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چکیده
از آنجا که عوامل مؤثر بر سببشناسی اختالل یادگیری خاص بسیار کم مورد توجهه رهرار گرفتهه اسهت،
ضرورت شناسایی و مطالعه کنشهای اجرایی در اختالل یادگیری خاص بیشهتر احسهام مهیشهود ههدا از
پژوهش حاضر بررسی نقش مهارتهای عصب روان شناختی(انتقال ،بازداری ،بروزرسهانی ،عملرهرد پیوسهته و
برنامه ریزی -سازماندهی) در پیش بینی عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود پهژوهش حاضهر
یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است به همین منظور تعداد  994دانش آمهوز نهاتوان یهادگیری مقطه
ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از آزمونهای هوش کودکان و کسلر ،ریاضی کی مهت ،آگهاهی
واج شناختی ،اختالل نگارش انتخاب شدند ابزارهای اندازه گیری مؤلفههای عصب روان شناختی کهنشههای
اجرایی 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 عملررد تحصهیلی از رریهم متریرههای مسهتقل
پژوهش و تبیین واریانس عملررد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد نتایج نشهان داد کهه از میهان
کارکردهای اجرایی ،متریر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملرهرد تحصهیلی دانهش
آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن ،نوشتن و ریاضی دارند کارکردهای اجرایهی بهازداری پاسهخ ،حافظهه
فعال به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن ،نوشتن و ریاضیات ضروری است بنهابراین توجهه بهه
ظرفیت و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و رراحهی و ارائهه مهواد
آموزشی که هدا نهایی همه آنها ایجاد ،گسترش یا تسهیل یادگیری است ،اثرات مثبت میگذارد
کلید واژه ها :انتقال ،بازداری پاسخ ،بروز رسانی ،برنامه ریزی -سازماندهی ،عملررد پیوسته

9
5
9
6

دانش آموخته دکتری گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
استاد یار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران (نویسنده مسئول) soltanimani@yahoo.com
استادیار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
استادیار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 46

52

مقدمه
ناتوانیهای یادگیری یک سازه واحد یا یک اختالل که با نقص در پیشرفت مهارتهای تحصیلی
مرتبط است ،اشاره می کند ،این اختالل دارای ماهیتی ناهمگن است ،که ایهن نهاهمگنی در الگوههای
تحصیلی ،روت و ضعف پردازش ارالعات و همچنین در سیستمهای ربقهه بنهدی اصهلی بهه عنهوان
اختالل های تحصیلی حوزه خاص مانند اختالل خواندن ،نوشهتن و یها اخهتالل در ریاضهیات مهنعرس
میشود(بوک )5396،ناتوانی یادگیری دارای مشخصههایی نظیر دشواری در فراگیری و کارکرد گوش
دادن ،حرا زدن ،خواندن ،نوشتن و محاسبه است این اختاللها پایه عصب شناختی و روندی تحولی
دارد ،که پیش از دبستان شروع می شود و اگر درمان نشود تا بزرگسالی ادامه مییابد (بروگمن)5396،
کودکان دارای مشرالت یادگیری را اغلب به سه دسته تقسیم میکنند -9 :کودکان دارای نارسایی در
خواندن و هجی کردن؛  -5کودکان دارای نارسهایی در نوشهتن و امهال ء نویسهی؛  -9کودکهان دارای
نارسایی در حساب و ریاضیات نتایج تحقیقات بیانگر آن است که میزان شیوع این اختاللهها از  5تها
 93درصد است(بشرپور )9914،در جدیدترین مطالعه موگاسیل ،پاتیل ،پاتیهل و موگاسهیل ( )5399بها
بررسی کودکان 2تا  99ساله هندی میزان شیوع کلی اختاللهای یادگیری را  92/92درصهد و شهیوع
کلی اختاللهای نگارش ،خواندن و ریاضهیات را بهه ترتیهب 99/95 ،95/2و  93/2گهزارش داده انهد
همچنین میهن دوست ( )5399با مطالعه  433نفر دانش آموز پایههای سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی در
شهر ایالم ،نرخ شیوع اختاللهای یادگیری را  99/69درصد بیان کرد
یرههی از ویژگههیهههای مهههم ایههن کودکههان اخههتالل در کههنشهههای اجرایههی عصههب شههناختی
است(بارکلی )5392،نقایص عصب شناختی مشخص کننده گروه خاصی از نارساکنشهای کنشههای
اجرایی است(بایز )5392،بر حسب تعریف ،کنشهای اجرایی ،کنشهای عالی شهناختی و فراشهناختی
است که مجموعه ای از توانایی های عالی ،بازداری ،خود آغازی گری ،برنامه ریزی راهبردی ،انعطاا
شناختی و کنترل ترانه ،حفظ و تبدیل کنترل حرکتهی ،احسهام و ادراک زمهان ،پهیش بینهی آینهده،
بازسازی ،زبان درونی و حل مسئله را شهامل مهیشهود کهه در زنهدگی و انجهام ترهالیف یهادگیری و
کنشهای هوشی به انسان کمک مهیکنهد (جانسهون و همرهاران )5394،بیوتها و همرهاران ()5394
جنبه های عصب شناختی کودکان خردسال مبتال به اختالل یادگیری را بررسی نمودهانهد آنهها نشهان
داده اند یری از ویژگیهای کودکان خردسال ناتوان یادگیری ،نارسایی در کهنشههای اجرایهی و توجهه
است همچنین در تحقیقات دیگهری فیفهر ()5392؛ فنویهک و همرهاران ( )5394نشهان دادهانهد کهه
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نارسایی در کنشهای اجرایی و مؤلفههای آن از جمله خودگردانی ،بازیابی ،برنامه ریزی ،کنتهرل ترانهه و
حافظه فعال از متریرهای پیشایندی ،ناتوانی یهادگیری تحصهیلی در سهالهای آتهی مهیباشهد جانسهون و
همراران( )5394اظهار میکنند توانایی کودکان در کنشهای اجرایی در دوران پیش دبسهتانی ،مهیتوانهد
توانمندی آنها را در خواندن ،نوشتن و ریاضیات در سالهای بعد به خوبی پیشبینی کند

اولین مؤلفه عصب-روانشناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،جابه جایی ترلیف کهه بهه آمایهه
انتقال یا انعطاا پذیری شناختی نیز تعبیر و ترجمه شده است میباشد جابه جایی ترلیف یها انعطهاا
پذیری شناختی ،به توانایی حرکت منعطف به عقب و جلو در ترالیف یا آزمونهای ذهنهی اشهاره دارد
جابه جایی ترلیف به آن اشاره دارد که در ترالیف معمولی شرکت کنندگان بطور ذهنهی دو مجموعهه
پاسخ را بطور همزمان نگه دارند و بر ربم معیار از پیش تعیین شهده ،بهین ایهن مجموعهه پاسهخ هها
حرکت کنند (یا در هر کوشش و فعالیت دیگر) ،یا بر عملررد خود نظارت کنند و پاسخهای شان را بهر
اسام بازخوردی که از عملررد شان میگیرند ترییر کنند (ویلیامز )5399،دایمند ( )5395نشان داد که
نگهداری همزمان ارالعات در مرز و بازداری آنها مشرل است به خصوص ورتی که مجموعه ذهنهی
یک فرد به علت ترییر در ترالیف درخواستی ،پیوسته مجبهور بهه بهازچینی باشهد اسهریجیا و

پاپهالئو9

( )5394ترییرات در کنشهای اجرایی و انعطاا پذیری شناختی ،مانند تواناییهای جابه جایی ترلیهف
توجه را ویژگیهای اصلی چندین بیماری عصبی می دانند آنها در ری بررسی خهود نشهان دادنهد کهه
کودکان و بزرگساالن با اختالل ناتوانی یادگیری خطهاههای بیشهتری در آزمهون عصهب روانشهناختی
کمبریج مربوط به رسمت جابه جایی ترلیف دارند ،بنابراین به نظر میرسد که مشرل ترین شرایط در
هر سنی این است که فردی بخواهد همزمان بازداری و انعطاا پذیری شناختی را در یک چههارچوب
به کار گیرد(بارکلی )5392،نتایج پژوهش آگوستینو ( )5393و معتمدی( )5392در انهدازه گیهری اجهرا
کننده مرکزی با استفاده از آزمون ویسرانسین حهاکی از آن بهودهانهد کهه عملرهرد گهروه بها نهاتوانی
یادگیری خاص نسبت به گروه عادی در تعداد خطای درجامانهدگی و غیهر درجامانهدگی بهه گونهه ای
معنادار متفاوت بهود همچنهین بهین بهازداری وارعیهت ههای ریاضهی و خطهای درجامانهدگی آزمهون
ویسرانسین همبستگی منفی وجود دارد

Scheggia & Papaleo
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دیگر مؤلفه عصب -روانشناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر بازداری پاسخ 9میباشد با وجهود
تعریف های متعددی که از بازداری پاسخ شده است این کنش اغلب به صهورت صهرا نظهر کهردن از
یک پاسخ ردرتمند مطرح میشود(کوزیل )5399،ربم نظر وانگ و همرهاران( )5395بهازداری پاسهخ
یک توانمندی شناختی است و به عنوان توانایی مقاومت در برابر پاسخ غالب (بازداری پاسهخ) ،بهه مها
انعطاا پذیری فوق العاده ،آزادی انتخاب و کنترل اعمال می بخشد نقص در کنترل بازداری ،موجهب
عملررد نادرست در ترالیف و افزایش احتمالی پاسخ های نادرست می گردد(ویتاگر و همراران)5394،
بومیا ( )5395در پژوهشی با عنوان الگوی عملررد در آزمون کلمه  -رنهگ اسهتروپ در کودکهان بها
ناتوانیهای یادگیری و توجه ،به این نتیجه رسید که عدم توانایی در تورف و بازداری ارالعات نامربوط
بر تواناییهای مختلف ریاضی مانند بازیابی وارعیتهای عددی از حافظه بلند مدت تأثیر میگهذارد در
پژوهش ماتیسون ( )5395گروهی از کودکان کالم پنجم مبتال به ناتوانی یهادگیری کهه نمهرهههای
پایین تر از صدک  93در مهارتهای ساده و پایه ای ریاضی و پردازشهای 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 نشهان داد امها تحقیقهات روبهرز و همرهاران ()5399؛ دی اسهمیت و همرهاران
()5331؛ اوربن و همراران ( )5396پیش بینی بهازداری بهر عملرهرد یهادگیری معنهی دار نبهود بهرال
( )5393نشان داده اند که در ترالیف مربوط به بازداری ،عملررد افراد تا سن  92سالگی رشهد مهداومی
نشان می دهد
حافظه فعال بخشی از یک نظام است که در آن ارالعات مربهوط بهه فعالیهت در حهال جریهان،
ذخیره شده ،کامالً رابل دسترم بوده و موضوع فرآیندهای بعدی ررار میگیرند (اوربن )5396،بهادلی
( )5395حافظه فعال را به چهار بخش که شامل مدیر مرکزی ،صفحه ی دیهداری – فضهایی و مهدار
واج شناسی و انباره رویدادی تقسیم میکند بارکلی( )5392بر این باور است که نارسهایی در بهازداری
پاسخ ،علت اصلی این اختالل است و بازداری پاسخ ،منجر به آسیب حافظه فعال و دیگر کهنشههای
اجرایی میشود در مقابل سوانسون ( )5399بر این باوراست که این اختالل ناشی از نارسایی اولیهه در
حافظه فعال است که منجر به آسیب کنشهای اجرایهی مهیگهردد سوسهاک ( )5396نشهان داد کهه
بهترین پیش بینی کننده عملررد کودکان پیش دبستانی و دبستان در مشرالت ریاضی غیهر کالمهی،
حافظه فعال دیداری-فضایی است در پژوهش دیگری سوانسون( )5399نیز بیانگر این بهود کهه بهین
. Inhibition
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حافظه فعال و عملررد خواندن رابطه معناداری وجود دارد و عملررد خواندن افراد دارای حافظهه فعهال
باال بهتر است در پژوهش دیگری رجبی و پاکیزه( )9919به مقایسه نهیم رخ حافظهه و توجهه دانهش
آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری با عادی پرداختند نتایج این پژوهش نشان داد که گروه ها در میزان
توجه و توانایی حافظه با هم تفاوت معناداری دارند گمان میرود که همه انباره ها و فرآیندهای نظهام
حافظه این اشخاص کم و بیش دچار مشرل باشد در وار در سالهای اولیه تحصهیلی ،حافظهه پهیش
نیاز یادگیری هر چیز ،من جمله امال ء است در مجموع میتوان گفت حافظهه پدیهدهههای بهی شهمار
هستی را در کل واحدی یرپارچه میسازد و اگر نیروی پیونهد دهنهده و وحهدت بخهش حافظهه نبهود،
هشیاری ما به تعداد لحظههای زندگی مان تجزیه میشد
حوزه دیگر مرتبط با اختالالت عصب -روان شهناختی ،مشهرالت توجهه مهیباشهد میهزان توجهه
یادگیرندگان به موضوع درم از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیری است(برونونی )5396،میهزان
توجه یادگیرندگان به موضوع درم از عوامل اصلی در امر آموزش و یهادگیری اسهت بهه رهوری کهه
بندورا تأکید می کند که مرحله ابتدایی هر یادگیری با توجه آغاز میشهود و اگهر توجهه کهافی نباشهد،
یادگیری فرد خدشه دار میگردد(رجبی )9919،توجه یری از مهم ترین فعالیتهای عالی ذهن است و
به تنهایی یری از جنبههای اصلی ساختار شناختی است کهه در سهاختار ههوش ،حافظهه و ادراک نیهز
نقش مهمی دارد نارسایی توجه یری از هستههای اصهلی نهاتوانی یهادگیری است(سوانسهون)5399،
دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری به علت عدم توانایی در بازداری پاسخههای آموختهه شهده ربلهی،
توجه به رویرردهای جدید در حافظه فعال و ضعف در کنش جابه جایی که به معنای حرکت به عقهب
و جلو در ترالیف ،عملیات یا مجموعههای ذهنی چندگانه است بها مشهرالت مهمهی در حهل مسهائل
کالمی و استدالل ریاضی مواجه اسهت(برونونی )5396،پهژوهش هها نشهان دادهانهد کودکهان دارای
اختالل یادگیری نسهبت بهه کودکهان بهنجهار در جسهتجوی دیهداری عملرهرد ضهعیف تهری دارنهد
(فالروفسری )5396،مطالعه هان مارکوویتز )5396( 9بر روی نوجوان مبتال به اختاللههای یهادگیری
در توجه انتخاب دیداری ،ترییر توجه ،و توجه پایدار نشان داد کهه دانهش آمهوزان نهاتوان یهادگیری از
عملررد ضعیف تری برخوردار هستند و تفاوت دو گروه معنی دار بود مایورگها ( )5396نشهان داد کهه
توانایی توجه انتخاب شنیداری کودکان مبتال به اخهتالل یهادگیری ،در مقایسهه بها کودکهان بهنجهار
کاهش نشهان مهیدههد .تحقیقهات داخلهی در ایهن زمینهه معهدود بهوده اسهت امیریهانی ،راههایی،
. Hahn-Markowitz

9
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کمالی( ) 9913نشان دادند که در توجه شنیداری تقسیم شده ،دانهش آمهوزان دارای نهاتوانی یهادگیری
عملررد ضعیف تری در مقایسه با دانش آموزان عادی دارند در حالی که در توجهه شهنیداری انتخهابی
تفاوتی به دست نیامد همچنین نتایج پژوهش اسماعیلی( )9916نشهان داد کهه بهین دو گهروه دانهش
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص و گروه کنترل در مؤلفههای عملررد پیوسته تفاوت معنهی داری
وجود دارد
از ررفی استقرار پویا و مداوم فعالیتهای هر فرد شدیداً متأثر از چگونگی و کیفیت برنامه ریزی
و سازماندهی آن فرد است(فالروفسری )5396،سازماندهی به عنوان یک کنش نسبتاً مههم در رابطهه
با ناتوانی یادگیری شناخته شده است ناتوانی در سازماندهی دیداری-فضایی به بروز مشرالتی ماننهد
ناتوانی در هم محوری اعداد در ستونها ،وارونگی اعداد(نوشتن  2به جای  ،)2معرهوم سازی(نوشهتن
 95به جای  )59و تعیین محل اعشار منجر میشود(بومیا )5395،با توجه به اینره توانایی حل مسهئله
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 آمیز مسئله در سهازگاری
اجتماعی و عملررد تحصیلی عاملی مهم به شمار میرود این مهارت با پیشرفت تحصهیلی ،خهودنطم
بخشی ،خودکارآمدی و موفقیت در ترلیف ارتباط دارد(بوک )5396،و میتواند از مشرالت یهادگیری و
اجتماعی آتی جلوگیری کند (مایورگی )5392،دانش آموزان ناتوانی یادگیری ریاضی مشرالت اساسی
در مواردی نظیر حل مسئله کالمی و مهارت های مربوط به آن ،تشخیص ارالعات بدیهی در مسهئله
ها ،استفاده از راهبردهای خودتنطیمی و خودنظارتی در فرآیند انجام ترلیهف و حفهظ توجهه تها پایهان
ترلیف دارند(فالروفسری )5396،با وجود اهمیت این مسئله ،پژوهش ها نشان دادهاند دانهش آمهوزان
ناتوانی یادگیری ریاضی ضعفهای رابل توجهی در کسب مهارت های مورد نیاز حهل مسهأله ریاضهی
دارند(ریریو )5399،علیزاده( )5332نشان داد که دانش آموزان بها مشهرالت ریاضهی در کهنشههای
بازداری ،تصمیم گیری ،برنامه ریزی و سازماندهی ضعیف تر از دانش آمهوزان عهادی هسهتند نتهایج
پژوهش های(بال و اسرریف 5339،و مک لین و هیتج )5331،نشان میدهد ،دانش آموزان با اخهتالل
ناتوانی یادگیری در کاکرد سازمادهی ،برنامه ریزی و بازداری پاسخ در مقایسه با دانش آمهوزان عهادی
دچار ضعف هستند از سوی دیگر ،لی و همرهاران ( )5399در بررسهی رابطهه کهنشههای اجرایهی و
دستاورهای علمی و اجتماعی دانش آموزان مدارم ابتدایی پایه پنجم دریافتند کهه دانهش آمهوزان بها
مهارت های عملررد اجرایی پایین موفقیت تحصیلی پایین تر ،مشرالت خودتنظیمی و از حمایت ههای
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اجتماعی پایین تری نسب به دانش آموزان عادی برخهوردار هسهتند ماتیسهون و مهایز ( )5395مهورد
مقایسه ررار دادند  692دانش آموز ناتوان یادگیری و  922کودک بدون ناتوانی یهادگیری را در سهنین
4تا  94سال و متوجه شدند کودکان ناتوان یادگیری در عملرردهای اجرایهی نسهبت بهه افهراد بهدون
ناتوان یادگیری به رور رابل توجهی عملررد های پایین تری داشتند همچنین دانهش آمهوزان نهاتوان
یادگیری همراه با نقص توجه در عملرردهای اجرایی اختالل بیشتری از خود نشان دادند این محققان
همچنین ارتباط معنی داری بین ضریب هوشی ،کنشهای اجرایی و پیشهرفت تحصهیلی پیهدا کردنهد
عالوه بر این ،دانش آموزان با کنشهای اجرایی ضعیف ،رفتارهای ترانشی نسبت به شهرایط اسهترم
زا از خود نشان میدهند(ریریو )5399،
شواهد فوق همگی از این ایده که کنشهای اجرایهی در عملرهرد یهادگیری نقهش مهؤثری ایفها
میکنند حمایت میکنند ولی از آنجایی که الگوهای نتایج با یردیگر متنهارض مهیباشهند و عملرهرد
یادگیری به رور مداوم توسط یک یا همه مؤلفههای کنشهای اجرایی پیشبینی نمیشود؛ لذا در این
پژوهش سعی شد تا بر تعارضات نتایج 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 کهدام
مؤلفه یا کنشاجرایی پیش بینی کننده رویتری برای عملرردههای خوانهدن ،نوشهتن و ریاضهیات در
دانش آموزان ناتوان یادگیری میباشد با اتخاذ چنین پژوهشهایی میتوان به شناسهایی مؤلفههههای
کنش اجرایی و آگاهی از تفاوتهای فردی در عملررد ریاضیات ،خوانهدن و نوشهتن پرداخهت چنهین
استدالل میشود یک افزایش کوچک در کارآمدی مؤلفههای کنش اجرایی به بهبهود معنهادار کهارایی
دانش آموزان در کالم درم و زندگی روزانه منجر خواهد شد بدین معنا که تربیت و آموزش مؤلفه-
های کنش اجرایی میتواند به عنوان یری از ابزارهای بهبود حیطههای مرتبط با یادگیری در مدرسهه،
برای دانش آموزان کاربرد داشته باشد بر این اسام نظر بهه کارکردههای اساسهی مؤلفههههای کهنش
اجرایی در یادگیری و رفتار ،انجام هر پژوهشی که به شناخت رابطهه کهنشههای اجرایهی و عملرهرد
تحصیلی کمک کند واجهد اهمیهت و ضهرورت اسهت بنهابراین در ایهن پهژوهش سهعی شهده رابطهه
کارکردهای اجرایی انتقال ،بازداری ،برنامه ریزی-سهازماندهی ،عملرهرد پیوسهته و بهه روز رسهانی بها
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 کهنشههای اجرایهی
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» است بر این اسهام
جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل ،کلیه دانهش آمهوزان پسهر پایهه ههای هفهتم تها ششهم ابتهدایی دارای
ناتوانی های یادگیری در خواندن ،نوشتن و ریاضیات مشهرول بهه تحصهیل در مرکهز اخهتالالت یهادگیری
منطقه تبادکان شهر مشهد( )N=923در سال تحصیلی  12-14تحت درمان بودند بر این اسام  96نفر از
دانش آموزان دارای اختالل نارسانویسی 63،نفر از دانهش آمهوزان دارای نهاتوانی نارسهاخوانی و  65نفهر از
دانش آموزان دارای ناتوانی دیسرلرلیا به صورت نمونه هدفمندانتخاب گردید در انتخاب نمونهه پهژوهش،
مالکهای ورود و خروج ذیل در نظر گرفته شد مالکهای ورود )9( :دامنه سن  2تا  92سهال؛ ( )5بههره
هوشی باالتر از  23بر اسام نتایج نتایج آزمون هوشی وکسلر چهار ،رضایت دانش آمهوز و والهدین دانهش
آموز مالک خروج )9( :شرکت نرردن در یری از آزمونهای پژوهش ،عدم رضایت دانش آموز یها والهدین
دانش آموز

ابزار پژوهش
الف)آزمون هوشی وکسلر کودکان فرم چهارم :از این آزمون جهت بررسی هوش دانش آمهوزان و
فراخنای حافظه فعال استفاده شد این آزمون در استان چهار محال بختیاری توسط صالحی ،ربیعهی و
عابدی( )9919روایی سازی و اعتبار یابی گردیده است پایایی خهرده مقیهام هها از  3/42تها  3/12و
پایایی دو نیمه سازی آن ها از  3/2تا  3/24محاسبه شده است ضریب روایی آزمون از  3/44تا 3/15
گزارش شده است از شاخص حافظه فعال آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم ،جهت بررسی
حافظه فعال دانشآموزان استفاده گردید نمره این شاخص از خرده مقیامهای فراخنای اررام(اررام رو
به جلو و اررام معروم) و توالی حرا و عدد محاسبه میگردد شاخص حافظهه فعهال ایهن آزمهون از
پایایی بسیار خوبی برخوردار است و پایهایی بازآزمهایی آن  3/22گهزارش شهده اسهت همچنهین ایهن
شاخص از روایی خوبی برخوردار است به روری که همبستگی این شاخص با سهایر زیرمقیهام هها از
 3/63تا  3/21بیان شده است(عابدی.)9924،
ب) آزمون واژه –رنگ استروپ :این آزمون در سال  9192توسط رابدلی استروپ جههت ارزیهابی
کنش های اجرایی از ربیل انعطاا پذیری شناختی و توجه انتخابی تدوین گردیهد (لرهزاک )5332،در
پژوهش حاضر از نسخه رایانه ای آزمون استفاده شد فاصله ارائه محرک در ایهن ویهرایش 233میلهی
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ثانیه و مدت زمان ارائه هر یک از متریرها 533میلی ثانیه(5ثانیه) بود در مدت زمان اجرای آزمون این
آزمون پس از برررار کردن ارتباط با آزمودنی ،در نخستین تمرین وی میبایست با دیهدن ههر یهک از
دایره های رنگی ،کلیدی که برچسب همرنگ آن دایهره را دارد بهرروی صهفحه کلیهد فشهار دههدو در
تمرین دوم آزمونی میب ایست بدون در نظر گرفتن معنی واژه هاکلیهد مطهابم بها ههر واژه ای را کهه
می بیند فشار دهد با اتمام تمرینات آزمودنی وارد مرحله اصلی میشود که مشابه تمرین دوم اسهت در
این رسمت فرد 563کلمه رنگی همخوان و563کلمه رنگهی نهاهمخوان را مشهاهده مهیکنهد کهه بها
جایدهی تصادفی به صورت تصادفی بر روی صفحه ظاهر میشهود؛ ترلیهف آزمهودنی انتخهاب رنهگ
مشابه با رنگ هر واژه است در این آزمون تعداد خطاها ،محرکهای بدون پاسهخ ،تعهداد پاسهخههای
صحیح ،زمان واکنش و نمره تداخل(حد فاصل زمان واکنش به مجرکهای ناهمخوان و زمان واکهنش
به محرکهای همخوان) ثبت و لحاظ می گردد اعتبار این آزمون از رریم بازآزمهایی در دامنهه ای از
3/23تا 3/19گزارش شده است(لرزاک)5332،
ج) آزمون برج لندن :آزمون برج لندن را ابتدا شالیس برای سهنجش توانهاییههای برنامهه ریهزی
بیماران دچار صدمه رشر پیشانی رراحی کرد در این آزمون از معاینه شوندگان خواسهته مهیشهود تها
مجموعه ای از مهره های رنگی سوار شده بر سه میله ی عمودی را برای جور کهردن بها یهک ههدا
مشخص جا به جا کنند در هر کارآزمایی ،نحوه آرایش ردیف باالیی ثابت میماند و آرایهش ههدا را
نشان می دهد ردیف پایین شامل حلقههایی است که معاینه شونده ،به منظور جهور شهدن بها آرایهش
ردیف فورانی بازآرایی میکند جابه جایی حلقه ها با لمس اولیه حلقه و سپس لمس مقصد مهورد نظهر
میسر می شود مورعیت هدا برای حلقه ها متریر است اما محل شروع ثابهت نگهه داشهته مهیشهود
ترالیف آزمون حدارل با دو ،سه ،چهار و پنج حرکت حل میشود متریرها شامل موارد زیر هستند :الف)
تعداد حرکات که به عنوان معیار کلی عملررد در نظر گرفته میشود ،تعداد حرکاتی است که آزمهودنی
در ری آن مسأله را حل کرده است ب) زمان برنامه ریزی که مدت زمان الزم را بهرای لمهس حلقهه
اول است ج) زمان فرر کردن بعدی ،ه زمان بین انتخاب اولین حلقه و کامل کردن مسهأله اسهت و از
آن نیز می توان به عنوان معیار عملررد استفاده کرد آزمون برج لندن که برای ارزیابی توانایی برنامهه
ریزی به کار میرود ،به عملررد رشر پیشانی حساسیت دارد(لرزاک )5336،مبنای نمره گذاری در این
آزمون کوششی است که فرد مسأله را با انجام دادن آن حل کرده است ،همچنین تعهداد مسهائل حهل
شده ،تعداد کوشش های هر مسأله ،زمان تأخیر و یا زمان رراحی ،زمان آزمایش ،زمان کهل آزمهایش،
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تعداد خطاها و امتیاز کل به صورت دریم با رایانه محاسبه میشود اعتبار این آزمون پذیرفتنی و 3/21
گزارش شده است(لرزاک)5332،
د) آزمون عملررد پیوسته :آزمون عملررد پیوسته در سال  9124توسط رازولد و همرارانش تهیهه
گردید این آزمون برای ارزیابی توجه و ترانش گری مورد استفاده ررار مهیگیهرد و در پهژوهشههای
مربوط به ناتوانی یادگیری وپیشفعالی به کار رفته است(لرزاک )5332،در رول اجهرای آزمهون فهرد
باید یک هدا مشخص را از بین اهدافی که بر روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص را از بهین
اهدافی که روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص ارایه می شود بازشناسی کند بهه همهین دلیهل
انجام آن نیازممند حفظ توجه حین یک ترلیف مداوم و بازداری پاسخهای ترانش اسهت در پهژوهش
حاضر از فرم فارسی راسیانه ای آزمون استفاده گردید در این ویرایش متریر هدا عدد  6بود ،فاصهله
ارائه محرک ها  9333میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک  533میلهی ثانیهه تعیهین شهده بهود شهیوه
عملررد آزمودنی بدین صورت بود که با حفظ توجه فرد میبایسهت بهه محهض رویهت عهدد  6کلیهد
 Spaceرا فشار دهد در نمره گذاری این آزمون خطای ارائه پاسهخ ،پاسهخههای حهذا شهده ،پاسهخ
صحیح و زمان واکنش ثبت و لحاظ میگردد ضرایب اعتبار ان نیهز بهین  3/21تها  3/19رهرار دارد و
روایی آزمون از رریم شیوه روایی مالکی مناسب گزارش شده است(لرزاک)5332،
ه :آزمون ویسرانسین :این آزمون شامل  46کارت بوده که از ترکیب سه ویژگی رنهگ ،شهرل و
تعداد تشریل شده است این آزمون را برگ در سال  9162ساخته است و هیتون و همراران در سهال
 9119مورد تجدید نظر ررار دادهاند و یری از شناخته ترین آزمونهای عصب-روان شناختی است کهه
کنشهای اجرایی مانند استدالل انتزاعی ،انعطاا پذیری شناختی ،درجاماندگی ،حل مسهأله و راهبهرد
شروع را میسنجد پایایی درونی آن را  3/16و میزان روایی این آزمون در سنجش نقایص شناختی به
دنبال آسیبهای مرزی بیش از  3/24ذکر شده است (لرزاک )5332،شهایان ذکهر اسهت در پهژوهش
حاضر از نسخ ه رایانه ای آزمون ویسرانسین نسخه اول استفاده شده است این نرم افزار ساخت ایران
بوده است و توسط موسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا رراحی شده است
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یافتهها
در این رسمت ابتدا شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراا معیار عملررد آزمودنیهای
سه گروه ناتوانی یادگیری(نارسانویسی ،نارسا خوانی و دیسرلرلیا) و بهنجار در آزمونهای عصهب روان
شناختی ارائه گردید سپس به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل معهادالت سهاختاری
استفاده شد نتایج این تحلیل ها در زیر آمده است
جدول ( )9یافتههای توصیفی متریرهای پژوهش
مقیام

برج لندن

بازداری پاسخ

عملرههههههرد انتقال

حافظه فعال

پیوسته
عادی
نارسا نویس
نارسا خوان
دیسرلرلیا

میانگین

54/22

93/29

99/3125

2/32

932/3624

انحراا معیار

6/22

93/242

92/31126

6/591

99/54919

میانگین

99/99

99/92

91/5929

99/39

22/2929

انحراا معیار

9/29

54/154

99/23229

4/925

2/69252

میانگین

59/24

99/51

99/9132

93/33

19/3592

انحراا معیار

6/99

91/364

93/42562

4/524

93/22552

میانگین

52/13

91/52

96/9233

1/65

19/2223

انحراا معیار

6/94

42/92

96/36226

2/921

93/62222

همانطور که جدول ( )9نشان میدهد میانگین و انحراا معیار آزمون برج لندن برای گروه عادی
برابههر54/22و ،6/22بههرای گههروه نارسههانویس برابههر 99/99و ،9/29بههرای گههروه نارسههاخوان برابههر
59/24و ،6/99برای گروه دیسرلرلیا برابر 13/52و 6/94میباشد میانگین و انحراا معیار نمره تداخل
بههههرای دانههههش آمههههوزان عههههادی برابههههر بهههها93/29و  ،93/242بهه هرای دانههههش آمههههوزان
نارسانویس9359/23و ،992/496برای دانش آمهوزان نارسهاخوان برابهر بها 199/93و ،999/332بهرای
دانش آموزان دیسرلرلیا برابر با 91/52و 42/92میباشد میانگین و انحراا معیارعملررد پیوسته برای
دانههش آمههوزان عههادی برابههر99/3125و ،92/31126بههرای دانههش آمههوزان نارسههانویس برابههر
91/5929و ،99/23229برای دانهش آمهوزان نارسهاخوان برابهر  99/9132و ،93/42562بهرای دانهش
آموزان دیسرلرلیا برابر96/9233و 96/36226می باشد میانگین و انحراا معیار انعطاا پذیری ذهنی
برای دانش آموزان عادی برابر 2/32و ،6/591برای دانهش آمهوزان نارسهانویس برابهر 99/39و،4/925
برای دانش آموزان نارساخوان 93/33و ،4/524بهرای دانهش آمهوزان دیسهرلرلیا برابهر 1/65و2/921
مههی باشههد میههانگین و انحههراا معیههار حافظههه فعههال بههرای دانههش آمههوزان عههادی برابههر بهها
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932/3624و ،99/54919برای دانهش آمهوزان نارسهانویس برابهر 22/2929و ،2/69252بهرای دانهش
آمهههوزان نارسه هاخوان برابهههر 19/3592و ،93/22552بهههرای دانهههش آمهههوزان دیسهههرلرلیا برابهههر
19/2223و93/62222می باشد
الگوی معادالت ساختاری
یری از روی ترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتهاری ،تجزیهه و
تحلیل چند متریره است زیرا ماهیت این گونه موضوعات ،چند متریره بوده و نمی توان آنها را با شیوه
دو متریری (که هر بار تنها یک متریر مستقل با یک متریر وابسته در نظر گرفته میشود) حل نمود .از
این رو ،در این تحقیم برای تایید یا رد فرضیات از روش الگویابی معادالت سهاختاری بها کمهک نهرم
افزار لیزرل استفاده شده است به منظور تأیید یا رد فرضیات از ضهرایب اسهتاندارد و اعهداد معنهاداری
استفاده میشود.منظور از عدد معناداری در نرم افهزار لیهزرل همهان مفههوم  sigدر نهرم افهزار spss
می باشد با این تفاوت که برای معنادار بودن یک ضریب ،عدد معنهاداری آن بایهد بزرگتهر از  9/14یها
کوچرتر از  -9/14باشد و در کل برای تأیید یا رد فرضیات تحقیم برار می رود
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جدول ( )5نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری سواالت تحقیم
روابط متریرهای تحقیم

ارزش t

کنشهای اجرایی برنامه ریزی -ناتوانی یهادگیری
نارسانویسیاجرایی برنامه ریزی -ناتوانی یهادگیری
کنشهای
نارساخوانی اجرایی برنامه ریزی -ناتوانی یهادگیری
کنشهای
ههای اجرایهی اسهتروپ -نهاتوانی یهادگیری
کنش
دیسرلرلیا
نارسانویسی اجرایهی اسهتروپ -نهاتوانی یهادگیری
کنشههای
ههای اجرایهی اسهتروپ -نهاتوانی یهادگیری
کنش
نارساخوانی
دیسرلرلیاهای اجرایههی عملرههرد پیوسههته -نههاتوانی
کههنشهه
هی عملرههرد پیوسههته -نههاتوانی
یادگیریههای اجرایه
کههنشه
نارسانویسی
نارساخوانیهی عملرههرد پیوسههته -نههاتوانی
یادگیریههای اجرایه
کههنشه
دیسرلرلیاویسرانسین  -ناتوانی یهادگیری
های اجرایی
کنش
یادگیری
نارسانویسیاجرایی ویسرانسین  -ناتوانی یهادگیری
کنشهای
نارساخوانیاجرایی ویسرانسین  -ناتوانی یهادگیری
کنشهای
دیسرلرلیا
کنشهای اجرایی حافظه فعال -ناتوانی یهادگیری
نارسانویسیاجرایی حافظه فعال -ناتوانی یهادگیری
کنشهای
نارساخوانی اجرایی حافظه فعال -ناتوانی یهادگیری
کنشهای
دیسرلرلیا

2/92
1/45
2/62
1/92
93/42
93/56
4/12
2/12
2/22
2/53
93/52
2/16
1/45
93/22
1/94

اثهههههههر اثر کل
مسههتقیم
)(R
3/29
3/29
3/22
3/22
3/42
3/42
3/26
3/26
3/22
3/22
3/21
3/21
3/23
3/23
3/49
3/49
3/45
3/45
3/46
3/46
3/24
3/24
3/43
3/43
3/22
3/22
3/21
3/21
3/24
3/24

نتیجه رابطه

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

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

جدول  5نتایج الگوی معادل ساختاری را نشان می دهد بر اسام این نمودارها ردرت رابطه میان

مؤلفههای کنش های اجرایی با عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری محاسبه شده است کهه
نشان میدهد همبستگی مطلوب است بنابراین میتوان گفت بین مؤلفههههای کهنشههای اجرایهی و
عملررد تحصیلی دانشآموزان ناتوان یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
در جدول شماره ( )9شاخص های برازش مدل در الگویابی معادالت سهاختاری ارائهه شهده اسهت
همانطور که مالحظه می شود مدل تحقیم از برازش مناسبی برخوردار است و سطح پهذیرش شهاخص
ها برآورده شده است
جدول ( )9شاخصهای برازش برای مدل

متریر

Ӽ2 /df

RMSEA

GFI

RMR

IFI

CFI

NFI

NNFI

محاسبه شاخص

5/12

3/329

3/19

3/369

3/16

3/19

3/19

3/12

سطح مناسب

> 2

>3/9

<3/13

>3/2

<3/13

<3/13

<3/13

<3/13

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب
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با توجه به مقادیر شاخصها در جدول  9شاخص  Ӽ2 /dfبرابر  5/12شاخص  ( RMSEAمیانگین
مجذور خطاهای مدل ) برابر با  ،3/329شاخص  ( GFIارزیابی مقدار نسهبی واریهانس و کوواریهانس)
برابر با  ،3/19شاخص  RMRبرابر با  3/69است ،شاخص  IFIیا شاخص برازندگی فزاینهده برابهر بها
 ،3/16شاخص CFIیا شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،3/19شاخص  NFIیا شاخص تنبلهر برابهر بها
 ،3/19شاخص  NNFIبرابر با  3/12در سطح مناسبی است بنابراین برازش الگوی پیش بینی عملررد
یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری در سطح مناسبی است
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدا بررسی نقش مؤلفهههای کهنشههای اجرایهی در پهیش بینهی مشهرالت
یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص در حوزه خواندن ،نوشتن و ریاضیات انجام شهد از آنجها
که عوامل مؤثر بر سبب شناسی اختالل یادگیری خاص بسهیار کهم مهورد توجهه رهرار گرفتهه اسهت،
ضرورت شناسایی و مطالعه کنشهای اجرایی در اختالل یادگیری خاص بیشتر احسام میشود نتایج
پژوهشی نشان داد که کودکان با نقایص یادگیری خاص ،اختالالت خاص بازداری دارند ایهن نتیجهه
همسههو بهها نتههایج اوربههن و همرههاران( )5393؛ راپههورت و همرههاران( )5393مههیباشههد بنهها بههه گفتههه
کالرک()5399کودکان با مهارتهای ضعیف تحصیلی ،بازداری ضعیفی دارند به روری کهه ارالعهات
اساسی را بهه یهاد نمهی آورنهد ولهی ارالعهات نهامرتبط را بهه خهوبی بهه یهاد مهیآورنهد کهالرک و
همراران( )5399توسط اندازه گیریهای حافظه فعال و بازداری به مقایسه افراد با توانایی باال و افراد بها
توانایی پایین در حل مسأله ریاضی پرداختند و نشان دادند افراد با توانایی ضعیف در حل مسأله ریاضی
عملررد سطح پایینی در اندازه گیری حافظهه فعهال و بهازداری داشهتند همچنهین کلمهن و همرهاران
( ) 5399نشان دادند رابطه بین بازداری و نتایج یادگیری ریاضی معنهادار اسهت مطالعهاتی کهه رابطهه
کنشهای اجرایی با ارزشیابی تحصیلی در سنین پیشدبستانی را مورد تجزیه و تحلیهل رهرار دادهانهد،
نقش برخی از مؤلفههای کنشهای اجرایی در پیش بینی کفایت تحصیلی ریاضهی را برجسهته نشهان
دادهاند
نتایج تحلیل ساختاری نشان داد که حافظه فعال با روند رو به رشد مهارتهای یادگیری و نمایان
شدن ناتوانی یادگیری خاص در ارتباط است ایهن نتهایج همسهو بها پهژوهشههای تقهیزاده()9916؛
داهلین()5399؛ سوانسون()5399؛ لوم و همراران()5399؛ هیلدز و همراران()5392؛ سانتانگلو ()5396
می باشد با این وجود ،این نتایج به آسانی رابل تفسیر نیست به این دلیل ،زمانی کهه جهز ء خاصهی از

بررسی عملررد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اسام مدل ساختاری مهارتهای

69

حافظه فعال (کالمی و دیداری) بررسی میشود مؤلفه دیداری-فضهایی ارزش روانهی بیشهتری دارد و
واریانس بیشهتری از پیشهرفت تحصهیلی را تبیهین مهیکند(بسهت و میلهر )5399،بهه عنهوان مثهال،
سانتانگلو( )5396دریافتند که حافظه فعال دیداری-فضایی در کودکان پیش دبستانی ،به رهور خهاص
پیشبینی کننده توسعه حل مسأله ریاضی ،شمارش و الگوهای گرافیری در سه سال بعد است در یک
مطالعه اختصاصی با نوجوانان ،کیتاال ( )5332دریافت کرد که ترالیف ایستاتیک با تمرکهز بهر (شهرل،
اندازه ،رنگ یا مورعیت محرک)که بیشتر مرتبط است با علم حسهاب در حهالی کهه ترهالیف انهرژی(
حرکت یا توالی محرک ها) که بیشتر وابسته است به علم هندسه در ارتباط با حافظهه فعهال دیهداری
فضایی است(بست و میلر )5399،در یک فراتحلیل سوانسون( )5399نتیجه گیهری کهرد کهه نقهایص
حافظه فعال کالمی مشخص کننده کودکان با ناتوانی یادگیری است این رابطه بیشهتر در ارتبهاط بها
ترالیفی با محتوای عددی و شمارش مشهود است شرل و محتوای یک عملیهات ریاضهی ههم یهک
نقش سرنوشت سازی در تمایزگذاری بین دانشآموزان ایفا میکند آزمونههای شهمارش ،بهرای مثهال
ظرفیت بیشتری برای تمایز رائل شدن میان کودکان با و بدون ناتوانی یهادگیری ریاضهی بهه نسهبت
ترالیف فراخنای سنتی دارند(سانتانگلو )5396،حافظه فعال کالمی به نظر میرسد یک نقهش حیهاتی
در برخی محتویات ریاضی ایفا میکند حافظه فعال کالمی مربوط به رمزگردانهی و پهردازش مفهاهیم
ریاضی مانند شیوه شمارش است که برای ترالیف محاسبه ساده یا بازیابی حقایم عددی به کار گرفته
میشود(اندرسون)5399،
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین انعطااپذیری ذهنی و ترالیف یادگیری خواندن ،نوشتن
و ریاضیات ارتباط معناداری وجود دارد یافتههای این پژوهش با نتایج پهژوهشههای داهلهین()5399؛
سوانسون()5399؛ لوم و همراران()5399؛ هیلدز و همراران()5392؛ سانتانگلو ( )5396همسو است در
تبیین نتایج به دست آمده مبنی بر اثر بخشی معنادار رابطه جابه جایی ترلیهف بها عملرهرد یهادگیری
دانش آموزان ناتوان یادگیری باید به مباحث ذیل اشاره نمود یری از تواناییهای مرزی مربوط به این
حوزه کنشهای اجرایی مرز است کنشهای اجرایی شامل تواناییهای از ربیل ،برنامه ریزی ،حافظهه
کاری ،ترییر و حفظ جابه جایی ترلیف و کنترل ترانشگری میباشد که در لب پیشهانی (یها فرونتهال)
کرترس مخ ررار دارد و به فرد توانایی کنترل و انعطاا پذیری در ترلیفها را میدهد (ویلیامز)5399،
یری از مهمترین اجزا ء با این تواناییها جابه جایی ترلیف است بایرل و براون ( )5333بیان مهیکننهد
که جابه جایی ترلیف نشان دهنده انعطاا پذیری رفتاری است رفتارها و ترالیف نیاز به آن دارند کهه
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به محرکهای مربوره توجه و تمرکز شود و محرکهای نامربوط را نادیده بگیریم ،جابه جایی ترلیف
مسئولیت این کارکرد را بر عهده دارد (ویلیامز )5399،معتمدی ،بیرمان ،سینتیا ( )5392بیان میکننهد
که جابه جایی ترلیف نقش توانایی راهبردی تمرکز و درت و نیز از گیر درآوردن توجه ،در حالی که در
برابر تداخل و حوام پرتی مقاومت میشود ،را بر عهده دارد همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان
داد که ک ودکان دچار ناتوانی یادگیری خاص در آزمون عملررد مهداوم و در نتیجهه در توجهه متمرکهز،
عملررد متفاوت و ضعیفی دارند این نتیجه با یافتههای پژوهش وانگ و هوانگ()5395؛ هوچز()5392
مبنی بر ضعف کودکان دچار ناتوانی یادگیری خاص در توجه متمرکز همسو میباشد نقهص کودکهان
دچا ر ناتوانی یادگیری ریاضی در حفظ توجه تا پایان ترلیف ممرن اسهت ،باعهث شهود ایهن کودکهان
مسائل ریاضی را نیمه تمام رها کنند و یا در اتمام آن عجله کنند و در نتیجهه پاسهخ غلطهی بهه ایهن
مسائل بدهند اختالل در عملررد مرز ،که به نظر میرسد با ناتوانیهای یهادگیری مهرتبط مهیباشهد،
ممرن است به الگوهای متفاوتی در عملررد توجه بیانجامد ،به نحوی که عملررد فرد در برخهی زیهر
مؤلفه های توجه به رابطه مرز ،تفرر کمی و امران وجود ضایعه یا تحول نایافتگی موضه مربهوط بهه
محاسبه در کارها مشاهده میشود همچنین پژوهش ها بر وجود نارساییهای یادگیری در توجه پایدار
در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری تأکید دارد(بوک )5392،این یافتهها از نظریهه بهارکلی مبنهی بهر
اینره مشرل اصلی کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری در انواع بازداری پاسخ است پشتیبانی میکند بر
این اسام به نظر میرسد خطای ارتراب آزمهون عملرهرد پیوسهته در درجهه اول نشهانگر ضهعف در
بازداری تداخل است برای درک پیچیدگی مفهوم توجه ،میرسری( )9122پیشنهاد میکند کهه تمهامی
مفاهیم توجه در سه مقوله خالصه می شود :تمرکز دادن توجه ،حفظ یا نگه داشهت توجهه و جابهه جها
نمودن آن به این ترتیب ،به نظر میرسد همان گونه که بارکلی( )5392اظههار مهیکنهد ،ههم توجهه
انتخابی و هم توجه پایدار به توان فرد برای بازداری تداخل و حتی انواع دیگر بازداری بسهتگی داشهته
باشد
پژوهش حاضر حاکی از آن است که کودکان دارای اختالل یادگیری خاص ،در کنشهای اجرایی
تصمیم گیری -برنامه ریزی ،سازماندهی ضهعیف هسهتند نتهایج پژوهشهی حاضهر منطبهم بها نتهایج
تحقیقات بوک()5392؛ اندرسون()5393؛ علیزاده()5332؛ کالرک()5399؛ فال فوسری( )5396است و
حاکی از آن است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری خاص در کارکرد عصهب شهناختی اجرایهی ماننهد
سازماندهی ،برنامه ریزی مشرل دارند(لی و همراران )5399،شواهدی وجود دارد که نشهان مهیدههد
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کودکان ناتوان یادگیری خهاص در کهنش اجرایهی بهه ویهژه در حیطهه برنامهه ریهزی ،سهازماندهی و
فعالیتهای نیازمند هماهنگی ،ضعیف هستند(کلمن )5399،این پژوهش حاکی از آن است کهه خهرده
مقیام سازماندهی نقشی کلیدی در یادگیری خواندن بازی میکند همچنین خهرده مقیهام تصهمیم
گیری-برنامه ریزی ،که در رأم کارکردهای اجرایی و بخش مهمی از رفتهار هدفمنهد اسهت و نقهش
مهمی در اختالل یادگیری دارد ،دربرگیرنده تنظیم اعمال برای پیشرفت راهبردی و اثربخش است
مطابم با نتایج این پژوهش کنش اجرایی که بیشترین سهم و مشارکت را در عملرهرد یهادگیری
نوشتن ،خواندن و ریاضی دارد به ترتیب حافظه فعال ،بازداری پاسخ و انعطاا پذیری ذهنی است این
نتایج همسو با پژوهشهای تقی زاده()9916؛ بایز()5392؛ بوک()5396؛ اندرسون( )5393هوچز()5392؛
معتمدی()5392؛ اوربن()5396؛ وانگ()5395؛ سووریا ،واریس و الین ()5399؛ (ویلیهامز )5399،اسهت
در وار حافظه فعال به عنوان یک دفترچهه ذهنهی کهه ارالعهات را در رهی فعالیهتههای شهناختی
دستراری و به رور مورت ذخیره و پردازش میکند توصیف می شود در تبیین ایهن نتیجهه مهیتهوان
گفت که هنگام حروا چینی یک متن نوشتاری ،حافظه فعهال بهرای رواعهد امالئهی ،سهاختار جملهه،
استفاده از نقطه گذاری و نحو بسیار مهم است زمانی که دانش آموزان تالش دارند تها تفرراتشهان را
برای نوشتن یک موضوع خاص سازماندهی کنند و در جریان فرآیند نوشهتن « برنامهه ریهزی ،معنهی
کردن یا تفسیر ،اصالح و ارزیابی» همه این موارد بستگی به ظرفیت حافظه فعهال دارد یهک فعالیهت
نوشتاری مستلزم آن است که دانش آموزان ترییر ذهنی یا انعطاا پذیری ذهنهی داشهته باشهند و بهه
صههورت همزمههان بههر روی چنههدین رسههمت از ارالعههات و مهههارتهههای شههناختی(برنامه ریههزی) و
پردازش(حافظه فعال) درگیر باشند برای مثال زمهانی کهه دانهش آمهوز در حهال نگهارش یهک مهتن
نوشتاری است باید به صورت همزمان بازخوردهای دیداری را از متن دریافت کند و بتواند آن را با ایده
ای که به بهترین وجه موضوع را بیان میکند ادغام کند و در همین زمان دانش آموز بتواند تولید و یها
خلم یک ایده جدید برند بر این اسام دانش آموز باید بتواند به سرعت و درت ایده ها و واژگان تازه
را در حافظه بلند مدت ذخیره کند ،در حالی که به رور همزمان یرپارچهه سهازی مهیکنهد ارالعهات
امالیی را و آنها را به صورت مرتوب در متن ررار میدهد
به رور کلی میتوان گفت که حافظه فعال؛ انعطاا پذیری ذهنی و بهازداری پاسهخ در یهادگیری
ریاضی ،خواندن و نوشتن نقش اساسی دارند اکثر کودکان این مهارت را به صورت خودکار در فرآینهد
رشد به دست می آورند ولی کودکان با ناتوانی یادگیری خهاص در زمهان یهادگیری ایهن توانمنهدی بها
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مشرل مواجه می شوند که نیاز به آموزش دارند اما می تهوان گفهت تقویهت ایهن توانمنهدی در همهه
کودکان می تواند یادگیری تحصیلی را آسان و دلپذیر سازد از سوی دیگر ارزیابیههای روان شهناختی
میتوانند در زمینه نارسایی های زیربنایی که ممرن است بهر یهادگیری دانهش آمهوزان تهاثیر بگذارنهد
ارالعات مفیدی ارایه کنند بر این اسام ،درمانگران در حیطه نهاتوانیههای یهادگیری ربهل از رهرح
درمان بهتر است برای افزایش سرعت و اثر بخشهی مداخالتشهان یهک ارزیهابی جهام عصهب-روان
شناختی در زمینه کنش های اجرایی داشته باشند با توجه به این که کودکان از رریم بازی بهتهر یهاد
میگیرند ،پیشنهاد میشود که معلمان پایه ابتدایی و مربیان پیش دبسهتانی بها همرهاری متخصصهان
روان شناسی تربیتی محیطهای آموزشی غنی همراه با بازیهای آموزشی رراحهی کننهد تها کودکهان
حداکثر استفاده را در جهت تقویت و بهبود پیش نیازهای یادگیری ریاضی ماننهد حافظهه کهاری ببنهد
بنابراین آموزش یا تربیت بازداری پاسخ و حافظه فعال میتواند یری از ابزارهای بهبود در حیطههههای
مرتبط با یادگیری در مدرسه ،برای دانش آموزان کاربرد داشته باشد
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