخلــه و کنتــرل
پــس آزمــون بــا توزیــع «پرسشــنامه خــود تنظیمــی هیجانــی»
وســیاهه اضطــراب آزمــون» انجــام شــد .ضمنــا جهــت رعایــت
اصــول اخالقــی بــرای گــروه کنتــرل نیــز پــس از پایــان پژوهــش،
«آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» در همــان مرکــز برگــزار شــد.
داده هــای بدســت آمــده بــا روش هــای آمــار توصیفــی (میانگین و
انحــراف معیــار) و اســنتنباطی (تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره)
و بــا اســتفاده از نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  24تحلیــل
شد ند .

روی میــز بزنــد.
تکالیف فوق مربوط به جلسه هفتم می باشند.
جلســه هشــتم :در ایــن جلســه روش اجــرای معکــوس دســتورات،
آمــوزش هــا ی جلســات گذشــته ارائــه شــد.
جلســه نهــم :در ایــن جلســه آمــوزش انجــام تکالیــف در آرامــش و
عــدم الــزام بــه پاســخ و تمریــن تنفــس عمیــق ارائــه شــد.
جلســه دهــم :در ایــن جلســه اجــرای آمــوزش انجــام تکالیــف در
آرامــش ،تمریــن برنامــه ریــزی و کارت هــای تقویــت توجــه ارائــه
شــد.
جلســه ارزیابــی :در ایــن جلســه بــه بررســی و جمــع بنــدی مطالب
آمــوزش داده شــده ،ارائــه بازخــورد و انجــام پــس آزمــون پرداختــه
شد .
روش اجــرا بدیــن صــورت بــود کــه در مرحلــه اول؛ پژوهشــگر بــا
کســب مجــوز از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ایــام ،بــه مرکــز
آموزشــی توانبخشــی مشــکالت ویــژه یادگیــری اســام آبــاد
غــرب ،مراجعــه کــرده و در محیــط پژوهــش حضــور پیــدا کــرد .در
مرحلــه بعــد پــس از معرفــی خــود بــه مســئولین ذیربــط ،اهــداف
پژوهــش و مراحــل انجــام کار را بــرای آن هــا بیــان کــرد .پــس
از کســب موافقــت ریاســت مرکــز آموزشــی توانبخشــی مشــکالت
ویــژه یادگیــری اســام آبــاد غــرب ،کار نمونــه گیــری آغــاز
گردیــد.
در فرآینــد نمونــه گیــری ،پژوهشــگر از بیــن  129تــن دانــش آمــوز
دختــر دارای اختــال در نوشــتن بــا دامنــه ســنی بیــن  10تــا 12
ســال کــه بــا هــدف دریافــت خدمــات روانشناســی تربیتــی بــه
مرکــز آموزشــی توانبخشــی مشــکالت ویــژه یادگیــری اســام آباد
غــرب ،در ســال تحصیلــی  1397-1398مراجعــه کــرده بودنــد ،بــا
اســتفاده از روش نمونــه گیــری دردســترس تعــداد 30تــن را انتخاب
و وارد فرآینــد پژوهــش کردنــد .دانــش آمــوزان دختــر انتخــاب
شــده بــه صــورت تصادفــی ســاده (بــا روش گمــارش تصادفــی) در
 2گــروه مداخلــه کــه « آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» را دریافــت
کردنــد  15تــن و گــروه کنتــرل  15تــن جایگزیــن شــدند .کل
فرآینــد نمونــه گیــری بیــن  28روز بــه طــول انجامیــد.
بعــد از انتخــاب نمونــه بــرای گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه صــورت
گروهــی و بــا اســتفاده از «پرسشــنامه خــود تنظیمــی هیجانــی»
وســیاهه اضطــراب آزمــون» پیــش آزمــون ،اجــرا شــد.
پــس از اجــرای پیــش آزمــون ،برگــزاری جلســات «آمــوزش
کارکردهــای اجرایــی» در ســالن مربــوط بــه مرکــز آموزشــی
توانبخشــی مشــکالت ویــژه یادگیــری اســام آبــاد غــرب ،کــه
دارای  40صندلــی بــود توســط پژوهشــگر اول مطالعــه حاضــر

یافتهها
تعــداد کل شــرکت کننــدگان  30تــن بــا دامنــه ســنی بیــن 10
تــا  12ســال بودنــد 11.تــن از شــرکتکنندگان پایــه چهــارم (36
درصــد) ( 7تــن بــرای گــروه مداخلــه ( 46درصــد) و  5تــن بــرای
گــروه کنتــرل ( 33درصــد) 10 ،تــن از شــرکت کننــدگان پایــه
پنجــم ( 33در صــد) ( 5تــن بــرای گــروه مداخلــه ( 33درصــد)
بودنــد و  5تــن بــرای گــروه کنتــرل ( 33درصــد) و  8تــن دیگــر
پایــه ششــم ( 60در صــد) ( 4تــن بــرای گــروه مداخلــه ( 26درصد)
و  4تــن بــرای گــروه کنتــرل ( 26درصــد) بودنــد .همچنیــن پــدر 7
تــن ( 23درصــد) و مــادر  3تــن ( 10درصــد) از شــرکت کننــدگان
دارای تحصیــات دیپلــم ،پــدر  6تــن ( 20درصــد) و مــادر  3تــن
( 10درصــد) از شــرکت کننــدگان دارای تحصیــات کاردانــی و
پــدر  5تــن ( 16درصــد) و مــادر  6تــن ( 20درصــد) دیگــر از
شــرکت کننــدگان دارای تحصیــات کارشناســی بودنــد.
آمــاره هــای توصیفــی مربــوط بــه ســن شــرکت کننــدگان در
پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه؛ میانگیــن و انحــراف معیــار
ســن شــرکت کننــدگان در گــروه مداخلــه «آمــوزش کارکردهــای
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دقیــق فیشــر نشــان داد کــه بیــن گــروه هــای مداخلــه و کنتــرل
از نظــر پایــه تحصیلــی دانــش آمــوزان ()P=0/546و وضعیــت
تحصیــات والدیــن ( )P= 0/654تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد
( )P>0/01و گــروه هــا از نظــر ایــن متغیرهــا همگــون می باشــند.

اجرایــی»  ،11/22±3/27و میانگیــن و انحــراف معیــار ســن
شــرکت کننــدگان در گــروه کنتــرل  10/98±3/14بــا P =0/477
مــی باشــد .بــه طــور کلــی نتایــج آزمــون  tمســتقل نشــان داد کــه
بیــن گــروه هــای مداخلــه و کنتــرل در متغیــر ســن ()P=0/477
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ( .)P>0/01همچنین نتایــج آزمون

جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودتنظیمی هیجانی و اضطراب آزمون در  2گروه مداخله و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
گروه

متغیرهای وابسته

“آموزش کارکردهای اجرایی”
خودتنظیمی هیجانی
گروه کنترل
“آموزش کارکردهای اجرایی”
اضطراب آزمون
گروه کنترل

(جــدول )1میانگیــن و انحــراف معیــار مربــوط بــه متغیرهــای
توانایــی خودتنظیمــی هیجانــی ،اضطــراب آزمــون را در بیــن
اعضــای  2گــروه مداخلــه «آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» و گروه
کنتــرل را نشــان مــی دهــد.
بــر اســاس جــدول  1میانگیــن و انحراف معیــار متغیــر خودتنظیمی
هیجانــی بــرای گــروه «آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» در پیــش
آزمــون و پس آزمــون بــه ترتیــب  55/93±17/24و 75/33±6/13

مراحل

میانگین و انحراف معیار

تعداد

پیش آزمون

55/93±17/24

15

پس آزمون

75/33±6/13

15

پیش آزمون

53/06±15/72

15

پس آزمون

56/80±9/65

15

پیش آزمون

32/86±6/13

15

پس آزمون

22/40±4/01

15

پیش آزمون

36/66±9/46

15

پس آزمون

38/20±5/03

15

و بــرای گــروه کنتــرل بــه ترتیــب  53/06±15/72و 56/80±9/65
میباشــد .همچنیــن بــر اســاس جــدول  1میانگیــن و انحــراف معیار
متغیــر اضطــراب آزمــون بــرای گــروه «آمــوزش کارکردهــای
اجرایــی» در پیــش آزمــون و پــس آزمون بــه ترتیــب32/86±6/13
و  22/40±4/01و بــرای گــروه کنتــرل به ترتیــب  36/66±9/46و
 38/20±5/03مــی باشــد.

جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس نمره کل خودتنظیمی هیجانی در  2گروه مداخله و کنترل
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

P-value

ضریب اثر

توان آزمون

اثر گروه

2495/426

1

2495/426

37/69

0/001

0/583

0/001

اثر پیش آزمون

511/44

1

511/44

0/672

0/419

0/024

0/124

خطا

1787/22

27

18/66

کل

135352/000

30

نکــرده انــد ،اثربخشــی مثبــت و معنــاداری داشــته اســت .همچنین
بــا توجــه بــه یافتــه هــای (جــدول  )2و انــدازه اثــر بدســت آمــده
مشــخص شــد کــه  58درصــد از تغییــرات خودتنظیمــی هیجانــی
در گــروه مداخلــه ناشــی از اثربخشــی «آمــوزش کارکردهــای
اجرایــی» اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج (جــدول ،)2مقــدار  Fمحاســبه شــده برابــر
 69/37بــود کــه در ســطح  P< 0/05معنــادار اســت و نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه «آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» بــر بهبود
خودتنظیمــی هیجانــی آزمودنــی هــای گــروه مداخلــه در مقایســه
بــا آزمودنــی هــای گــروه کنتــرل کــه ایــن آمــوزش را دریافــت
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رضا سبزی و همکاران
جدول :3نتایج تحلیل کوواریانس نمره کل اضطراب آزمون در  2گروه مداخله و کنترل
13

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

P-value

ضریب اثر

توان آزمون

اثر گروه

266/837

1

266/837

11/85

0/002

0/305

0/913

اثر پیش آزمون

0/127

1

0/127

0/006

0/941

0/001

0/051

خطا

608/006

27

22/519

کل

37985/000

30

بــا توجــه بــه نتایــج (جــدول  ،)3مقــدار  Fمحاســبه شــده برابــر

کارکردهــای اجرایــی اســتفاده مــی شــود ،نتیجــه آن کاهــش

دهنــده ایــن اســت کــه «آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» بــر

از دیگــر دالیلــی کــه بــرای یافتــه هــای ایــن پژوهــش و در

ســطح اختــال در نوشــتن در بیــن شــرکت کننــدگان اســت.

 11/56بــود کــه در ســطح  P< 0/05معنــادار اســتو نشــان

همســویی بــا نتایــج مطالعــه  Chinو همــکاران ( )11مــی تــوان

کاهــش اضطــراب آزمــون آزمودنــی هــای گــروه مداخلــه در
مقایســه بــا آزمودنــی هــای گــروه کنتــرل کــه ایــن آمــوزش را

ذکــر کــرد ایــن اســنت کــه در فرآینــد مداخلــه و اجــرای روش

دریافــت نکــرده انــد ،اثربخشــی مثبــت و معنــاداری داشــته اســت.

کارکردهــای اجرایــی ،توانایــی بازبینی کــردن و ســازماندهی کردن

همچنیــن بــا توجــه بــه یافتــه هــای جــدول  3و انــدازه اثر بدســت

در شــرکت کننــدگان ،بهبــود پیــدا میکنــد .بــه عنــوان مثــال برنامه

آمــده مشــخص شــد کــه 30درصــد از تغییــرات اضطــراب آزمــون

ريــزي ،يــا بــه عبــارت ديگــر ،توانايــي دســتيابي بــه يــك هــدف

در گــروه مداخلــه ناشــی از اثربخشــی «آمــوزش کارکردهــای

عمــده از طريــق مراحــل واســطه اي ديگــر ،يكــي از مؤلفــه هــاي

اجرایــی» اســت.

ضــروري فراينــد شــناختي ســطح بــاال ،مثــل حــل مســئله اســت.
بديــن ترتيــب شــايد توانايــي برنامــه ريــزي ،در رأس كاركــرد هاي

بحث

اجرايــي قــرار گرفتــه باشــد .بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه
بــه دلیــل اینکــه در روش کارکرهــای اجرایــی میــزان ســاماندهی

پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن «آمــوزش کارکردهــای اجرایی»

بــر خودتنظیمــی هیجانــی و اضطــراب آزمــون دانش آمــوزان دختر

و برنامــه ریــزی ارتقــا پیــدا مــی کنــد ،میــزان اختــال نوشــتاری

خودتنظیمــی هیجانــی دانــش آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن

یافتــه بــکار مــی رود ایــن اســت کــه هنــگام مواجهــه دانــش آمــوز

دارای اختــال در نوشــتن انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه میــزان

کاهــش مــی یابــد ( .)14از دیگــر دالیلــی کــه بــرای تبییــن ایــن

گــروه مداخلــه کــه آمــوزش کارکردهــای اجرایــی را دریافــت کــرده

بــا يــك موقعيــت جديــد ،توانايــي برنامــه ريــزي ،رفتــار را هدايــت

بودنــد نســبت بــه دانــش آمــوزان دارای اختــال نوشــتن در گــروه

و ارزيابــي مــي كنــد .همچنیــن بــازداري بــه توانايــي ســركوب و

خامــوش كــردن آگاهانــه پاســخ هــاي خــودكار و غالــب بــه منظور

کنتــرل افزایــش معنــاداری یافتــه بــود.

یافتــه هــای ایــن پژوهــش همســو بــا نتایــج مطالعــات پیشــین

ارايــه پاســخ هــاي مناســب تــر و هدفمنــد اشــاره دارد .ويژگــي

و همــکاران ( )10مــی باشــد کــه گــزارش کــرده انــد «آمــوزش

يــا پاســخ هــاي بازدارنــده اســت ( .)17نقــص در كنتــرل بــازداري،

هیجــان دانــش آمــوزان مــی شــود .از دالیلــی کــه بــرای تبییــن

پاســخ هــاي نادرســت مــي گــردد .از طرفــی ،شــرکت کنندگانــی

بــازداري ،در منــع پاســخ هــا يــا كنتــرل محــرك هــاي مزاحــم

از قبیــل  Kimberlyو همــکاران ( ،)8بیرامــی ( )9و ميرمهــدي

موجــب عملكــرد نادرســت در تكاليــف و افزايــش احتمالــي

کارکردهــای اجرایــی» منجــر بــه بهبــود راهبردهــای تنظیــم

کــه در فرآینــد مداخــات مبتنــی بــر کارکردهــای اجرایــی

یافتــه هــای حاضــر مــی تــوان بــکار بــرد ایــن اســت کــه

قــرار مــی گیرنــد ســطح برنامــه ریــزی ،ارزیابــی موقعیــت و

وجــود مشــکالت قابــل توجــه در هماهنگــی حرکتــی ،نوشــتن،

پاســخ هــای مناســب در آنهــا افزایــش پیــدا مــی کنــد و همیــن

حرکــت هــای ظریــف و حرکــت هــای بــزرگ و وجــود اختــال

عاملــی مــی شــود تــا همزمــان ســطح خودتنظیمــی نیــز در آن هــا

در نوشــتن ایــن احتمــال را مطــرح مــی کندکــه کــودکان دارای

ارتقــا پیــدا کنــد (.)20

ایــن مشــکالت ممکــن اســت در کارکردهــای اجرایــی مشــکل

در تبییــن دیگــر بــرای ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت کــه در

داشــته باشــند ،و زمانــی کــه در فرآینــد اجــرای مداخلــه از روش
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یادگیــری آمــوزش کارکردهــای اجرایــی ،همــه اعضــای گــروه

پیــش بینــی کننــده هــای شــناختی و فراشــناختی اضطــراب در

رشــد یافتــن ،گــزارش دادن ،صحبــت کردن ،فکــر کردن ،نوشــتن،

باورهــای فراشــناختی منفــی بــا اضطــراب آزمــون همبســتگی

دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از تحلیــل مســیر نتیجــه گرفتنــد کــه

دارای اختــال در نوشــتن فرصــت هــای تقریبــا یکســانی بــرای

دارد .آنهــا همچنیــن گــزارش کردنــد کــه راهبردهــای شــناختی

حــل کــردن ،پیــدا مــی کننــد .بنابرایــن ،فرصــت هــای آموزشــی

کنتــرل فکــر و توجــه نقــش میانجــی در رابطــه بیــن راهبردهــای

در انحصــار تعــداد اندکــی از شــاگردان کالس قــرار نمــی گیــرد.

فراشــناختی و اضطــراب دارنــد.

تعییــن نوبــت و تقســیم کار مــی توانــد ایــن مشــخصه را تعریــف
کنــد .در حالــی کــه در روش ســنتی دانــش آمــوزان در مدرســه

نتیجه گیری

مقــدار زیــادی از وقــت خــود را صــرف مــی کننــد تــا مشــخص
شــود کــه معلــم از آن هــا چــه انتظاراتــی دارد و معمــو ًال در راســتای

نتایــج نشــان داد کــه «آمــوزش کارکردهــای اجرایــی» بــر

تربیــت و نمــره بــاال انتظــار دارد و میخواهــد کــه آن هــا کارهــا

اختــال در نوشــت ناثربخشــی مثبــت و معنــاداری دارد .پیشــنهاد

تنظیــم هیجــان ،اضطــراب آزمــون دانــش آمــوزان دارای

ایــن نگرانــی ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه او از آن هــا نظــم و

مــی شــود کــه معلمــان و همــه مســئولین مربوطــه بــرای ارتقــای

را بــه نحــوی معیــن و در زمانــی معیــن انجــام دهنــد ( .)4یکــی

میــزان تنظیــم هیجــان و کاهــش اضطــراب آزمــون دانــش

از دالیــل دیگــری کــه بــرای تبییــن ایــن یافتــه بیــان مــی شــود

آمــوزان دارای اختــال در نوشــتن ،از «آمــوزش کارکردهــای

ایــن اســت کــه وقتــی نیــروی دانــش آمــوزان در ایــن راه صــرف

مــی شــود فرصــت زیــادی بــرای یادگیــری حــل مســأله بــرای

اجرایــی» اســتفاده کننــد .محدودیــت مطالعــه حاضــر ایــن بــود

اضطــراب آزمــون گــروه دارای اختــال در نوشــتن بعــد از دریافــت

در نوشــتن پایــه هــای چهــارم ،پنجــم و ششــم ابتدایــی شهرســتان

کــه ایــن مطالعــه بــر روی دانشآمــوزان دختــر دارای اختــال

آن هــا باقــی نمــی مانــد .در گــزارش هــا مشــخص شــد میانگیــن

اســام آبــادغــرب انجــام شــد کــه در تعمیــم نتایــج بــه ســایر

آمــوزش کارکردهــای اجرایــی حــدود  10نمــره نســبت بــه پیــش

گــروه هــا بایــد احتیــاط شــود.

آزمــون کاهــش یافتــه و حــدود  15/45نمــره پائیــن تــر از گــروه

کنتــرل بــود .ایــن نتیجــه بیانگــر اثربخشــی «آمــوزش کارکردهای

سپاسگزاری

اجرایــی» بــر کاهــش اضطــراب آزمــون در دانــش آمــوزان دارای

ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری رضــا ســبزی بــا راهنمایی

اختــال در نوشــتن مــی باشــد.

دیگــر یافتــه مطالعــه حاضــر ایــن بــود کــه «آمــوزش کارکردهــای

خانــم دکتــر زینــب میهــن دوســت در دانشــگاه آزاد اســامی

مداخلــه اثربخشــی مثبــت و معنــاداری دارد .همســو بــا نتایــج

و پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه بــا کــد IR.IRU.

واحــد ایــام مــی باشــد .رســاله حاضــر مصــوب کمیتــه اخــاق

اجرایــی» بــر میــزان اضطــراب آزمــون دانــش آمــوزان گــروه

مطالعــات یزدانــی و ســلیمانی ( Viskarmi ،)30و همــکاران ( )27و

 IUMC.REC.1400.389میباشــد .در اینجــا صمیمانــه از تمــام

میــر مهــدی و همــکاران ( )10در زمینــه اضطــراب آزمون هســتند،

کســانی کــه در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودهانــد ،تشــکر

مــی باشــد .بطــور مثــال ،وارســته و همــکاران ( )32در پژوهشــی

مــی شــود.

بینــی اضطــراب امتحــان زبــان آمــوزان ،راهبردهــای یادگیــری و

تضاد منافع

تحــت عنــوان نقــش ارزش تکلیــف ،خودتنظیمــی در پیــش
دســتاورد زبــان نشــان دادنــد کــه اضطــراب امتحــان بــا  3مولفــه

نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تضــاد منافعــی گــزارش

يادگيــري -خــود تنظيمــي بــه شــيوه هــاي گوناگــون همبســتگي

نکردنــد.

نشــان دهــد .یزدانــی و ســلیمانی ( )30در پژوهشــی تحــت عنــوان
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