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چکیده
نقص کنشهای اجرایی از متغیرهای مهم افت تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یاادییری اااه هناتند از
این رو پژوهش حاضر با هدف مقاینه کارکردهای اجرایی(بازداری پاسخ ،توجه پایدار و حافظه فعال)در داناش
آموزان دارای ناتوانی یادییری نارسانوینی با همتایان عادی انجام شاده اسات .ایان پاژوهش یال مطالعاه
توصیفی از نوع علی -مقاینه ای است .جامعه مورد مطالعه آن شامل کلیه دانش آموزان پنر مقطه ابتدایی با
و بدون ناتوانی یادییری در شهر مشهد است .بر این اساس  91نفار از داناش آماوزان مقطات ابتادایی مرکاز
ناتوانیهای یادییری منطقه تبادکان شهر مشهد به صورت نمونه هدفمند انتخاب و با  91نفر از دانش آموزان
عادی مقاینه شدند .برای اندازه ییری متغیرهای پژوهش از آزمون عملکرد پیوسته و ارده مقیااس حافظاه
ارقام وکنلر استفاده یردید .دادهها با استفاده از تحلیال واریاانچ دناد متغیری(ماانوا) تحلیال شادند .نتاای
پژوهش نشان داد که کودکان دارای ااتالل ناتوانی نارسانوینی ننبت به کودکان عادی عملکرد ضعیف تری
در کنشهای اجرایی(زمان واکنش ،بازداری پاسخ ،توجه پایدار و حافظه فعال) دارند .و تفاوت معنی داری بین
دو یروه وجود داشت .به نظر میرسد این ضعف منجر به مشکالتی در تصمیم ییری و عدم قضاوت مناسا،،
مشکالت با نوآوریها و تغییر ،حواس پرتی و مشکالت در جنبههای مختلف حافظه میشود.
کلیدواژه ها :کنش اجرایی ،حافظه فعال ،ناتوانی یادییری نارسانوینی.

 1دکتری روان شناسی تربیتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران( .نویننده منئول) az9156643515@gmail.com
2

یروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.

 3یروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
 4یروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
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مقدمه
ناتوانیهای یادییری7یل سازه واحد یا یل ااتالل که با نقص در پیشرفت مهارتهاای تحصایلی
مرتبط است ،اشاره میکند ،این ااتالل دارای ماهیتی ناهمگن است ،که این نااهمگنی در الگوهاای
تحصیلی ،قوت و ضعف پردازش اطالعات و همچنین در سینتمهای طبقاهبنادی اصالی باه عناوان
ااتاللهایتحصیلی حوزهااه مانند ااتاللاواندن ،نوشتن و یا ااتالل در ریاضیات منعکچ میشود
(بوک .)4174 ،ناتوانی یادییری دارای مشخصههایی نظیر دشواری در فراییری و کارکرد یوش دادن،
حرف زدن ،اواندن ،نوشتن و محاسبه است .این ااتاللها پایه عص،شنااتی و رونادی تحاولی دارد،
که پیش از دبنتان شروع میشود و ایر درمان نشود تا بزرینالی اداماه ماییاباد (بارویمن.)4174 ،
کودکان دارای مشکالت یادییری را اغل ،به سه دسته تقنیم میکنند -7 :کودکاان دارای نارساایی
در اواندن و هجی کردن؛  -4کودکان دارای نارسایی در نوشتن و امالء نوینای؛  -9کودکاان دارای
نارسایی در حناب و ریاضیات .نتای تحقیقات بیانگر آن است که میزان شیوع ایان ااتاللهاا از  4تاا
 91درصد است(بشرپور .)7936 ،در جدیدترین مطالعه مویاسیل ،پاتیل ،پاتیل و مویاسایل ( )4177باا
بررسی کودکان 0تا  77ساله هندی میزان شیوع کلی ااتاللهای یادییری را  75/71درصد و شایوع
کلی ااتاللهای نگارش ،اوانادن و ریاضایات را باه ترتیا77/74 ،74/5 ،و  71/5یازارش داده اناد.
همچنین میهن دوست ( )4177با مطالعه  611نفر دانش آموز پایههای سوم ،دهارم و پانجم ابتادایی
در شهر ایالم ،نرخ شیوع ااتاللهای یادییری را  77/47درصد بیان کرد .بر اسااس راهنماای تجدیاد
نظر شده تشخیصی و آماری ااتالالت روانی ،حدود  4تا  71درصد از کودکان مبتال به ایان اااتالل
هنتند و معموالً تعداد پنرها در این ااتالل سه برابر داترهاست (فنویل و همکاران.)4176 ،
یکی از موارد شایت ااتالل یادییری ،ااتالل نوشتن است .نوشتن یل مهارت اننانی پیچیده اسات
که برای باالترین سطح از ارتباط اننانی مورد استفاده قرار میییرد .به منظور نوشاتن ،مهاارتهاای
حنی-حرکتی و مهارتهای شنااتی جهت تدریچ یل ایده ،نحوه برنامه ریزی و امالی هار جملاه
به طور همزمان فعال شده و مورد نیاز نویننده مایباشاد(الله .)7935 ،در اااتالل نوشاتن ،مهاارت
نوشتن کودک با توجه به سن تقویمی ،هوشی و آموزشی فرد پایینتر از سطح مورد انتظار است که به
دو طبقه تقنیم بندی میشود .نوع اول ،ادراکی است که در آن کودک نمیتواند بین صداها ،کلماات
و عبارات ارتباط دهد .نوع دوم ،حرکتی است که در آن کودک قادر به صحبت کردن و اواندن است،
. Learning disabilities
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اما در مهارتهای حرکتی ظریف مشکل دارد .کودک تصویر یرافیکی را میبیند اما نمیتواند حرکات
الزم را برای نوشتن ایجاد کند(آلووای .)4174 ،یکی از ویژییهاای مهام ایان کودکاان اااتالل در
کنشهای اجرایی عص ،شنااتی است (بارکلی .)4175 ،نقایص عص ،شنااتی مشخص کننده یروه
ااصی از نارساکنشهای کنشهای اجرایی است(بایز .)4175 ،بر حن ،تعریف ،کانشهاای اجرایای
کنشهای عالی شنااتی و فراشنااتی است کاه مجموعاهای از توانااییهاای عاالی ،باازداری ،ااود
آغازییری ،برنامه ریزی راهبردی ،انعطاف شنااتی و کنترل تکانه ،حفظ و تبادیل کنتارل حرکتای،
احناس و ادراک زمان ،پیشبینی آینده ،بازسازی ،زبان درونی و حل منئله را شامل میشاود کاه در
زندیی و انجام تکالیف یادییری و کنشهای هوشی به اننان کمل میکناد (جانناون و همکااران،
 .)4176یکی از مهم ترین موضوعها در زمینه کنشهای اجرایی ،موضاوع وحادت و پراکنادیی ایان
کنشهاست (کورتچ و همکاران .)4175 ،لی و همکاران( )4179معتقدند که کنشهای اجرایای جادا
از یکدیگرند اما دارای وجه اشتراک زیربنایی( بازداری) هنتند .بیوتا و همکااران ( )4176جنباههاای
عص ،شنااتی کودکان اردسال مبتال به ااتالل یادییری را بررسی نمودهاند .آنها نشان دادهاند یکی
از ویژییهای کودکان اردسال ناتوان یادییری ،نارسایی در کنشهای اجرایی و توجه است .همچناین
در تحقیقات دیگری فیفر ()4175؛ فنویل و همکاران ( )4176نشان داده اند که نارساایی در کانش-
های اجرایی و مؤلفههای آن از جمله اود یردانی ،بازیابی ،برنامه ریزی ،کنترل تکانه و حافظه فعاال
از متغیرهااای پیشااایندی ،ناااتوانی یااادییری تحصاایلی در سااالهای آتاای ماایباشااد .جاننااون و
همکاران( )4176اظهار میکنند توانایی کودکان در کنشهای اجرایی در دوران پیش دبناتانی ،مای-
تواند توانمندی آنها را در اواندن ،نوشتن و ریاضیات در سالهای بعد به اوبی پیشبینی کند.
اولین مؤلفه عص -،روانشنااتی مورد مطالعه در پژوهش حاضر بازداری پاسخ 7میباشاد .باا وجاود
تعریفهای متعددی که از بازداری پاسخ شده است این کنش اغل ،به صورت صارف نظار کاردن از
یل پاسخ قدرتمند مطرح میشود(کوزیل .)4179،طبق نظر وانگ و همکاران ( )4174بازداری پاسخ
یل توانمندی شنااتی است و به عنوان توانایی مقاومت در برابر پاسخ غال( ،بازداری پاسخ) ،باه ماا
انعطافپذیری فوق العاده ،آزادی انتخاب و کنترل اعمال میبخشد .نقص در کنترل باازداری ،موجا،
عملکرد نادرست در تکالیف و افزایش احتمالی پاساخهاای نادرسات مای یردد(ویتاایر و همکااران،
 .)4176بومیا( )4174در پژوهشی با عناوان الگاوی عملکارد در آزماون کلماه  -رناگ اساترود در
. Iinhibition
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کودکان با ناتوانیهای یادییری و توجه ،به این نتیجه رساید کاه عادم تواناایی در توقاف و باازداری
اطالعات نامربوط بر تواناییهای مختلف ریاضی مانند بازیابی واقعیتهای عددی از حافظه بلند مدت
تأثیر مییذارد .در پژوهش مارتون( )4177یروهی از کودکان کالس پنجم مبتال به ناتوانی یاادییری
که نمرههای پایینتر از صدک  91در مهارتهای ساده و پایهای ریاضی و پردازشهای سطح باال در
منائل ساده کالمی را با یروه عادی مقاینه کردند و نشان دادناد یاروه باا نااتوانی ریاضای ضاعف
شدیدی در بازداری پاسخ و حافظه فعاال نشاان داد .اماا تحقیقاات روبارز و همکااران ()4177؛ دی
اسمیت و همکاران ()4113؛ اوربن و همکاران ( )4174در پیش بینی باازداری بار عملکارد یاادییری
معنی-دار نبود .برال و همکاران ( )4171نشان داده اند که در تکالیف مرباوط باه باازداری ،عملکارد
افراد تا سن  75سالگی رشد مداومی نشان میدهد .در مورد تکلیاف اساترود ،رشاد باازداری تاا 47
سالگی تداوم می یابد .این نتای نشان دهندهی رشد  /رساش تادریجی باازداری شانااتی در طاول
نوجوانی و حتی اوایل بزرینالی میباشد .پورستون 7و همکاران ( ،4114به نقل از بنت ،میلر و جونز،
 ) 4177اشاره کردند که در طول رشد اننان ،هنگام انجام تکالیف بازداری ،فعالیات پراکناده مغاز ،در
برای نواحی متمرکز میشود .مثالً مطالعات  fMRIنشان داده است که کودکان سانین مدرساه در
مقاینه با بزریناالن ،در نواحی قشر پیشانی (مثل ناحیه بطنی دو طرفه و ناحیاه پشاتی و جاانبی) و
قشر آهیانه ای ،فعالیت پراکندهای دارند .ولی فعالیت در ناحیه شکمی پیشانی بعد از کاودکی افازایش
مییابد .همچنین با افزایش سن ،فعالیت ناحیه پیشانی حدقه ای از دپ جانبی 4به راست جانبی تغییر
میکند و برای فرونتالیزیشن 9فعالیت سینگولیت با افزایش توانایی بازداری شواهدی وجود دارد .بدین
ترتی ،رشد و بهبودی بازداری در طول سالهای بعدی کاودکی و نوجاوانی ،شااید مانعکچ کننادهی
کانونی (متمرکز شدن در کانون) و مهاجرت فعالیت های عصبی و مغزی به ناحیه پیشانی مغاز باشاد
(بنت ،میلر و جونز.)4177 ،
دومین مؤلفه عص -،روان شنااتی مورد مطالعه در پژوهش حاضار ،مفهاوم حافظاه فعاال مایباشاد.
حافظه فعال بخشی از یل نظام است که در آن اطالعات مربوط به فعالیت در حاال جریاان ،یایاره
شده ،کامالً قابل دسترس بوده و موضوع فرآیندهای بعدی قرار میییرند (اوربن .)4174 ،حافظه فعال
به عنوان یکی از سینتمهای حافظه ،اجازه حفظ و دستکاری اطالعات را برای یل دوره زمانی کوتاه
1

. Purston
. Left lateralized
3 . Formalization
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به فرد میدهد(داهلین .)4179 ،بادلی ( )4174حافظه فعال را به دهار بخش که شامل مدیر مرکازی،
صفحهی دیداری – فضایی و مدار واج شناسی و انباره رویدادی تقنیم میکند .بارکلی( )4175بر این
باور است که نارسایی در بازداری پاسخ ،علت اصلی این ااتالل است و بازداری پاسخ ،منجر به آسی،
حافظه فعال و دیگر کنشهای اجرایی میشود .در مقابل سواننون ( )4179بر این باوراست که ایان
ااتالل ناشی از نارسایی اولیه در حافظه فعال است که منجر به آسی ،کنشهای اجرایی مییردد .هر
دند این دو دیدیاه از دو منظر متفاوت به این ااتالل مینگرند اما هر دو رویکرد بر ایان باورناد کاه
نارسایی در حافظه فعال در افراد مبتال به این ااتالل وجود دارد .پژوهشها نشان میدهد که کودکان
با ااتالل یادییری ااه در حافظه فعال ،عملکرد ضعیفتری از سایر کودکاان دارناد(بوک.)4174 ،
سوساک ( )4174نشان داد که بهترین پیشبینی کننده عملکرد کودکان پیشدبناتانی و دبناتان در
مشکالت ریاضی غیر کالمی ،حافظه فعال دیداری-فضایی است .پژوهشهای انجام یرفته در زمیناه
نیمرخ شنااتی و حافظه فعال دانش آموزان دارای نااتوانی یاادییری توساط ساوکمانهو و هییانچاان
( )4171که به بررسی نیم رخهای شنااتی کودکان ناتوانی ریاضی دینی پردااتند بیانگر این بود کاه
کودکان دارای ااتالل ریاضیات به طور معناداری ننبت به یروه کنترل همنان ااود در هماه ابعااد
کلی و جزئی ضعیفتر عمل میکنند .پژوهش سواننون( )4177نیز بیانگر این بود کاه باین حافظاه
فعال و عملکرد اواندن رابطه معناداری وجود دارد و عملکرد اواندن افاراد دارای حافظاه فعاال بااال
بهتر است .در پژوهش دیگری رجبی و پاکیزه( )7937به مقاینه نیم رخ حافظه و توجه دانش آموزان
مبتال به ناتوانی یادییری با عادی پردااتند .نتای این پژوهش نشان داد که یروهها در میزان توجه و
توانایی حافظه با هم تفاوت معناداری دارند .یمان میرود که همه انبارهها و فرآیندهای نظام حافظاه
این اشخاه کم و بیش ددار مشکل باشد .در واقت در سالهای اولیه تحصیلی ،حافظه فعال پیش نیاز
یادییری هر دیز ،من جمله امالء است.
حوزه دیگر مرتبط با اااتالالت عصا-،روانشانااتی ،مشاکالت توجاه مایباشاد .میازان توجاه
یادییرندیان به موضوع درس از عوامل اصلی در امر آموزش و یادییری است(برونونی .)4174 ،میزان
توجه یادییرندیان به موضوع درس از عوامل اصلی در امر آموزش و یادییری اسات باه طاوری کاه
بندورا تأکید میکند که مرحله ابتدایی هر یادییری با توجه آغاز میشاود و ایار توجاه کاافی نباشاد،
یادییری فرد ادشهدار مییردد(رجبی .)7937 ،توجه یکی از مهمترین فعالیتهای عالی یهن است و
به تنهایی یکی از جنبههای اصلی سااتار شنااتی است که در ساااتار هاوش ،حافظاه و ادراک نیاز
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نقش مهمی دارد .نارسایی توجه یکی از هنتههای اصلی نااتوانی یاادییری است(سوانناون.)4177،
دانش آموزان ددار ناتوانی یادییری به علت عدم توانایی در بازداری پاساخهای آمواتاه شاده قبلای،
توجه به رویکردهای جدید در حافظه فعال و ضعف در کنش جابه جایی که به معنای حرکت به عق،
و جلو در تکالیف ،عملیات یا مجموعههای یهنی دندیانه است با مشاکالت مهمای در حال مناائل
کالمی و استدالل ریاضی مواجه اسات(برونونی .)4174 ،پژوهشهاا نشاان داده اناد کودکاان دارای
ااتالل یادییری ننبت باه کودکاان بهنجاار در جناتجوی دیاداری عملکارد ضاعیف تاری دارناد
(فالکوفنکی .)4174 ،مطالعه هان مارکوویتز )4174( 7بر روی نوجوان مبتال به ااتاللهای یاادییری
در توجه انتخاب دیداری ،4تغییر توجه ،9و توجه پایدار 4نشان داد که دانشآموزان نااتوان یاادییری از
عملکرد ضعیفتری براوردار هنتند و تفاوت دو یروه معنایدار باود .مایوریاا( )4174نشاان داد کاه
توانایی توجه انتخاب شنیداری کودکان مبتال به ااتاللیادییری ،در مقاینه با کودکان بهنجار کاهش
نشان میدهد .تحقیقات داالی در این زمینه معدود بوده است .امیریانی ،طاهایی ،کمالی( )7931نشان
دادند که در توجه شنیداری تقنیم شده ،دانش-آموزان دارای ناتوانی یادییری عملکرد ضاعیف تاری
در مقاینه با دانش آموزان عادی دارند در حالی که در توجه شنیداری انتخابی تفاوتی به دست نیاماد.
همچنین نتای پژوهش اسماعیلی( )7934نشان داد که باین دو یاروه داناش آماوزان دارای اااتالل
یادییری ااه و یروه کنترل در مؤلفههای عملکرد پیوسته تفاوت معنی داری وجود دارد.
دهارمین مؤلفه عص -،روان شانااتی ماورد بررسای در پاژوهش حاضار تواناایی برناماه ریازی،
سازماندهی و حل منأله است .استقرار پویا و مداوم فعالیتهای هر فارد شادیداً متاأثر از دگاونگی و
کیفیت برنامهریزی و سازماندهی آن فرد است(فالکوفنکی .)4174 ،سازماندهی به عنوان یل کانش
ننبتاً مهم در رابطه با ناتوانی یادییری شنااته شده است .ناتوانی در سازماندهی دیداری-فضایی باه
بروز مشکالتی مانند ناتوانی در هم محوری اعداد در ستونها ،وارونگی اعداد(نوشاتن  1باه جاای ،)0
معکوس سازی(نوشتن  74به جای  )47و تعیین محل اعشار منجر میشود(بومیا .)4174 ،با توجه باه
اینکه توانایی حل منئله به عنوان فعالیتی هوشمند ،عقالنی و هدفمند به مثابه نقطه اوج تواناییهای
اننان نگرینته می شود و یادییری آن دلیل اصالی انجاام مطالعااتی در زمیناه ریاضای اسات ،حال
1

. Hahn-Markowitz
. visual selective attention
3 . Switching attention
4 . Sustained attention
2

مقاینه کنش های اجرایی «برنامه ریزی شنااتی ،بازداری پاسخ ،عملکرد پیوسته و حافظه فعال»

05

موفقیت آمیز منئله در سازیاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی عااملی مهام باه شامار مایرود .ایان
مهارت با پیشرفت تحصیلی ،اودنطم بخشی ،اودکارآمدی و موفقیت در تکلیف ارتبااط دارد (باوک،
 )4174و میتواند از مشکالت یادییری و اجتمااعی آتای جلاوییری کناد (ماایوریی .)4175 ،داناش
آموزان ناتوانی یادییری ریاضی مشکالت اساسی در مواردی نظیر حل منئله کالمای و مهارتهاای
مربوط به آن ،تشخیص اطالعات بدیهی در منئلهها ،استفاده از راهبردهایاودتنطیمی و اودنظارتی
در فرآیند انجام تکلیف و حفظ توجه تا پایان تکلیف دارند(فالکوفنکی .)4174 ،با وجود اهمیات ایان
منئله ،پژوهشها نشان داده اند دانش آموزان ناتوانی یادییری ریاضی ضاعفهای قابال تاوجهی در
کن ،مهارتهای مورد نیاز حل منأله ریاضی دارناد(ریکیو .)4177 ،علیازاده( )4115نشاان داد کاه
دانشآموزان با مشکالت ریاضی در کنشهای بازداری ،تصمیم ییاری ،برناماه ریازی و ساازماندهی
ضعیفتر از دانش آموزان عادی هنتند .نتای پاژوهش های(باال و اساکریف 4117 ،و مال لاین و
هیت  )4113،نشان میدهد ،دانش آموزان با ااتالل ناتوانی یادییری در کارکرد سازماندهی ،برناماه-
ریزی و بازداری پاسخ در مقاینه با دانش آموزان عادی ددار ضاعف هناتند .از ساوی دیگار ،لای و
همکاران ( )4179در بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و دستاوردهای علمی و اجتماعی دانش آموزان
مدارس ابتدایی پایه پنجم دریافتند که دانش آموزان با مهارتهای عملکارد اجرایای پاایین موفقیات
تحصیلی پایین تر ،مشکالت اود تنظیمی و از حمایتهای اجتمااعی پاایین تاری ننا ،باه داناش
آموزان عادی براوردار هنتند .ماتینون و مایز ( )4174مورد مقاینه قارار دادناد  491داناش آماوز
ناتوان یادییری و  751کودک بدون نااتوانی یاادییری را در سانین  6تاا  76ساال و متوجاه شادند
کودکان ناتوان یادییری در عملکردهای اجرایی ننبت به افراد بدون ناتوانی یادییری به طاور قابال
توجهی عملکردهای پایین تری داشتند .همچنین دانش آموزان ناتوان یادییری همراه با نقص توجه
در عملکردهای اجرایی ااتالل بیشتری از اود نشان دادند .این محققان همچنین ارتباط معنای داری
بین ضری ،هوشی ،کار کردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی پیدا کردند .عالوه بر این ،دانش آماوزان
با کار کردهای اجرایی ضعیف ،رفتارهای تکانشی ننبت به شارایط اساترس زا از ااود نشاان مای-
دهند(ریکیو.)4177 ،
در مجموع مهارتهای کارکردهای اجرایی ضعیف دانش آموزان را بار روی شای ،لغزنادهای قارار
ماایدهااد کااه منجاار بااه مشااکالت اجتماااعی و تحصاایلی مهاام ماایشااود .در پژوهشاای جانااه و
همکاران( ،)7931کارکردهای اجرایی استدالل ،برنامه ریزی-ساازماندهی و حافظاه فعاال در داناش
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آموزان داتر با و بدون ااتالل ناتوانی در ریاضی مقطت دبنتان استان تهران را بررسی کردند .نتاای
پژوهش نشان داد که بین دو یروه دانش آموزان در متغیرهای استدالل ،برنامه ریزی-ساازماندهی و
حافظه فعال تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین در پژوهشای دیگار سوانناون و ساادزلی)4177 ،
نشان دادند که دانش آموزان دارای ااتالل ناتوانی در ریاضی در حافظه فعال و سازماندهی ننبت باه
یروه کنترل ضعیفتر عمل میکنند .در مجموع باا توجاه باه مطالا ،یکار شاده و نقاش برجناته
کاکردهای اجرایی در فرآیند یادییری و معدود بودن پژوهشهای از این دست در مورد دانش آماوزان
دارای ناتوانی یادییری در کشور ،محققین در پژوهش حاضر به دنبال یافتن این پاسخ هنتند که آیاا
میان کارکردهای اجرایی (برنامهریزی-سازماندهی ،بازداری پاسخ و حافظه فعال) دانش آموزان دارای
ناتوانی یادییری نارسانوینی با همتایان عادی تفاوت وجود دارد؟
روش شناسی
پژوهش حاضر یل مطالعه توصیفی از نوع علی –مقاینه ای است .که طای آن اناواع کارکردهاای
اجرایی(برنامه ریزی-سازماندهی ،بازداری پاسخ ،حافظاه فعاال) دو یاروه نموناه شاامل ناتوانیهاای
یادییری «نارسانوینی» و یروه عادی توسط آزمونهای عص ،شنااتی مورد بررسی قرار یرفات .بار
این اساس جامعه مورد مطالعه شامل ،کلیه دانش آموزان پنر پایههای هفتم تا ششام ابتادایی دارای
ناتوانیهای یادییری نوشتن مشغول به تحصیل در مرکز ااتالالت یاادییری منطقاه تبادکاان شاهر
مشهد( )N=61و دانش آموزان عادی در سال تحصیلی  35-36بود .بر این اسااس  91نفار از داناش
آموزان دارای ااتالل نارسانوینی با  91نفر از دانش آموزان عادی به صورت نمونه هدفمناد انتخااب
یردید .همچنین هر دویروه از شرکت کنندیان در پژوهش حاضر از لحاظ برای متغیرهاای جمعیات
شنااتی از جمله سن ،جنچ ،وضعیت اقتصادی و محل سکونت با یکدیگر همتا شدند.
ابزار تحقیق عبارتند از:
الف)آزمون هوشی وکنلر کودکان فرم دهارم :از این آزمون جهت بررسی هاوش داناش آماوزان و
فراانای حافظه فعال استفاده شد .این آزمون در استان دهار محال بختیاری توسط صالحی  ،ربیعی و
عابدی( )7937روایی سازی و اعتبار یابی یردیده است .پایاایی اارده مقیاسهاا از  1/65تاا  1/35و
پایایی دو نیمه سازی آنها از  1/1تا  1/06محاسبه شده است .ضری ،روایی آزمون از  1/66تا 1/34
یزارش شده است .از شااص حافظه فعال آزمون هاوش وکنالر کودکاان ویارایش دهاارم ،جهات
بررسی حافظه فعال دانشآموزان استفاده یردید .نمره این شاااص از اارده مقیااسهاای فرااناای
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ارقام(ارقام رو به جلو و ارقام معکوس) و توالی حرف و عدد محاسبه مییردد .شاااص حافظاه فعاال
این آزمون از پایایی بنیار اوبی براوردار اسات و پایاایی بازآزماایی آن  1/05یازارش شاده اسات.
همچنین این شااص از روایی اوبی براوردار است به طوری که همبنتگی ایان شاااص باا ساایر
زیرمقیاسها از  1/41تا  1/03بیان شده است(عابدی.)7906 ،
ب) آزمون واژه –رنگ استرود :این آزمون در سال  7395توسط رابادلی اساترود جهات ارزیاابی
کنشهای اجرایی از قبیل انعطاف پذیری شنااتی و توجه انتخابی تادوین یردیاد .)94( .در پاژوهش
حاضر از ننخه رایانه ای آزمون استفاده شد .فاصله ارائه محرک در این ویارایش  011میلای ثانیاه و
مدت زمان ارائه هر یل از متغیرها 411میلی ثانیه(4ثانیه) باود .در مادت زماان اجارای آزماون ایان
آزمون پچ از برقرار کردن ارتباط با آزمودنی ،در نخنتین تمرین وی میباینت با دیدن هار یال از
دایرههای رنگی ،کلیدی که بردن ،همرنگ آن دایره را دارد برروی صافحه کلیاد فشاار دهاد و در
تمرین دوم آزمونی میباینت بدون در نظر یرفتن معنی واژهها کلید مطابق با هر واژه ای را که می-
بیند فشار دهد .با اتمام تمرینات آزمودنی وارد مرحله اصلی میشود که مشاابه تمارین دوم اسات .در
این قنمت فرد 441کلمه رنگی همخوان و441کلمه رنگی نااهمخوان را مشااهده مایکناد .کاه باا
جایدهی تصادفی به صورت تصادفی بر روی صفحه ظاهر میشود؛ تکلیاف آزماودنی انتخااب رناگ
مشابه با رنگ هر واژه است .در این آزمون تعداد اطاها ،محرکهای بدون پاسخ ،تعاداد پاساخهاای
صحیح ،زمان واکنش و نمره تداال(حد فاصل زمان واکنش به محرکهای ناهمخوان و زمان واکانش
به محرکهای همخوان) ثبت و لحاظ مییردد .اعتبار این آزمون از طریق بازآزماایی در دامناهای از
1/01تا 1/37یزارش شده است(لکزاک.)4114 ،
ج) آزمون برج لندن :آزمون برج لندن را ابتدا شالیچ برای سنجش تواناییهای برنامهریزی بیماران
ددار صدمه قشرپیشانی طراحی کرد .در این آزمون از معاینهشوندیان اواسته میشود تا مجموعاهای
از مهره های رنگی سوار شده بر سه میله عمودی را برای جور کردن با یل هدف مشخص جا به جاا
کنند .در هر کارآزمایی ،نحوه آرایش ردیف باالیی ثابت میماند و آرایاش هادف را نشاان مایدهاد.
ردیف پایین شامل حلقههایی است که معاینه شونده ،به منظور جور شدن باا آرایاش ردیاف فوقاانی
بازآرایی میکند .جابه جایی حلقهها با لمچ اولیه حلقه و سپچ لمچ مقصد مورد نظر مینر میشاود.
موقعیت هدف برای حلقهها متغیر است .اما محل شروع ثابت نگه داشاته مایشاود .تکاالیف آزماون
حداقل با دو ،سه ،دهار و پن حرکت حل میشود متغیرها شامل موارد زیر هنتند :الف) تعداد حرکات
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که به عنوان معیار کلی عملکرد در نظر یرفته میشود ،تعداد حرکاتی است کاه آزماودنی در طای آن
منأله را حل کرده است .ب) زمان برنامهریزی که مدت زمان الزم را برای لمچ حلقه اول است .ج)
زمان فکر کردن بعدی ،زمان بین انتخاب اولین حلقه و کامل کردن منأله است و از آن نیز میتاوان
به عنوان معیار عملکرد استفاده کرد .آزمون برج لندن که برای ارزیابی توانایی برنامه ریازی باه کاار
میرود ،به عملکرد قشر پیشانی حناسیت دارد(لکزاک .)4114 ،مبنای نماره یاذاری در ایان آزماون
کوششی است که فرد منأله را با انجام دادن آن حل کرده است ،همچنین تعداد مناائل حال شاده،
تعداد کوششهای هر منأله ،زمان تأایر و یا زمان طراحی ،زمان آزمایش ،زمان کل آزماایش ،تعاداد
اطاها و امتیاز کل به صورت دقیق با رایانه محاسبه میشود .اعتباار ایان آزماون پاذیرفتنی و 1/13
یزارش شده است(لکزاک.)4114 ،
د) آزمون عملکرد پیوسته :آزمون عملکرد پیوسته در سال  7356توسط رازولاد و همکاارانش تهیاه
یردید این آزمون برای ارزیابی توجه و تکانشیری مورد استفاده قارار مایییارد و در پاژوهشهاای
مربوط به ناتوانی یادییری و نقص توجه به کار رفته است(لکزاک .)4114 ،در طول اجرای آزمون فرد
باید یل هدف مشخص را از بین اهدافی که بر روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص را از باین
اهدافی که روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص ارایه میشود بازشناسی کند .باه هماین دلیال
انجام آن نیازمند حفظ توجه حین یل تکلیف مداوم و بازداری پاسخهای تکانش اسات .در پاژوهش
حاضر از فرم فارسی رایانه ای آزمون استفاده یردید .در این ویرایش متغیر هدف عدد  4باود ،فاصاله
ارائه محرکها  7111میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک  411میلای ثانیاه تعیاین شاده باود .شایوه
عملکرد آزمودنی بدین صورت بود که با حفظ توجه فرد میباینت باه محار رویات عادد  4کلیاد
 Spaceرا فشار دهد .در نمرهیذاری این آزمون اطای ارائه پاساخ ،پاساخهای حاذف شاده ،پاساخ
صحیح و زمان واکنش ثبت و لحاظ مییردد .ضرای ،اعتبار آن نیز باین  1/53تاا  1/39قارار دارد و
روایی آزمون از طریق شیوه روایی مالکی مناس ،یزارش شده است(لکزاک.)4114 ،
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یافتهها
تعداد  91نفر از دانش آموزان مبتال به نااتوانی یاادییری باا میاانگین و انحاراف معیاار سانی باه
ترتی 77/56،و  4/90و یل یروه  91نفری از دانش آموزان عادی با میانگین سنی  71/49و انحراف
معیار  71/53در این پژوهش شرکت داشتند .مشخصههای آماری آزمودنیها برحن ،نمرههای زماان
واکنش ،بازداری پاسخ ،توجه پایدار و حافظه فعال به تفکیل در مورد دانش آموزان با و بدون ااتالل
نوشتن در جدول( )7ارائه شده است.
جدول  -7میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای دو یروه مبتال به ناتوانی یادییری با یروه عادی
متغیر

عضویت یروه

زمان واکنش
بازداری پاسخ
توجه پایدار
حافظه فعال

نارسانوینی
نارسانوینی
نارسانوینی
نارسانوینی

نارسانوینی
انحراف معیار
میانگین
1/41
1/03
9/74
1/07
4/44
3/77
9/49
4/73

میانگین
1/11
6/74
4/13
41/44

عادی
انحراف معیار
1/91
7/04
4/73
4/57

جدول ( )7میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای دو یروه از دانشآموزان دارای ناتوانیهای
یادییری نارسانوینی و یروه دانش آموزان عادی را در هر یل از مؤلفههای کنشهای اجرایی نشان
میدهد.
برای انتخاب آزمون درست جهت تحلیل فرضیه ها ،ابتدا باینتی از توزیت آماری متغیری که مورد
آزمون قرار می ییرد ،اطمینان حاصل کرد .به عبارتی دیگر باید به بررسی نرمال بودن توزیت متغیرها
اقدام نمود .برای بررسی توزیت نرمال متغیرها از آزمون کولمویراف-اسمیرنف استفاده شد .نتای
تحلیل(سطح معناداری باالی )1/15نشاندهنده نرمال بودن متغیرها بود ،بنابراین از آزمون پارامتریل
میتوان استفاده کرد.
جدول  -4نتای آزمون معنی داری تحلیل واریانچ دند متغیری برای اثر اصلی متغیر یروه بر متغیرهای وابنته
متغیر
یروه

نام آزمون
المبدای ویلکز

مقدار
1/66

F
41/44

سطح معنی داری
1/110

مجذور اتا
1/96

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،نتای آزمونهای تحلیل واریانچ دند متغیری نشان می-
دهد که اثر یروه بر ترکی ،مؤلفههای کنشهای اجرایی در مجموع معنادار است( )p=1/110و مقادار
این تأثیر نیز  1/66میباشد .به این معنی که  66درصد از تفاوتهای دو یروه در مؤلفههاای کانش-
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های اجرایی مربوط به عضویت یروهی است .قبل از استفاده از آزمون پارامتریال تحلیال واریاانچ
دند متغیری جهت رعایت پیش فرضهای آن از آزمون باکچ و لوین استفاده شد.
جدول  -9نتای آزمون لوین در مورد پیش فرض تناوی واریانچهای دو یروه در متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
زمان واکنش
بازداری پاسخ
توجه پایدار
حافظه فعال

F
7/14
7/04
4/44
4/61

درجه آزادی اول
7
7
7
7

درجه آزادی دوم
50
50
50
50

سطح معناداری
1/434
1/441
1/749
1/777

بر اساس آزمون باکچ شرط همگنی ماتریچهای واریانچ /کواریانچ به درستی رعایت شده است
( .)box=16/95 ،f=1/77،p=8/860نتای آزمون لوین نیز فرض براباری واریانچهاای دو
یروه برای همه متغیرها را در سطح جامعه تایید کرده است.
جدول  -4نتای تحلیل واریانچ تفاوت یروهها در متغیرهای پژوهش
شااصآماری
منابت تغییرات

یروه

مقدار f

سطح
معناداری
1/114

متغیرهای
وابنته
زمان واکنش

مجموع
مجذورات
60/04

درجه
آزادی
7

میانگین
مجذورات
60/04

6/65

بازداری پاسخ

96/01

7

96/01

5/07

1/114

عملکرد پیوسته

57/70

7

57/70

0/04

1/114

حافظه فعال

901/76

7

901/76

74/17

1/114

همانطور که در جدول ( )4مالحظه میشود ،بین دو یروه دانش آموزان دارای ااتالل ناتوانی نوشتن
و دانش آموزان عادی در متغیرهای زمان واکنش( ،)f=6/65بازداری پاسخ( ،)f=5/07عملکرد پیوساته
( )f=0/03و حافظه فعال( )f=79/14تفاوت معنی داری وجود دارد .که با توجه به میاانگین نمارات دو
یروه در آزمونهای مذکور ،مندرج در جدول شماره  7دنین استنباط میشود که کودکان دارای ناتوانی
یادییری نارسانوینی ننبت به کودکان عادی عملکرد ضعیف تری در زمان واکنش ،باازداری پاساخ،
عملکرد پیوسته و حافظه فعال داشته و پیشترین تفاوت میان دو یروه در حافظه فعال است.
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بحث و نتیجه گیری
مهارتهای عص ،روان شنااتی عبارت است از آن یروه از مهارتهای پیش نیاز که کودک بارای
یادییری موضوعات درسی و مدرسهای به آنها نیاز دارد که شامل کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ،
توجه ،حافظه فعال و برنامه ریزی شنااتی است(فنویل و همکاران .)4176 ،پژوهش حاضر با هادف
مقاینه کارکردهای اجرایی زمان واکنش ،بازداری پاسخ ،عملکرد پیوسته و حافظه فعاال در کودکاان
دارای ناتوانی یادییری نارسانوینی با همتایان عادی انجام یردید .نتای پژوهش نشان داد که کودکان
دارای ااتالل ناتوانی نارسانوینی ننبت به کودکان عادی عملکرد ضاعیف تاری در زماان واکانش،
بازداری پاسخ ،عملکرد پیوسته و حافظه فعال داشته اند .که این نتای با پژوهشهاای (بارال)4171 ،؛
(بایز)4175 ،؛ (لی و همکاران)4179 ،؛ (بیوتیا و همکاران)4176 ،؛ (فیفر)4175 ،؛ (فنویل و همکاران،
 )4176همخوانی دارد.
بروز نقص در رشد این کارکردها ،موج ،ااتالل نقص توجه ،بیش فعالی ،ااتالل در برناماه ریازی
برای آغاز و اتمام تکلیف ،به یاد سپاری تکلیف و ااتالل حافظه میشاود .هماان یوناه کاه نتاای
پژوهش نشان داد ،دانش آموزان دارای ااتالل نارسانوینی در مقاینه با دانش آموزان عادی عملکرد
ضعیفتری در زمان واکنش و بازداری پاسخ نشان دادند .نتای پژوهش حاضر با نتای پاژوهشهاای
(کورتکچ و همکاران)4175 ،؛ (ویتاکر و همکاران)4175 ،؛ (وان بنن و همکاران)4176 ،؛ (نیکاوالس
نیل )4175 ،همنو است .این پژوهشگران یزارش کردهاند .دانش آموزان مبتال به ناتوانی یاادییری
ااه ،در برای مهارتهای عصا ،روان شانااتی و کارکردهاای اجرایای ضاعیف هناتند .در ایان
پژوهش ها ،پردازش شنااتی ،حافظه ،توجه ،بازداری پاسخ در دانش آموزان ناتوان یادییری ننبت به
دانش آموزان عادی ضعیفتر و ننبتاً مختل بوده است .نتای مطالعات مختلاف نشاان مایدهاد کاه
آسی،های مغزی از جمله نقایص عقدههای پایه ،یره عصبی بازل و نابهنجااری هاایی در مخچاه و
نواحی حرکتی نقش بنیار مهمی در ناتوانیهای یادییری ایفا میکنند(برال .)4171 ،زمان واکنش از
دو بخش زمان پیشحرکت و زمان حرکتی تشکیل شده است و این دو بخش از یکدیگر منتقل اناد
(دلبری و همکاران .)7900 ،در زمان پیش آغاز میشود .از طرف دیگر پژوهشهایی که در دااردوب
مهارتهای حرکتی انجام شده نشان میدهد زمان حرکتی ،از زمان پیش حرکات بیشاتر از تمارین و
یادییری تأثیر میپذیرند و احتمال دارد کاهش زمان واکنش ،بیشتر ناشای از کااهش زماان حرکتای
باشد تا سرعت پردازش شنااتی(دی اسمیت و همکاران .)4113 ،همچناین پاژوهشهاایی در دسات
است که نشان می دهد زمان واکنش با سرعت در زمان بازبینی ،افزایش قدرت حافظه فعاال و بهباود
توجه انتخابی همبنتگی مثبت و معنیداری دارد(برال .)4171 ،از بعد شنااتی تحقیقات دیگار نشاان
میدهد تمرین مهارتهای فضایی و تکالیف دیداری عامل مهمی در رشاد ایان توانااییهاا هناتند
(بوک.)4174 ،
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دیگر یافتههای پژوهش نشان داد دانشآموزان دارای اااتالل نااتوانی نارسانوینای در مقایناه باا
دانشآموزان عادی دارای عملکرد ضعیفتری در عملکرد پیوسته هنتند .که این نتای با پژوهشهای
(فالکوفنکی)4174 ،؛ (سواننون)4179 ،؛ (بروننی)4174 ،؛ (مایوریا )4174 ،همخاوان اسات .داناش
آموزان ددار ناتوانی یادییری به علت عدم توانایی در بازداری پاسخهای آمواته شده قبلی ،توجاه باه
رویکردهای جدید در حافظه فعال و ضعف در کنش جابه جایی که به معنای حرکت به عقا ،و جلاو
در تکالیف ،عملیات یا مجموعههای یهنی دندیانه است با مشکالت مهمی در حل منائل کالمای و
استدالل کالمی مواجه است(فالکوفنکی .)4174 ،پژوهشها نشان داده اناد کودکاان دارای اااتالل
یادییری ننبت به کودکان بهنجار در جنتجوی دیداری عملکرد ضعیف تری دارناد .حتای بعضای از
یافتهها نشان میدهد نارسائی توجه در این افراد تا سنین بزرینالی نیاز اداماه دارد(بروننای.)4174 ،
مطالعه هان مارکوویتز( )4177بر روی نوجوان مباتال باه اااتاللهاای یاادییری در توجاه انتخااب
دیداری ،تغییر توجه ،و توجه پایدار نشان داد که دانش آموزان ناتوان یادییری از عملکرد ضعیفتری
براوردار هنتند و تفاوت دو یروه معنی دار بود .مایوریا و همکاران ( )4174نشان دادند کاه تواناایی
توجه انتخاب شنیداری کودکان مبتال به ااتالل یادییری ،در مقاینه با کودکان بهنجار کاهش نشان
میدهد .در تبیین یافتههای پژوهش حاضر باید به این نکته توجه نمود که نقص در توجاه مایتواناد
زیربنای مشکالت ادراکی و تحصیلی در کودک باشد .پردازش اطالعات نیاز باه توجاه دارد .از میاان
محرکهایی که از محیط توسط ییرندههای حنی دریافت میشود ،آنهایی کامالً پردازش مایشاوند
که به صورت انتخابی به آنها توجه شود .به نظر میرسد با توجه باه ظرفیات محادود توجاه از یال
طرف و مقدار بیشمار محرکهای محیطی از طرف دیگر کودکان ددار ااتالل یادییری در تمیز قائل
شدن بین محرکهای اصلی و مورد نیاز و سایر محرکهای غیر ضروری عملکرد ضعیفی دارناد .لاذا
در فرآیند رشد شنااتی تقویت توجه میتواند در جهت دهی و تعدیل توجه به این کودکان مهم باشد.
برای دستیابی به این هدف میتوان کودکانی را که در معرض اطر ناتوانی یادییری هنتند شناسایی
و برای آنها برنامه مدااله مناس ،طراحی نمود.
همچنین پژوهش نشان داد کودکان دارای ااتالل نوشتن در مقایناه باا کودکاان عاادی عملکارد
بنیار ضعیف تری در مؤلفههای برنامه ریزی و سازماندهی(زمان واکنش) و توجه پایادار دارناد .ایان
نتای با نتای پژوهشهای مختلف به عناوان مثاال نریماانی()7934؛ زاهادی()7937؛ اللاه()7935؛
فالکوفنکی( )4175همنو بود .یکی از تبیینهایی که در این رابطاه مایتاوان یکار کارد مشاکالت

مقاینه کنش های اجرایی «برنامه ریزی شنااتی ،بازداری پاسخ ،عملکرد پیوسته و حافظه فعال»

39

مربوط به عدم دقت و توجه در دانش آموزان ااتالل نوشتن است؛ درا که بی شال یکای از عوامال
مؤثر برای یذر اطالعات از حافظه حنی به حافظه کوتاه مدت ،عوامل توجاه و دقات باه اطالعاات
است .بنیاری از یافتههای پژوهش هم مؤید همین مطل ،است که بین توجه و حافظه رابطاه بنایار
نزدیکی وجود دارد و کودکان دارای ناتوانی یادییری به دالیل نقص توجهی که دارند معموالً بنیاری
از مطال ،را پردازش نمیکنند؛ در نتیجه فرصت یایره کردن و بازیابی اطالعات را از دست میدهناد
و نارسایی هایی را در حافظه اود تجربه مایکنناد(مول و همکااران .)4175 ،همچناین فرآینادهای
کارکرد اجرایی شالوده اکثر فعالیتهای تحصیلی میباشد و برنامههای آموزشای مدرساه بیشاتر روی
عملکردهایی که نیاز به هماهنگی ،یکپاردگی و ترکی ،تعدادی از فرآینادهای کاارکرد اجرایای دارد،
تاکید میکنند .دانشآموزانی با نقص در این فرآیندها اغل ،مفاهیم پیچیده را به آسانی درک میکنند
اما زمانی که تالش میکنند تا آن ده را که میدانند ،نشان دهند که ممکان اسات باا مشاکلهاایی
همچون برنامهریزی ،تنظیم اهداف واقت بینانه ،اولویتبندی ،شروع عملکردها ،سازماندهی موضوعات
و اطالعات مواجه شوند(فالکوفناکی .)4175 ،از طرفای ،افاراد دارای اااتالل یاادییری فرآینادها و
اطالعات مورد نیازشان را به یونهای متفاوت از عملکرد معمولی مورد انتظار کودکان یاا بزرینااالن
بدون مشکل ،به دست میآورند .همانطور که نتای پژوهش حاضر نشان داد این کودکان در پاردازش
برنامه ریزی شنااتی اغل ،ضعیفتر از کودکان دیگر عمال کردناد .ایان ماورد در اصاوه داناش
آموزان نقص توجه نیز دیده میشود .به نظر میرسد دانش اموزان عادی با فرمول بنادی و پاردازش
صحیح اطالعات و در نظر یرفتن پاسخ درست از غلط ،در پردازش شنااتی عملکرد بهتری دارند؛ اما
دانش آموزان دارای ااتال ل یادییری و نقص توجاه باه دلیال عادم برااورداری از فرماول صاحیح
اطالعات فاقد مهارتهای پردازش شنااتی صحیح هنتند ،در نتیجه در عملکرد تحصیلی نیاز دداار
مشکل می شوند .جدا از عملکرد ضعیف در پردازش شنااتی ،این دانش آموزان ممکن است به دلیال
ضعف در حافظه( به عنوان مثال حافظه فعال) در انجام تکالیف مختلف ضعیف عمل کنند.
در نهایت یافتههای پژوهشی نشان داد که دانش آموزان دارای ااتالل نارسانوینای در مقایناه باا
دانش آموزان عادی دارای عملکرد ضعیف تری در حافظه فعال هنتند که این نتای با پژوهشهاای
(فرینو و همکاران)4174 ،؛ داهلین)4179 ،؛ (بایز)4175 ،؛ (هیلادز و همکااران)4175 ،؛ (سوسااک،
)4174؛ (کااورتکچ و همکاااران)4175 ،؛ (ویتاااکر و همکاااران)4175 ،؛ (باانن و همکاااران)4176 ،
همخوان است .حافظه فعال نقش فوقالعاده مهمی در توسعه رشد کودکی و کن ،مهارتهای جدیاد
در کودک در حال رشد ایفا میکند .حافظه فعال حکم یل میز کار یهنی را دارد که دستکاری شادن
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اطالعات و جمت شدن اطالعات روی آن امکان فهم زبان مکتوب و شفاهی ،تصامیم ییاری و حال
منأله را به ما میدهد .توجه داشته باشید که حافظه فعال مثل یل انبار اطالعات قفنه بنادی شاده
که منفعالنه منتظر بماند تا اطالعاتش به حافظه بلند مدت برود نینت(بارکلی .)4175 ،از سویی دیگر
حافظه فعال دارای نظامی پیچیده و در عین حال انعطااف پاذیر از اجازاء مختلاف اسات کاه رابطاه
تنگاتنگی با توجه انتخابی و کنترل توجه دارد(بادلی .)4174 ،نتای پژوهش ماهلر و دوپاارت()4176
نشان میدهد که دانش اموزان با ااتالل یادییری قادر به تکمیل آزمونهای نگهداری یهنای عاددی
نینتند و حافظه ضعیفتری دارند و دانش آموزانی که در ریاضیات دجار ااتالل هنتند در آزمونهاای
ردیف کردن و طبقه بندی کردن و نگهداری یهنی عدد تأایر نشان میدهند .در تبیین این یافتاههاا
میتوان یفت حافظه فعال نقش فوقالعاده مهمی در توسعه رشد کودکی و کن ،مهارتهاای جدیاد
درکودک در حالرشد ایفا میکند .این حافظه نقش پراهمیتی در تفکردارد .وقتی هشیارانه میکوشایم
مناله ای را حل کنیم ،غالباً حافظه کاری را برای یایره ساازی اجازاء مناأله و همچناین اطالعاات
دریافتی از حافظه درازمدت در باب آن منأله بکار میییریم .به عبارت دیگر حافظه کاری حکم یال
میز کار یهنی را دارد که دست کاری شدن اطالعات و جمت شادن اطالعاات روی آن امکاان فهام
زبان مکتوب و شفاهی ،تصمیم ییری و حل منأله را به ما میدهد .توجه داشاته باشاید کاه حافظاه
فعال مثل یل انبار اطالعات قفنه بندی شده که منفعالنه منتظر بماند تا اطالعاتش به حافظه بلناد
مدت بروند ،نینت .طی فرایند اواندن ،واژه نوشته شده پچ از دریافت به اجزای اود تبادیل شاده و
در حافظه فعال نگهداری میشود .در صورت عملکرد درست حافظه فعال ،سایر منابت شانااتی بارای
ترکی ،اصوات جدا از هم و سااتن واژه ،آزاد شده و در دسترس قرار میییرند .بر ایان اساااس فارد
می تواند تلفظ و معنی مناس ،را از حافظه بلند مدت بازیابی کند .از سویی دیگار حافظاه فعاال دارای
نظامی پیچیده و در عین حال انعطاف پذیر از اجزا مختلف است که رابطه تنگاتنگی با توجه انتخاابی،
کنترل توجه و دیگر مؤلفههای کارکردهای اجرایی دارد .بدلی معتقد است که ساه جازء مهام بارای
حافظه فعال به صورت یل مدل تعاملی در میآید عبارتند از :مادار آوایای یعنای مارور اطالعاات از
طریق یفتار بی صدا برای ابقاء رد حافظه و اجرا کننده مرکزی که از دو قنمت دیگر پیچیدهتر اسات
نقش هماهنگ کننده و برقراری ارتباط دو جزء مدار آوایی و صفحه بینایی تصویری باا حافظاه بلناد
مدت را بر عهده دارد .جزء سوم صفحه بینایی تصویری است کاه تواناایی داراش یهنای تصااویر،
بازنمایی و دستکاری اشیاء و تصاویر را ممکن میسازد(کرمی ناوری .)7906 ،داالات ایان ساااتارها
دنان در کارکردهای عالی شنااتی اهمیت یافته است که (کیلونن و کرینتال 7331؛به نقل از کرمی
نوری ) 7906 ،تالش کرده اند به جای اندازه ییری سنتی هوش از ظرفیت حافظه فعال کاه باا دقات
بیشتری قابل اندازه ییری است استفاده کنند.
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امالی صحیح کلمات مهارت پیچیده ای است که نیاز است صادای کلماات باا اساتفاده از تصاویر
یهنی آن کلمات به شکل نوشتاری تبدیل شود .به عبارت دیگر صدای کلمهها از طریق کانال حنای
شنوایی وارد حافظه کوتاه مدت شده و در آنجا با استفاده از تصاویر یهنی نگهاداری در حافظاه بلان
مدت جور میشود و پناز جور شدن به صورت نوشتاری بر روی ورق ظااهر مایشاود .تحقیقاات در
زمینه یادییری زبان نوشتاری نشان میدهد که در یادییری امالء صحیح کلمهها نقاش آوا شانااتی
(یعنی ساات صدای حروف کلمهها یا صداکشی) و حافظه دیاداری از دیگار عناصار شانااتی داون
حافظه شنیداری بنیار مهمتر است(الله .)7935 ،در واقت دانش آموزان مبتال به ااتالل نوشتن که در
حافظه فعال دیداری مشکل دارند کلمهها را درست مایشانوند ولای هنگاام نوشاتن یکای دیگار از
شکلهای همان حرف را استفاده میکنند .بنابراین ،کلمهها از لحاظ آوایی صحیح است ،اما از لحااظ
امالی فارسی نادرست میباشد .از نتای پژوهشهای مختلف دنین برمی آید که دانش آموزان مباتال
به ناتوانی یادییری نقص هایی در حافظه دیداری و شنیداری دارند و مشکالت آنها در حافظه دیداری
شدیدتر است(بوک .)4174 ،یکی از نظریههای مطرح در این ااتالل ،نظریه ای است که به نقاص و
عدک کفایت بخش پیشانی قشر مغز که در (کارکردهای اساسای داون برناماه ریازی ،ساازماندهی،
تصمیم ییری ،بازداری و تفکر نقش بنزایی دارد) در سازکار بازداری به سااتارهای زیرین مغز اشااره
میکند که این امر منجر باه عادم باازداری ،ضاعف در ااودنظم دهای و نقاایص شانااتی (شاامل
آسی،های ااتصاصی در بازداری ،توجه ،کارکردهای اجاارایی ،حافظه فعال و  ....میشود).
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به کودل بودن حجم نمونه و عدم امکاان مقایناه
متغیرهای مورد مطالعه ،با داتران همنن دارای ااتالل ناتوانی نارسانوینی به دلیل عدم دسترسی به
این یروه اشاره کرد ،امید است که در پژوهشهای آینده امکان این مقاینه فاراهم یاردد .همچناین
پیشنهاد میشود مشابه این پژوهش بر روی یروههای سنی دیگر نیز اجرا شود و نتای باا یافتاههای
این پژوهش مقاینه یردد.
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