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چکیده
از آنجا که عوامل مؤثر بر سببشناسی اختالل یادگیری خاص بسیار کمم ممورد تو مه رمرار گرفتمه اسمت،
ضرورت شناسایی و مطالعه کنشهای ا رایی در اختالل یادگیری خماص بیشمتر احسمای ممیشمود همدا از
پژوهش حاضر بررسی نقش مهارتهای عصب روان شناختی(انتقال ،بازداری ،بروزرسمانی ،عملرمرد پیوسمته و
برنامه ریزی -سازماندهی) در پیش بینی عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود پمژوهش حاضمر
یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است به همین منظور تعداد  996دانمش آمموز نماتوان یمادگیری مقطم
ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از آزمونهای هوش کودکان و کسلر ،ریاضی کی ممت ،آگماهی
واج شناختی ،اختالل نگارش انتخاب شدند ابزارهای اندازه گیری مؤلفههای عصب روان شمناختی کنشهمای
ا رایی در این پژوهش عبارتند از :آزمون ویسرانسین ،ترلیف پیچیده استروپ ،آزمون برج لندن ،آزمون حافظه
فعال و آزمون عملررد پیوسته برای بررسی توان پیش بینی عملرمرد تحصمیلی از یریمت متهیرهمای مسمتقل
پژوهش و تبیین واریانس عملررد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد نتمای نشمان داد کمه از میمان
کارکردهای ا رایی ،م تهیر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملرمرد تحصمیلی دانمش
آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن ،نوشتن و ریاضی دارند کارکردهای ا رایی بازداری پاسخ ،حافظه فعال
به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن ،نوشتن و ریاضیات ضروری است بنابراین تو ه به ظرفیمت
و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و یراحی و ارائه مواد آموزشی که
هدا نهایی همه آنها ایجاد ،گسترش یا تسهیل یادگیری است ،اثرات مثبت میگذارد
کلید واژهها :انتقال؛ بازداری پاسخ ،بروز رسانی؛ برنامه ریزی -سازماندهی؛ عملررد پیوسته

 -1دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 -2استاد یار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران(نویسنده مسئول) soltanimani@yahoo.com
 -3استاد یار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 -4استاد یار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
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مقدمه
ناتوانیهای یادگیری یک سازه واحد یا یک اختالل که با نقص در پیشرفت مهارتهای تحصیلی
مرتبط است ،اشاره میکند ،این اختالل دارای ماهیتی ناهمگن است ،که این نماهمگنی در الگوهمای
تحصیلی ،روت و ضعف پردازش ایالعات و همچنین در سیستمهای یبقه بنمدی اصملی بمه عنموان
اختاللهای تحصیلی حوزه خاص مانند اختالل خواندن ،نوشتممن و یا اخمتالل در ریاضمیات ممنعرس
میشود (بوک )2094 ،ناتوانی یادگیری دارای مشخصه هایی نظیر دشمواری در فراگیمری و کمارکرد
گوش دادن ،حرا زدن ،خواندن ،نوشتن و محاسبه است این اختاللها پایه عصب شناختی و رونمدی
تحولی دارد ،که پیش از دبستان شروع میشود و اگر درمان نشود تا بزرگسالی ادامه مییابد (بروگمن،
 )2094کودکان دارای مشرالت یادگیری را اغلب به سه دسته تقسیم میکنند:
 -9کودکان دارای نارسایی در خواندن و هجی کردن؛  -2کودکان دارای نارسمایی در نوشمتن و
امالء نویسی؛  -3کودکان دارای نارسایی در حساب و ریاضیات نتای تحقیقات بیمانگر آن اسمت کمه
میزان شیوع این اختاللها از  2تا  30درصد است(بشمرپور )9316 ،در دیمدترین مطالعمه موگاسمیل،
پاتیل ،پاتیل و موگاسیل ( )2099با بررسی کودکان 3تا  99ساله هندی میزان شیوع کلی اختاللهای
یادگیری را  91/93درصد و شیوع کلی اختاللهای نگارش ،خوانمدن و ریاضمیات را بمه ترتیمب ،92/1
99/92و  90/1گزارش داده اند همچنین میهندوست ( )2099با مطالعه  600نفر دانشآموز پایمههای
سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی در شهر ایالم ،نرخ شیوع اختاللهای یادگیری را  99/49درصد بیان کرد
یری از ویژگیهای مهم این کودکاناختالل در کنشهایا رایمی عصمبشمناختی اسمت(بارکلی،
 )2091نقایص عصب شناختی مشخص کننده گمروه خاصمی از نارسماکنشهای کنشهمای ا رایمی
است(بایز )2091 ،بر حسب تعریف ،کنشهای ا رایی ،کنشهای عالی شناختی و فراشمناختی اسمت
که مجموعه ای از توانایی های عالی ،بازداری ،خود آغازی گری ،برناممه ریمزی راهبمردی ،انعطماا
شناختی و کنترل ترانه ،حفظ و تبدیل کنترل حرکتی ،احسمای و ادراک زممان ،پمیش بینمی آینمده،
بازسازی ،زبان درونی و حل مسئله را شامل ممیشمود کمه در زنمدگی و انجمام ترمالیف یمادگیری و
کنشهای هوشی به انسان کمک میکند ( انسمون و همرماران )2096 ،بیوتما و همرماران ()2096
نبههای عصب شناختی کودکان خردسال مبتال به اختالل یادگیری را بررسی نمودهاند آنهما نشمان
دادهاند یری از ویژگیهای کودکان خردسال ناتوان یادگیری ،نارسایی در کنشهمای ا رایمی و تو مه
است همچنین در تحقیقات دیگری فیفمر ()2091؛ فنویمک و همرماران ( )2096نشمان دادهانمد کمه
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نارسایی در کنشهای ا رایی و مؤلفههای آن از مله خودگردانی ،بازیابی ،برنامه ریزی ،کنترل ترانه
و حافظه فعال از متهیرهای پیشایندی ،ناتوانی یادگیری تحصیلی در سالهای آتی میباشد انسمون و
همراران ( )2096اظهار میکنند توانایی کودکمان در کمنشهمای ا رایمی در دوران پمیش دبسمتانی،
می تواند توانمندی آنها را در خواندن ،نوشتن و ریاضیات در سالهای بعد به خوبی پیش بینی کند
اولین مؤلفه عصب-روانشناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،ابه ایی ترلیف کمه بمه آمایمه
انتقال یا انعطاا پذیری شناختی نیز تعبیر و تر مه شده است میباشد ابه ایی ترلیف یا انعطماا
پذیری شناختی ،به توانایی حرکت منعطف به عقب و لو در ترالیف یا آزمونهای ذهنی اشماره دارد
ابه ایی ترلیف به آن اشاره دارد که در ترالیف معمولی شرکت کنندگان بطور ذهنمی دو مجموعمه
پاسخ را بطور همزمان نگه دارند و بر یبت معیار از پیش تعیمین شمده ،بمین ایمن مجموعمه پاسمخها
حرکت کنند (یا در هر کوشش و فعالیت دیگر) ،یا بر عملررد خود نظارت کنند و پاسخهای شان را بر
اسای بازخوردی که از عملررد شان میگیرند تهییر کنند (ویلیامز )2093 ،دایمنمد ( )2092نشمان داد
که نگهداری همزمان ایالعات در مهز و بازداری آنها مشرل است به خصوص ورتمی کمه مجموعمه
ذهنی یک فرد به علت تهییر در ترالیف درخواستی ،پیوسمته مجبمور بمه بمازچینی باشمد اسمریجیا و
پاپالئو )2096( 9تهییرات در کنشهای ا رایی و انعطاا پذیری شناختی ،مانند تواناییهای ابه ایی
ترلیف تو ه را ویژگیهای اصلی چندین بیماری عصبی میدانند آنها در یمی بررسمی خمود نشمان
دادند که کودکان و بزرگساالن با اخمتالل نماتوانی یمادگیری خطاهمای بیشمتری در آزممون عصمب
روانشناختی کمبری مربوط به رسمت ابه ایی ترلیف دارند ،بنابراین به نظر میرسمد کمه مشمرل
ترین شرایط در هر سنی این است که فردی بخواهد همزمان بازداری و انعطاا پذیری شناختی را در
یک چهارچوب به کار گیرد(بارکلی )2091 ،نتای پمژوهش آگوسمتینو ( )2090و معتممدی( )2091در
اندازه گیری ا را کننده مرکزی با استفاده از آزمون ویسرانسین حاکی از آن بودهاند که عملررد گروه
با ناتوانی یادگیری خاص نسبت به گروه عادی در تعداد خطای در امانمدگی و غیمر در امانمدگی بمه
گونه ای معنادار متفاوت بود همچنین بین بازداری وارعیتهای ریاضی و خطای در اماندگی آزممون
ویسرانسین همبستگی منفی و ود دارد

Scheggia & Papaleo

1.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 19

40

دیگر مؤلفه عصب -روانشناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر بازداری پاسخ 9میباشد با و مود
تعریفهای متعددی که از بازداری پاسخ شده است این کنش اغلب به صورت صمرا نظمر کمردن از
یک پاسخ ردرتمند مطرح میشود(کوزیل )2093 ،یبت نظر وانگ و همراران( )2092بازداری پاسمخ
یک توانمندی شناختی است و به عنوان توانایی مقاومت در برابر پاسخ غالب (بازداری پاسخ) ،بمه مما
انعطاا پذیری فوق العاده ،آزادی انتخاب و کنترل اعمال می بخشد نقص در کنترل بازداری ،مو ب
عملررد نادرست در ترالیف و افزایش احتمالی پاسمخهمای نادرسمت ممی گردد(ویتماگر و همرماران،
 )2096بومیا ( )2092در پژوهشی با عنوان الگموی عملرمرد در آزممون کلممه  -رنمگ اسمتروپ در
کودکان با ناتوانیهای یادگیری و تو ه ،به این نتیجه رسمید کمه عمدم توانمایی در تورمف و بمازداری
ایالعات نامربوط بر تواناییهای مختلف ریاضی مانند بازیابی وارعیتهای عددی از حافظه بلند مدت
تأثیر میگذارد در پژوهش ماتیسون ( )2092گروهمی از کودکمان کمالی پمنجم مبمتال بمه نماتوانی
یادگیری که نمرههای پایین تر از صدک  30در مهارتهای ساده و پایمه ای ریاضمی و پردازشهمای
سطح باال در مسائل ساده کالمی را با گروه عادی مقایسه کردند و نشان دادند گروه با ناتوانی ریاضی
ضعف شدیدی در بازداری پاسخ و حافظه فعال نشان داد اما تحقیقات روبرز و همراران ()2099؛ دی
اسمیت و همراران ()2001؛ اوربن و همراران ( )2094پیش بینی بازداری بر عملررد یادگیری معنمی
دار نبود برال ( )2090نشان دادهاند که در ترالیف مربوط به بازداری ،عملررد افراد تا سن  91سمالگی
رشد مداومی نشان می دهد
حافظه فعال بخشی از یک نظام است که در آن ایالعات مربموط بمه فعالیمت در حمال ریمان،
ذخیره شده ،کامالً رابل دستری بوده و موضوع فرآیندهای بعدی ررار میگیرند (اوربن )2094 ،بادلی
( )2092حافظه فعال را به چهار بخش که شامل مدیر مرکزی ،صفحه ی دیداری – فضمایی و ممدار
واج شناسی و انباره رویدادی تقسیم میکند بارکلی( )2091بر این باور است که نارسمایی در بمازداری
پاسخ ،علت اصلی این اختالل است و بازداری پاسخ ،منجر به آسیب حافظه فعال و دیگر کنشهمای
ا رایی میشود در مقابل سوانسون ( )2093بر این باوراست که این اختالل ناشی از نارسایی اولیه در
حافظه فعال است که منجر به آسیب کنشهای ا رایی ممیگمردد سوسماک ( )2094نشمان داد کمه
بهترین پیش بینی کننده عملررد کودکان پیش دبستانی و دبستان در مشرالت ریاضی غیر کالممی،
حافظه فعال دیداری-فضایی است در پژوهش دیگری سوانسون( )2099نیز بیانگر این بود که بمین
. Inhibition
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حافظه فعال و عملررد خواندن رابطه معناداری و ود دارد و عملررد خواندن افراد دارای حافظه فعمال
باال بهتر است در پژوهش دیگری ر بی و پاکیزه( )9319به مقایسه نمیم رخ حافظمه و تو مه دانمش
آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری با عادی پرداختند نتای این پژوهش نشان داد که گروهها در میمزان
تو ه و توانایی حافظه با هم تفاوت معناداری دارند گمان میرود که همه انبارهها و فرآیندهای نظمام
حافظه این اشخاص کم و بیش دچار مشرل باشد در وار در سالهای اولیه تحصمیلی ،حافظمه پمیش
نیاز یادگیری هر چیز ،من مله امالء است در مجموع میتوان گفت حافظمه پدیمدههای بمی شممار
هستی را در کل واحدی یرپارچه میسازد و اگر نیروی پیوند دهنمده و وحمدت بخمش حافظمه نبمود،
هشیاری ما به تعداد لحظههای زندگی مان تجزیه میشد
حوزه دیگر مرتبط با اختالالت عصب -روان شمناختی ،مشمرالت تو مه ممیباشمد میمزان تو مه
یادگیرندگان به موضوع دری از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیری است(برونونی )2094 ،میزان
تو ه یادگیرندگان به موضوع دری از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیری اسمت بمه یموری کمه
بندورا تأکید میکند که مرحله ابتدایی هر یادگیری با تو ه آغاز میشمود و اگمر تو مه کمافی نباشمد،
یادگیری فرد خدشه دار میگردد(ر بی )9319 ،تو ه یری از مهم ترین فعالیتهای عالی ذهن است
و به تنهایی یری از نبههای اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش ،حافظمه و ادراک نیمز
نقش مهمی دارد نارسایی تو ه یری از هستههای اصلی نماتوانی یمادگیری است(سوانسمون)2099 ،
دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری به علت عدم توانایی در بازداری پاسمخهای آموختمه شمده ربلمی،
تو ه به رویرردهای دید در حافظه فعال و ضعف در کنش ابه ایی که به معنای حرکت به عقب
و لو در ترالیف ،عملیات یا مجموعههای ذهنی چندگانه است با مشمرالت مهممی در حمل مسمائل
کالمی و استدالل ریاضی موا مه اسمت(برونونی )2094 ،پژوهشهما نشمان دادهانمد کودکمان دارای
اختالل یادگیری نسبت بمه کودکمان بهنجمار در سمتجوی دیمداری عملرمرد ضمعیف تمری دارنمد
(فالروفسری )2094،مطالعه هان مارکوویتز )2094( 9بر روی نو وان مبتال به اختاللهای یمادگیری
در تو ه انتخاب دیداری ،تهییر تو ه ،و تو ه پایدار نشان داد که دانمش آمموزان نماتوان یمادگیری از
عملررد ضعیف تری برخوردار هستند و تفاوت دو گروه معنی دار بود مایورگا ( )2094نشمان داد کمه
توانایی تو ه انتخاب شنیداری کودکان مبتال به اخمتالل یمادگیری ،در مقایسمه بما کودکمان بهنجمار
کاهش نشان ممیدهمد .تحقیقمات داخلمی در ایمن زمینمه معمدود بموده اسمت امیریمانی ،یاهمایی،
. Hahn-Markowitz
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کمالی( ) 9310نشان دادند که در تو ه شنیداری تقسیم شده ،دانش آمموزان دارای نماتوانی یمادگیری
عملررد ضعیف تری در مقایسه با دانش آموزان عادی دارند در حالی که در تو ه شمنیداری انتخمابی
تفاوتی به دست نیامد همچنین نتای پژوهش اسماعیلی( )9314نشان داد کمه بمین دو گمروه دانمش
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص و گروه کنترل در مؤلفههای عملررد پیوسته تفاوت معنمی داری
و ود دارد از یرفی استقرار پویا و مداوم فعالیتهای هر فرد شدیداً متأثر از چگونگی و کیفیت برناممه
ریزی و سازماندهی آن فرد است(فالروفسری )2094 ،سازماندهی به عنوان یک کنش نسبتاً مهم در
رابطه با ناتوانی یادگیری شناخته شده است ناتوانی در سازماندهی دیداری-فضایی به بروز مشرالتی
مانند ناتوانی در همم محموری اعمداد در سمتونها ،وارونگمی اعداد(نوشمتن  3بمه مای  ،)3معرموی
سازی(نوشتن  92به ای  )29و تعیین محل اعشار منجر میشود(بومیا )2092 ،بما تو مه بمه اینرمه
توانایی حل مسئله به عنوان فعالیتی هوشمند ،عقالنی و هدفمند به مثابه نقطه اوج تواناییهای انسان
نگریسته میشود و یادگیری آن دلیل اصلی انجام مطالعاتی در زمینه ریاضی است ،حل موفقیت آمیمز
مسئله در سازگاری ا تماعی و عملررد تحصیلی عاملی مهم به شمار میرود این مهارت با پیشمرفت
تحصیلی ،خودنطم بخشی ،خودکارآمدی و موفقیت در ترلیف ارتباط دارد(بوک )2094 ،و ممیتوانمد از
مشرالت یادگیری و ا تماعی آتی لوگیری کند (مایورگی )2091 ،دانش آموزان نماتوانی یمادگیری
ریاضی مشرالت اساسی در مواردی نظیر حل مسئله کالمی و مهارتهای مربوط بمه آن ،تشمخیص
ایالعات بدیهی در مسئله ها ،اسمتفاده از راهبردهمای خمودتنطیمی و خودنظمارتی در فرآینمد انجمام
ترلیف و حفظ تو ه تا پایان ترلیف دارند(فالروفسری )2094 ،با و ود اهمیت این مسئله ،پژوهشها
نشان دادهاند دانش آموزان ناتوانی یادگیری ریاضی ضعفهای رابمل تمو هی در کسمب مهارتهمای
مورد نیاز حل مسأله ریاضی دارنمد(ریریو )2099 ،علیمزاده( )2001نشمان داد کمه دانمش آمموزان بما
مشرالت ریاضی در کنشهای بازداری ،تصمیم گیری ،برنامه ریزی و سازماندهی ضعیف تر از دانش
آموزان عادی هستند نتای پژوهش های(بال و اسرریف 2009 ،و مک لمین و هیمت  )2001 ،نشمان
می دهد ،دانش آموزان با اختالل ناتوانی یادگیری در کاکرد سازمادهی ،برنامه ریزی و بمازداری پاسمخ
در مقایسه با دانش آموزان عادی دچار ضمعف هسمتند از سموی دیگمر ،لمی و همرماران ( )2093در
بررسی رابطه کنشهای ا رایی و دستاورهای علمی و ا تماعی دانش آموزان ممداری ابتمدایی پایمه
پنجم دریافتند که دانش آموزان با مهارتهای عملررد ا رایی پمایین موفقیمت تحصمیلی پمایین تمر،
مشرالت خودتنظیمی و از حمایتهای ا تماعی پایین تری نسب به دانش آمموزان عمادی برخموردار
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هستند ماتیسون و مایز ( )2092مورد مقایسه ررار دادند  433دانمش آمموز نماتوان یمادگیری و 913
کودک بدون ناتوانی یادگیری را در سنین  6تا  96سال و متو ه شدند کودکمان نماتوان یمادگیری در
عملرردهای ا رایی نسبت به افراد بدون ناتوان یادگیری به یور رابل تمو هی عملرردهمای پمایین
تری داشتند همچنین دانش آموزان ناتوان یادگیری همراه با نقمص تو مه در عملرردهمای ا رایمی
اختالل بیشتری از خود نشان دادند این محققان همچنین ارتباط معنمی داری بمین ضمریب هوشمی،
کنشهای ا رایی و پیشرفت تحصیلی پیدا کردند عالوه بر این ،دانش آموزان با کنشهمای ا رایمی
ضعیف ،رفتارهای ترانشی نسبت به شرایط استری زا از خود نشان میدهند(ریریو)2099 ،
شواهد فوق همگی از این ایده که کنشهای ا رایمی در عملرمرد یمادگیری نقمش ممؤثری ایفما
میکنند حمایت میکنند ولی از آنجایی که الگوهای نتای با یردیگر متنمار

ممیباشمند و عملرمرد

یادگیری به یور مداوم توسط یک یا همه مؤلفههای کنشهای ا رایی پیشبینی نمیشود؛ لذا در این
پژوهش سعی شد تا بر تعارضات نتای پژوهشهای صورت گرفته در این مورد تریه شده و به آشرار-
سازی نرات مبهم پرداخته شود از این رو مهمترین مسأله در پژوهش حاضر این بوده است که کدام
مؤلفه یا کنشا رایی پیش بینی کننده رویتری برای عملرردهای خوانمدن ،نوشمتن و ریاضمیات در
دانش آموزان ناتوان یادگیری میباشد با اتخاذ چنین پژوهشهایی میتوان به شناسمایی مؤلفمههمای
کنش ا رایی و آگاهی از تفاوتهای فردی در عملررد ریاضیات ،خواندن و نوشمتن پرداخمت چنمین
استدالل میشود یک افزایش کوچک در کارآمدی مؤلفههای کنش ا رایی به بهبود معنمادار کمارایی
دانش آموزان در کالی دری و زندگی روزانه منجر خواهد شد بدین معنا که تربیت و آموزش مؤلفه-
های کنش ا رایی میتواند به عنوان یری از ابزارهای بهبود حیطههای مرتبط با یادگیری در مدرسه،
برای دانش آموزان کاربرد داشته باشد بر این اسای نظر به کارکردهمای اساسمی مؤلفمههمای کمنش
ا رایی در یادگیری و رفتار ،انجام هر پژوهشی که به شناخت رابطه کمنشهمای ا رایمی و عملرمرد
تحصیلی کمک کند وا د اهمیمت و ضمرورت اسمت بنمابراین در ایمن پمژوهش سمعی شمده رابطمه
کارکردهای ا رایی انتقال ،بازداری ،برنامه ریزی-سازماندهی ،عملرمرد پیوسمته و بمه روز رسمانی بما
عملررد یادگیری دانش آموزان نارساخوان ،نارسانویس و ناتوان ریاضی در دانش آموزان مقط ابتدایی
مورد بررسی ررار گیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که کدام یک از مؤلفههای کنشهمای ا رایمی
توان بیشتری در پیش بینی عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری دارند
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روش شناسی
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی «الگوی معادل ساختاری» اسمت بمر ایمن
اسای امعه مورد مطالعه پژوهش شامل ،کلیه دانش آموزان پسر پایههای هفمتم تما ششمم ابتمدایی
دارای ناتوانیهای یادگیری در خواندن ،نوشتن و ریاضیات مشهول بمه تحصمیل در مرکمز اخمتالالت
یادگیری منطقه تبادکان شهر مشهد( )N=910در سال تحصیلی  11-16تحت درمان بودند بمر ایمن
اسای  34نفر از دانش آموزان دارای اختالل نارسانویسمی 40،نفمر از دانمش آمموزان دارای نماتوانی
نارساخوانی و  42نفر از دانش آموزان دارای نماتوانی دیسمرلرلیا بمه صمورت نمونمه هدفمنمدانتخاب
گردید در انتخاب نمونه پژوهش ،مالکهای ورود و خروج ذیل در نظر گرفته شد مالکهمای ورود:
( )9دامنه سن  3تا  91سال؛ ( )2بهره هوشی باالتر از  30بر اسای نتای نتای آزمون هوشی وکسملر
چهار ،رضایت دانمش آمموز و والمدین دانمش آمموز ممالک خمروج )9( :شمرکت نرمردن در یرمی از
آزمونهای پژوهش ،عدم رضایت دانش آموز یا والدین دانش آموز
ابزار پژوهش عبارتند از:
الف)آزمون هوشی وکسلر کودکان فرم چهارم :از این آزمون هت بررسی هوش دانش آمموزان و
فراخنای حافظه فعال استفاده شد این آزمون در استان چهار محال بختیاری توسط صالحی  ،ربیعی و
عابدی( )9319روایی سازی و اعتبار یابی گردیده است پایمایی خمرده مقیایهما از  0/61تما  0/11و
پایایی دو نیمه سازی آنها از  0/3تا  0/36محاسبه شده است ضریب روایی آزمون از  0/66تا 0/12
گزارش شده است از شاخص حافظه فعال آزمون هموش وکسملر کودکمان ویمرایش چهمارم ،همت
بررسی حافظه فعال دانشآموزان استفاده گردید نمره این شماخص از خمرده مقیمایهمای فراخنمای
اررام(اررام رو به لو و اررام معروی) و توالی حرا و عدد محاسبه میگردد شماخص حافظمه فعمال
این آزمون از پایایی بسیار خوبی برخوردار اسمت و پایمایی بازآزممایی آن  0/31گمزارش شمده اسمت
همچنین این شاخص از روایی خوبی برخوردار است به یوری که همبستگی ایمن شماخص بما سمایر
زیرمقیایها از  0/40تا  0/31بیان شده است(عابدی)9336 ،
ب) آزمون واژه –رنگ استروپ :این آزمون در سال  9131توسط رابدلی استروپ همت ارزیمابی
کنشهای ا رایی از ربیل انعطاا پذیری شناختی و تو ه انتخابی تمدوین گردیمد(لرزاک )2001 ،در
پژوهش حاضر از نسخه رایانه ای آزمون استفاده شد فاصله ارائه محرک در این ویمرایش 300میلمی
ثانیه و مدت زمان ارائه هر یک از متهیرها 200میلی ثانیه(2ثانیه) بود در مدت زممان ا مرای آزممون
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این آزمون پس از برررار کردن ارتباط با آزمودنی ،در نخستین تمرین وی میبایست با دیدن هر یک
از دایرههای رنگی ،کلیدی که برچسب همرنگ آن دایره را دارد برروی صفحه کلیمد فشمار دهمدو در
تمرین دوم آزمونی می بایست بدون در نظر گرفتن معنی واژه هاکلیمد مطمابت بما همر واژه ای را کمه
میبیند فشار دهد با اتمام تمرینات آزمودنی وارد مرحله اصلی میشود که مشابه تمرین دوم است در
این رسمت فرد 240کلمه رنگی همخوان و240کلمه رنگی نماهمخوان را مشماهده ممیکنمد کمه بما
ایدهی تصادفی به صورت تصادفی بر روی صفحه ظاهر میشود؛ ترلیمف آزممودنی انتخماب رنمگ
مشابه با رنگ هر واژه است در این آزمون تعداد خطاها ،محرکهای بدون پاسمخ ،تعمداد پاسمخهای
صحیح ،زمان واکنش و نمره تداخل(حد فاصل زمان واکنش به مجرکهای ناهمخوان و زمان واکمنش
به محرکهای همخوان) ثبت و لحاظ میگردد اعتبار این آزمون از یریت بازآزممایی در دامنمه ای از
0/30تا  0/19گزارش شده است(لرزاک)2001 ،
ج) آزمون برج لندن :آزمون برج لندن را ابتدا شالیس بمرای سمنجش تواناییهمای برناممه ریمزی
بیماران دچار صد مه رشر پیشانی یراحی کرد در این آزمون از معاینه شوندگان خواسته ممیشمود تما
مجموعه ای از مهرههای رنگی سوار شده بر سه میله ی عمودی را برای ور کردن بما یمک همدا
مشخص ا به ا کنند در هر کارآزمایی ،نحوه آرایش ردیف باالیی ثابت میماند و آرایمش همدا را
نشان میدهد ردیف پایین شامل حلقه هایی است که معاینه شونده ،به منظور ور شمدن بما آرایمش
ردیف فورانی بازآرایی میکند ابه ایی حلقهها با لمس اولیه حلقه و سپس لمس مقصد ممورد نظمر
میسر میشود مورعیت هدا برای حلقهها متهیر است اما محل شروع ثابمت نگمه داشمته ممیشمود
ترالیف آزمون حدارل با دو ،سه ،چهار و پن حرکت حل میشود متهیرها شمامل مموارد زیمر هسمتند:
الف) تعداد حرکات که به عنوان معیار کلی عملررد در نظر گرفته میشود ،تعمداد حرکماتی اسمت کمه
آزمودنی در یی آن مسأله را حل کرده است ب) زمان برنامه ریمزی کمه ممدت زممان الزم را بمرای
لمس حلقه اول است ج) زمان فرر کردن بعدی ،ه زمان بین انتخماب اولمین حلقمه و کاممل کمردن
مسأله است و از آن نیز می توان به عنوان معیار عملررد استفاده کمرد آزممون بمرج لنمدن کمه بمرای
ارزیابی توانایی برنامه ریزی به کار میرود ،به عملررد رشر پیشمانی حساسمیت دارد(لرمزاک)2004 ،
مبنای نمره گذاری در این آزمون کوششی است که فرد مسأله را با انجام دادن آن حل کمرده اسمت،
همچنین تعداد مسائل حل شده ،تعداد کوششهای هر مسأله ،زمان تأخیر و یا زممان یراحمی ،زممان
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آزمایش ،زمان کل آزمایش ،تعداد خطاها و امتیاز کل به صورت دریت با رایانه محاسبه میشود اعتبار
این آزمون پذیرفتنی و  0/31گزارش شده است(لرزاک)2001 ،
د) آزمون عملررد پیوسته :آزمون عملررد پیوسته در سال  9116توسط رازولد و همرارانش تهیمه
گردید این آزمون برای ارزیابی تو ه و ترانش گری مورد استفاده رمرار ممیگیمرد و در پژوهشهمای
مربوط به ناتوانی یادگیری و پیشفعالی به کار رفته است(لرزاک )2001 ،در یول ا رای آزمون فمرد
باید یک هدا مشخص را از بین اهدافی که بر روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص را از بمین
اهدافی که روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص ارایه میشود بازشناسی کند بمه هممین دلیمل
انجام آن نیازممند حفظ تو ه حین یک ترلیف مداوم و بازداری پاسخهای ترانش است در پمژوهش
حاضر از فرم فارسی راسیانه ای آزمون استفاده گردید در این ویرایش متهیر هدا عدد  4بود ،فاصمله
ارائه محرکها  9000میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک  200میلمی ثانیمه تعیمین شمده بمود شمیوه
عملررد آزمودنی بدین صورت بود که با حفظ تو ه فرد میبایست بمه محم

رویمت عمدد  4کلیمد

 Spaceرا فشار دهد در نمره گذاری این آزمون خطای ارائه پاسمخ ،پاسمخهای حمذا شمده ،پاسمخ
صحیح و زمان واکنش ثبت و لحاظ میگردد ضرایب اعتبار ان نیمز بمین  0/11تما  0/13رمرار دارد و
روایی آزمون از یریت شیوه روایی مالکی مناسب گزارش شده است(لرزاک)2001 ،
ه :آزمون ویسرانسین :این آزمون شامل  64کارت بوده که از ترکیب سه ویژگی رنمگ ،شمرل و
تعداد تشریل شده است این آزمون را برگ در سال  9143ساخته است و هیتون و همراران در سمال
 9113مورد تجدید نظر ررار دادهاند و یری از شناخته ترین آزمونهای عصب-روان شناختی است که
کنشهای ا رایی مانند استدالل انتزاعی ،انعطاا پذیری شناختی ،در اماندگی ،حل مسأله و راهبمرد
شروع را میسنجد پایایی درونی آن را  0/14و میزان روایی این آزمون در سنجش نقمایص شمناختی
به دنبال آسیبهای مهزی بیش از  0/36ذکر شده است(لرزاک )2001،شایان ذکر است در پمژوهش
حاضر از نسخه رایانه ای آزمون ویسرانسین نسخه اول استفاده شده است این نرم افزار ساخت ایران
بوده است و توسط موسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا یراحی شده است

43

بررسی عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اسای مدل ساختاری

یافته ها
در این رسمت ابتدا شاخصهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراا معیار عملررد آزمودنیهای
سه گروه ناتوانی یادگیری(نارسانویسی ،نارسا خوانی و دیسرلرلیا) و بهنجار در آزمونهای عصمب روان
شناختی ارائه گردید سپس به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل معمادالت سماختاری
استفاده شد نتای این تحلیلها در زیر آمده است
مقیای
عادی
نارسا نویس
نارسا خوان
دیسرلرلیا

میانگین
انحراا معیار
میانگین
انحراا معیار
میانگین
انحراا معیار
میانگین
انحراا معیار

دول ( )9یافتههای توصیفی متهیرهای پژوهش
عملررد
بازداری پاسخ
برج لندن
پیوسته
99/0112
90/39
26/33
93/01134
30/361
4/13
91/2313
93/33
93/99
99/30333
26/126
3/13
93/9101
93/21
29/36
90/61243
91/046
4/33
94/3100
91/21
21/10
94/04314
63/31
4/36

انتقال

حافظه فعال

1/01
4/291
99/03
6/932
90/00
6/236
1/42
1/311

903/0436
99/26319
33/3313
3/49323
19/0233
90/33223
19/1310
90/43113

همانطور که دول ( )9نشان میدهد میانگین و انحراا معیار آزمون برج لنمدن بمرای گمروه عمادی
برابر26/33و ،4/13برای گروه نارسانویس برابر 93/99و ،3/13برای گمروه نارسماخوان برابمر 29/36و
 ،4/33برای گروه دیسرلرلیا برابر 10/21و 4/36میباشد میانگین و انحراا معیار نمره تداخل بمرای
دانش آموزان عادی برابر با90/39و  ،30/361برای دانمشآمموزان نارسمانویس 9029/10و،993/694
برای دانش آموزان نارساخوان برابر با 139/90و ،939/003برای دانمش آمموزان دیسمرلرلیا برابمر بما
91/21و 63/31میباشد میانگین و انحراا معیارعملررد پیوسته بمرای دانمش آمموزان عمادی برابمر
 99/0112و  ،93/01134برای دانش آموزان نارسمانویس برابمر 91/2313و ،99/30333بمرای دانمش
آموزان نارساخوان برابمر  93/9101و ،90/61243بمرای دانمش آمموزان دیسمرلرلیا برابمر94/3100و
94/04314می باشد میانگین و انحراا معیار انعطاا پذیری ذهنی برای دانش آمموزان عمادی برابمر
1/01و ،4/291برای دانش آموزان نارسانویس برابر 99/03و ،6/932برای دانمش آمموزان نارسماخوان
90/00و ،6/236برای دانش آموزان دیسرلرلیا برابر 1/42و 1/311میباشد میانگین و انحمراا معیمار
حافظه فعمال بمرای دانمش آمموزان عمادی برابمر بما 903/0436و ،99/26319بمرای دانمش آمموزان
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نارسانویس برابر 33/3313و ،3/49323برای دانش آموزان نارسماخوان برابمر 19/0233و،90/33223
برای دانش آموزان دیسرلرلیا برابر 19/1310و90/43113می باشد
الگوی معادالت ساختاری
یری از روی ترین و مناسب ترین روشهای تجزیمه و تحلیمل در تحقیقمات علموم رفتماری ،تجزیمه و
تحلیل چند متهیره است زیرا ماهیت این گونه موضوعات ،چند متهیره بوده و نممی تموان آنهما را بما
شیوه دو متهیری (که هر بار تنها یک متهیر مستقل با یک متهیر وابسته در نظر گرفته میشمود) حمل
نمود  .از این رو ،در این تحقیت برای تایید یا رد فرضمیات از روش الگویمابی معمادالت سماختاری بما
کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است به منظور تأیید یا رد فرضیات از ضرایب اسمتاندارد و اعمداد
معناداری استفاده میشود.منظور از عدد معناداری در نرم افزار لیزرل همان مفهوم  sigدر نرم افمزار
spssمی باشد با این تفاوت که برای معنادار بودن یک ضمریب ،عمدد معنماداری آن بایمد بزرگتمر از
 9/16یا کوچرتر از  -9/16باشد و در کل برای تأیید یا رد فرضیات تحقیت برار می رود
مدل ساختاری کارکردهای ا رایی و ناتوانی یادگیری بصورت نمودار  9و  2میباشد
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نمودار 9مقادیر معناداری حاصل ازالگویابی معادالت ساختاری سواالت

41
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نمودار شماره 2الگوی ارتباط شاخصهای کنشهای ا رایی با متهیر وابسته
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دول ( )2نتای ا رای الگویابی معادالت ساختاری سواالت تحقیت
اثر کل نتیجه
اثر
روابط متهیرهای تحقیت
ارزش t
مستقیم
)(R
 0/13تایید
0/13
3/33
کنشهای ا رایی برنامه ریزی -ناتوانی یادگیری
 0/31تایید
0/31
1/62
نارسانویسی رایی برنامه ریزی -ناتوانی یادگیری
کنشهای ا
 0/63تایید
0/63
3/41
نارساخوانیا رایی برنامه ریزی -ناتوانی یادگیری
کنشهای
 0/34تایید
0/34
1/31
دیسرلرلیا ا رایی استروپ -ناتوانی یادگیری
کنشهای
 0/31تایید
0/31
90/63
نارسانویسی رایی استروپ -ناتوانی یادگیری
کنشهای ا
 0/31تایید
0/31
90/24
نارساخوانیا رایی استروپ -ناتوانی یادگیری
کنشهای
 0/10تایید
0/10
6/11
دیسرلرلیا ا رایی عملررد پیوسته -ناتوانی
کنشهای
 0/69تایید
0/69
3/13
عملررد پیوسته -ناتوانی
های ا رایی
کنش
نارسانویسی
یادگیری
 0/62تایید
0/62
3/33
نارساخوانیعملررد پیوسته -ناتوانی
های ا رایی
کنش
یادگیری
 0/64تایید
0/64
دیسرلرلیاویسرانسین  -ناتوانی یادگیری 3/20
های ا رایی
کنش
یادگیری
 0/36تایید
0/36
نارسانویسی رایی ویسرانسین  -ناتوانی یادگیری 90/23
کنشهای ا
 0/60تایید
0/60
نارساخوانیا رایی ویسرانسین  -ناتوانی یادگیری 3/14
کنشهای
 0/31تایید
0/31
1/62
دیسرلرلیا ا رایی حافظه فعال -ناتوانی یادگیری
کنشهای
 0/31تایید
0/31
90/33
نارسانویسی رایی حافظه فعال -ناتوانی یادگیری
کنشهای ا
 0/36تایید
0/36
1/36
نارساخوانیا رایی حافظه فعال -ناتوانی یادگیری
کنشهای
دیسرلرلیا

رابطه

معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم
معنادارو مستقیم

دول  2نتای الگوی معادل ساختاری را نشان میدهد بر اسای این نمودارها ردرت رابطه میان
مؤلفههای کنش های ا رایی با عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری محاسبه شده است که
نشان میدهد همبستگی مطلوب است بنابراین میتوان گفت بین مؤلفههای کنشهای ا رایی و
عملررد تحصیلی دانشآموزان ناتوان یادگیری رابطه مثبت و معناداری و ود دارد
در دول شماره ( )3شاخصهای برازش مدل در الگویابی معادالت ساختاری ارائه شده است
همانطور که مالحظه میشود مدل تحقیت از برازش مناسبی برخوردار است و سطح پذیمرش
شاخصها برآورده شده است

متهیر

Ӽ2 /df

محاسبه شاخص
سطح مناسب
نتیجه

2/13
> 1
مناسب

دول ( )3شاخصهای برازش برای مدل
IFI
RMR
GFI RMSEA

CFI

NFI

NNFI

0/14
<0/10
مناسب

0/19
<0/10
مناسب

0/13
<0/10
مناسب

0/11
<0/10
مناسب

0/033
>0/9
مناسب

0/19
<0/10
مناسب

0/049
>0/1
مناسب
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با تو ه به مقادیر شاخصها در دول  3شاخص  Ӽ2 /dfبرابمر  2/13شماخص  ( RMSEAمیمانگین
مجذور خطاهای مدل ) برابر با  ،0/033شاخص  ( GFIارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریمانس)
برابر با  ،0/19شاخص  RMRبرابر با  0/49است ،شاخص  IFIیا شاخص برازندگی فزاینده برابر بما
 ،0/14شاخص CFIیا شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،0/19شاخص  NFIیا شاخص تنبلر برابر با
 ،0/13شاخص  NNFIبرابر با  0/11در سطح مناسبی اسمت بنمابراین بمرازش الگموی پمیش بینمی
عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری در سطح مناسبی است
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدا بررسی نقش مؤلفههای کنشهای ا رایی در پیش بینی مشمرالت یمادگیری
دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص در حوزه خواندن ،نوشتن و ریاضیات انجام شد از آنجا که عوامل
مؤثر بر سبب شناسی اختالل یادگیری خاص بسمیار کمم ممورد تو مه رمرار گرفتمه اسمت ،ضمرورت
شناسایی و مطالعه کنشهای ا رایی در اختالل یمادگیری خماص بیشمتر احسمای ممیشمود نتمای
پژوهشی نشان داد که کودکان با نقایص یادگیری خاص ،اختالالت خاص بازداری دارند این نتیجمه
همسو با نتای اوربن و همراران()2090؛ راپورت و همراران( )2090میباشد بنما بمه گفتمه کمالرک
( )2093کودکان با مهارتهای ضعیف تحصیلی ،بازداری ضعیفی دارند به یوری که ایالعات اساسی
را به یاد نمیآورند ولی ایالعات نامرتبط را به خوبی به یماد ممیآورنمد کمالرک و همرماران()2093
توسط اندازهگیریهای حافظه فعال و باز داری به مقایسه افراد با توانایی باال و افراد با توانایی پمایین در
حل مسأله ریاضی پرداختند و نشان دادند افراد با توانایی ضعیف در حل مسأله ریاضی عملررد سمطح
پایینی در اندازهگیری حافظه فعال و بازداری داشتند همچنین کلمن و همراران ( )2093نشان دادنمد
رابطه بین بازداری و نتای یادگیری ریاضی معنادار است مطالعاتی که رابطه کمنشهمای ا رایمی بما
ارزشیابی تحصیلی در سنین پیشدبستانی را مورد تجزیمه و تحلیمل رمرار دادهانمد ،نقمش برخمممی از
مؤلفههای کنشهای ا رایی در پیش بینی کفایت تحصیلی ریاضی را بر سته نشان دادهاند
نتای تحلیل ساختاری نشان داد که حافظه فعال با روند رو به رشمد مهارتهمای یمادگیری و نمایمان
شدن ناتوانی یادگیری خاص در ارتباط است ایمن نتمای همسمو بما پمژوهشهمای تقمیزاده()9314؛
داهلممین()2093؛ سوانسممون()2093؛ لمموم و همرمماران()2093؛ هیلممدز و همرمماران()2091؛ سممانتانگلو
( )2094میب اشد با این و ود ،این نتای به آسانی رابل تفسیر نیست به این دلیمل ،زممانی کمه مزء
خاصی از حافظه فعال (کالمی و دیداری) بررسمی ممیشمود مؤلفمه دیمداری-فضمایی ارزش روانمی
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بیشتری دارد و واریانس بیشتری از پیشرفت تحصیلی را تبیین میکند(بست و میلر )2099 ،به عنوان
مثال ،سانتانگلو( )2094دریافتند که حافظه فعال دیداری-فضایی در کودکان پیش دبستانی ،بمه یمور
خاص پیش بینی کننده توسعه حل مسأله ریاضی ،شمارش و الگوهای گرافیری در سه سال بعد است
در یک مطالعه اختصاصی با نو وانان ،کیتاال ( )2003دریافت کرد که ترالیف ایستاتیک با تمرکمز بمر
(شرل ،اندازه ،رنگ یا مورعیت محرک)که بیشتر مرتبط است با علم حسماب در حمالی کمه ترمالیف
انرژی(حرکت یا توالی محرک ها) که بیشتر وابسته است به علم هندسه در ارتبماط بما حافظمه فعمال
دیداری فضایی است(بست و میلر )2099 ،در یک فراتحلیل سوانسون( )2093نتیجه گیری کمرد کمه
نقای ص حافظه فعال کالمی مشخص کننده کودکان با ناتوانی یادگیری اسمت ایمن رابطمه بیشمتر در
ارتباط با ترالیفی با محتوای عددی و شمارش مشهود است شرل و محتوای یمک عملیمات ریاضمی
هم یک نقش سرنوشت سازی در تمایزگذاری بین دانشآموزان ایفا میکند آزمونهای شمارش ،برای
مثال ظرفی ت بیشتری برای تمایز رائل شدن میان کودکان با و بمدون نماتوانی یمادگیری ریاضمی بمه
نسبت ترالیف فراخنای سنتی دارند(سانتانگلو )2094 ،حافظه فعال کالمی به نظر میرسد یک نقمش
حیاتی در برخی محتویات ریاضی ایفا میکند حافظه فعال کالمی مربوط بمه رمزگردانمی و پمردازش
مفاهیم ریاضی مانند شیوه شمارش است که برای ترالیف محاسبه ساده یا بازیابی حقایت عددی بمه
کار گرفته میشود(اندرسون)2099 ،
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین انعطااپذیری ذهنی و ترالیف یادگیری خوانمدن ،نوشمتن و
ریاضیات ارتباط معناداری و ود دارد یافتههای این پژوهش با نتمای پمژوهشهمای داهلمین()2093؛
سوانسون()2093؛ لوم و همراران()2093؛ هیلدز و همراران()2091؛ سانتانگلو( )2094همسو است در
تبیین نتای به دست آمده مبنی بر اثر بخشی معنادار رابطه ابه ایی ترلیمف بما عملرمرد یمادگیری
دانش آموزان ناتوان یادگیری باید به مباحث ذیل اشاره نمود یری از تواناییهای مهمزی مربموط بمه
این حوزه کنشهای ا رایی مهز است کنشهای ا رایی شامل تواناییهای از ربیمل ،برناممه ریمزی،
حافظه کاری ،تهییر و حفظ ابه ایی ترلیف و کنترل ترانشگری میباشد کمه در لمب پیشمانی (یما
فرونتال) کرترس مخ ررار دارد و به فرد توانایی کنترل و انعطاا پمذیری در ترلیمفهما را ممیدهمد
(ویلیامز )2093 ،یری از مهمترین ا زاء با این تواناییها ابه مایی ترلیمف اسمت بمایرل و بمراون
( )2000بیان میکنند که ابه ایی ترلیف نشان دهنده انعطاا پمذیری رفتماری اسمت رفتمارهما و
ترالیف نیاز به آن دارند که به محرکهای مربویه تو ه و تمرکمز شمود و محمرکهمای نمامربوط را
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نادیده بگیریم ،ابه ایی ترلیف مسئولیت این کارکرد را بر عهمده دارد (ویلیمامز )2093 ،معتممدی،
بیرمان ،سینتیا ( )2091بیان میکنند که ابه ایی ترلیف نقش توانایی راهبردی تمرکز و درت و نیز
از گیر درآوردن تو ه ،در حالی که در برابر تداخل و حوای پرتی مقاومت میشمود ،را بمر عهمده دارد
همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که کودکمان دچمار نماتوانی یمادگیری خماص در آزممون
عملررد مداوم و در نتیجه در تو ه متمرکز ،عملررد متفاوت و ضعیفی دارند این نتیجه با یافتههمای
پژوهش وانگ و هوانگ()2092؛ هوچز( )2091مبنی بر ضعف کودکان دچار ناتوانی یمادگیری خماص
در تو ه متمرکز همسو میباشد نقص کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی در حفظ تو ه تا پایمان
ترلیف ممرن است ،باعث شود این کودکان مسائل ریاضی را نیمه تمام رها کننمد و یما در اتممام آن
عجله کنند و در نتیجه پاسخ غلطی به این مسائل بدهند اختالل در عملررد مهز ،که به نظر میرسد
با ناتوانیهای یادگیری مرتبط میباشد ،ممرن است به الگوهای متفاوتی در عملررد تو ه بیانجاممد،
به نحوی که عملررد فرد در برخی زیر مؤلفههای تو ه به رابطه مهمز ،تفرمر کممی و امرمان و مود
ضایعه یا تحول نایافتگی موض مربوط به محاسبه در کارها مشاهده میشود همچنین پژوهشها بمر
و ود نارساییهای یادگیری در تو ه پایدار در کودکان مبتال به نماتوانی یمادگیری تأکیمد دارد(بموک،
 )2091این یافتهها از نظریه بارکلی مبنی بر اینره مشرل اصلی کودکان مبتال به نماتوانی یمادگیری
در انواع بازداری پاسخ است پشتیبانی میکند بر این اسای به نظر میرسمد خطمای ارترماب آزممون
عملررد پیوسته در در ه اول نشانگر ضعف در بازداری تداخل اسمت بمرای درک پیچیمدگی مفهموم
تو ه ،میرسری( )9133پیشنهاد میکند که تمامی مفاهیم تو ه در سه مقوله خالصه میشود :تمرکمز
دادن تو ه ،حفظ یا نگه داشت تو ه و ابه ا نمودن آن به این ترتیب ،به نظر میرسد همان گونمه
که بارکلی( )2091اظهار میکند ،هم تو ه انتخابی و هم تو ه پایمدار بمه تموان فمرد بمرای بمازداری
تداخل و حتی انواع دیگر بازداری بستگی داشته باشد
پژوهش حاضر حاکی از آن است که کودکان دارای اختالل یادگیری خماص ،در کمنشهمای ا رایمی
تصمیم گیری -برنامه ریزی ،سازماندهی ضعیف هسمتند نتمای پژوهشمی حاضمر منطبمت بما نتمای
تحقیقات بوک()2091؛ اندرسون()2090؛ علیزاده()2001؛ کالرک()2093؛ فال فوسری( )2094اسمت
و حاکی از آن است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری خاص در کارکرد عصب شناختی ا رایی ماننمد
سازماندهی ،برنامه ریزی مشرل دارند(لی و همراران )2093 ،شواهدی و ود دارد که نشان میدهمد
کودکان ناتوان یادگیری خاص در کمنش ا رایمی بمه ویمژه در حیطمه برناممه ریمزی ،سمازماندهی و
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فعالیتهای نیازمند هماهنگی ،ضعیف هستند(کلمن )2093 ،این پژوهش حاکی از آن است که خرده
مقیای سازماندهی نقشی کلیدی در یادگیری خواندن بازی میکند همچنین خمرده مقیمای تصممیم
گیری-برنامه ریزی ،که در رأی کارکردهای ا رایی و بخش مهمی از رفتار هدفمنمد اسمت و نقمش
مهمی در اختالل یادگیری دارد ،دربرگیرنده تنظیم اعمال برای پیشرفت راهبردی و اثربخش است
مطابت با نتای این پژوهش کنش ا رایی کمه بیشمترین سمهم و مشمارکت را در عملرمرد یمادگیری
نوشتن ،خواندن و ریاضی دارد به ترتیب حافظه فعال ،بازداری پاسخ و انعطاا پمذیری ذهنمی اسمت
این نتای همسو با پژوهشهای تقیزاده()9314؛ بمایز()2091؛ بموک()2094؛ اندرسمون( )2090هموچز
()2091؛ معتمدی()2091؛ اوربن()2094؛ وانگ()2092؛ سمووریا ،واریمس و الیمن ()2093؛ (ویلیمامز،
 ) 2093است در وار حافظه فعال به عنوان یک دفترچه ذهنی که ایالعات را در یمی فعالیتهمای
شناختی دستراری و به یور مورت ذخیره و پردازش میکند توصیف میشمود در تبیمین ایمن نتیجمه
می توان گفت که هنگام حروا چینی یک متن نوشتاری ،حافظه فعال برای رواعمد امالئمی ،سماختار
مله ،استفاده از نقطه گذاری و نحو بسیار مهم اسمت زممانی کمه دانمش آمموزان تمالش دارنمد تما
تفرراتشان را برای نوشتن یک موضوع خاص سازماندهی کنند و در ریان فرآینمد نوشمتن «برناممه
ریزی ،معنی کردن یا تفسیر ،اصالح و ارزیابی» همه این موارد بستگی به ظرفیت حافظه فعمال دارد
یک فعالیت نوشتاری مستلزم آن است که دانش آموزان تهییر ذهنی یا انعطاا پذیری ذهنمی داشمته
باشند و به صورت همزمان بر روی چندین رسمت از ایالعات و مهارتهای شناختی(برنامه ریزی) و
پردازش(حافظه فعال) درگیر باشند برای مثال زمانی کمه دانمش آمموز در حمال نگمارش یمک ممتن
نوشتاری است باید به صورت همزمان بازخوردهای دیداری را از متن دریافت کنمد و بتوانمد آن را بما
ایده ای که به بهترین و ه موضوع را بیان میکند ادغام کند و در همین زمان دانش آموز بتواند تولید
و یا خلت یک ایده دید برند بر این اسای دانش آموز باید بتواند به سرعت و درت ایدهها و واژگان
تازه را در حافظه بلند مدت ذخیره کند ،در حالی که به یور همزمان یرپارچه سازی میکند ایالعمات
امالیی را و آنها را به صورت مرتوب در متن ررار میدهد
به یور کلی میتوان گفت که حافظه فعمال؛ انعطماا پمذیری ذهنمی و بمازداری پاسمخ در یمادگیری
ریاضی ،خواندن و نوشتن نقش اساسی دارند اکثر کودکان این مهارت را به صورت خودکار در فرآیند
رشد به دست میآورند ولی کودکان با ناتوانی یادگیری خاص در زممان یمادگیری ایمن توانمنمدی بما
مشرل موا ه میشوند که نیاز به آموزش دارند اما میتموان گفمت تقویمت ایمن توانمنمدی در هممه
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کودکان میتواند یادگیری تحصیلی را آسان و دلپذیر سازد از سوی دیگر ارزیابیهمای روان شمناختی
میتوانند در زمینه نارساییهای زیربنایی که ممرن است بر یمادگیری دانمش آمموزان تماثیر بگذارنمد
ایالعات مفیدی ارایه کنند بر این اسای ،درمانگران در حیطه ناتوانیهمای یمادگیری ربمل از یمرح
درمان بهتر است برای افزایش سرعت و اثر بخشی مداخالتشمان یمک ارزیمابی مام عصمب-روان
شناختی در زمینه کنشهای ا رایی داشته باشند با تو ه به این که کودکان از یریت بازی بهتر یماد
میگیرند ،پیشنهاد میشود که معلمان پایه ابتدایی و مربیان پیش دبستانی بما همرماری متخصصمان
روان شناسی تربیتی محیطهای آموزشی غنی همراه با بازیهای آموزشی یراحی کننمد تما کودکمان
حداکثر استفاده را در هت تقویت و بهبود پیش نیازهای یادگیری ریاضی مانند حافظمه کماری ببنمد
بنابراین آموزش یا تربیت بازداری پاسخ و حافظه فعال میتواند یری از ابزارهای بهبود در حیطمههای
مرتبط با یادگیری در مدرسه ،برای دانش آموزان کاربرد داشته باشد
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