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ریزي و استدالل در کودکـان بـا و بـدون    برنامه- دهیهدف این پژوهش بررسی کارکردهاي اجرایی شامل حافظه کاري، سازمان:مقدمه

.هاي ویژه یادگیري همراه با مشخصه خواندن و نوشتن بودناتوانی
آموزان پسر پایه سوم مقطع ابتدایی بـا و بـدون نـاتوانی   رویدادي بود و جامعه آماري کلیه دانشپسطرح این پژوهش : هامواد و روش

هـاي ویـژه   نفـره بـا نـاتوانی   30ابتدایی بود که در سه گروه آموز پسر مقطع دانش90نمونه پژوهش . هاي ویژه یادگیري، در شهر تهران بود
گیـري  هاي ویژه یادگیري همراه با مشخصه اختالل نوشتن و گروه عادي بر اسـاس نمونـه  یادگیري همراه با مشخصه خواندن، گروه با ناتوانی

آنـدره ري و آزمـون   تشابهات وکسلر، آزمـون وهاي حافظه رقمی آزمونها، خردهابزار گردآوري داده. تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند
.تحلیل شدندANOVAها با آزمون داده.غیررسمی خواندن و نوشتن بودند

ریـزي و  برنامـه - دهـی هاي ویژه یادگیري در کارکردهاي اجرایی حافظه کاري، سازمانداد که کودکان داراي ناتوانینتایج نشان : هایافته
هاي ویژه یـادگیري همـراه بـا مشخصـه خوانـدن و      همچنین بین دو گروه داراي ناتوانی).P>05/0(وت داشتند استدالل با گروه عادي تفا

هـاي ویـژه   ریـزي بـین دو گـروه داراي نـاتوانی    برنامـه - دهی، ولی در مؤلفه سازماننوشتن در حافظه کاري و استدالل تفاوت وجود داشت
.یادگیري تفاوتی مشاهده نشد

هـایی جهـت   هاي ویژه یـادگیري، روش آموزان داراي ناتوانیشود براي دانشها، پیشنهاد میتوجه به این یافتهبا :گیريبحث و نتیجه
.ریزي و استدالل اتخاذ شودبرنامه- دهیبهبود حافظه کاري، سازمان

ریزي، استداللدهی، برنامهري،  سازمانهاي ویژه یادگیري، خواندن، نوشتن، حافظه کاکارکردهاي اجرایی، ناتوانی: هاي کلیديژهوا.

چکیده
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مقدمه
شـناختی سـاختارهاي مهمـی    کارکردهاي اجرایی عصـب 

ــدهاي روان  ــا فرآین ــه ب ــرل  هســتند ک شــناختی مســئول کنت
کارکردهاي اجرایی ). 1(هوشیاري، تفکر و عمل مرتبط هستند 

فرآیندهاي شناختی هسـتند کـه مسـئول اهـداف،     دربرگیرنده 
ریزي شناختی در ذهـن تـا   راهبردها، نگهداري عملکرد و برنامه

هـاي نـامربوط   زمان انجام دادن و بازداري رفتارهـا یـا محـرك   
عنـوان  توان بهطور کلی کارکردهاي اجرایی را میبه. دیگر است

ي انجام دادن عملکردهـا » چه وقت«و » چگونه«شاخصی براي 
ــود    ــیف نم ــادي توص ــاري ع ــی  ). 2،3(رفت ــاي اجرای کارکرده

مسئولیت بازنگري و منظم کـردن فرآینـدهاي شـناختی را در    
از ).4(طول انجام تکالیف شـناختی پیچیـده بـر عهـده دارنـد      

عنـوان  روانشناختی کارکردهاي اجرایی اغلب بـه - دیدگاه عصب
جـود  شوند و شواهد بسیاري وابزارهاي تشخیصی بکار برده می

دهد اختالل در کارکردهاي اجرایی با آسـیب  دارد که نشان می
همچنــین کارکردهــاي ). 5(منطقــه پیشــانی مغــز رابطــه دارد 

اسـتاس،  ). 6(هایی است اجرایی در نارساخوانی نیز دچار آسیب
داند که ما را قـادر  هاي مکملی میکارکردهاي اجرایی را مهارت

مـان  خص کنیم، در حافظـه سازد تا اهدافمان را منظم و مشمی
صورت کنترل شده عمل کنـیم و همچنـین   فعال نگه داریم، به

اینکــه ایــن کارکردهــا از آشــفتگی و گســیختگی کــه مــانع از 
). 6(کننــد شـوند، جلــوگیري مـی  رسـیدن مـا بــه اهـداف مــی   

هایی اسـت کـه فـرد را قـادر     کارکردهاي اجرایی شامل توانایی
هـاي مختلـف بـه   در موقعیـت آمیز طور موفقیتسازد که بهمی

).7(هدفمند و خود یاري عمل کنند صورت مستقل،
در زمینه کارکردهاي اجرایی تعاریف متعددي ارائه شـده  
است، با این حال سعی شده است که از مدل توصیفی داوسون 

عنوان یـک مبنـاي توصـیفی بـراي کارکردهـاي      به) 7(و گوایر 
وصــیف بــراي درك زیــرا ایــن نحــوه ت. اجرایــی اســتفاده شــود

چگونگی کارکرد کودکان در زنـدگی روزمـره بسـیار مناسـب و     
همچنین این رویکرد از این لحاظ حائز اهمیـت  . کاربردي است

صـورت لیسـت ارائـه    است که نه تنها کارکردهاي اجرایی را بـه 

بر اساس مدل توصیفی . بندي نیز هستنموده بلکه واحد طبقه
اجرایی را به دوازده طبقـه تقسـیم   داوسون و گوایر کارکردهاي 

پذیري، رفتار مبتنی انعطاف: ها عبارتند ازاند که این مؤلفهکرده
ریــزي، تنظــیم دهــی، برنامــهبــر هــدف، فراشــناخت، ســازمان

هیجانات، بـازداري، تفکـر اجتمـاعی، حفـظ توجـه، آغـازگري،       
).8(مدیریت زمان و حافظه کاري 

هـاي  دالل هر دو هستهعالوه بر این کارکرد اجرایی و است
ابعاد هوش هستند و عملکرد لب پیشانی در ایـن میـان نقـش    

پوشـانی  با این همه هر دو ساختار با یکدیگر هم. اي داردواسطه
).9(دارند و تمایز بین این دو ساختار آشکار و روشن نیست 

بـه DSMVدر ارتباط با تشخیص ناتوانی یـادگیري در  
واندن، نوشـتن و یـا ریاضـی بـه    عنی ناتوانی خیصورت گذشته 

شود و در عوض از یـک لفـظ نـاتوانی    صورت جدا، استفاده نمی
یادگیري خاص همراه با مشخصه خواندن، نوشتن یا ریاضی بـه 

.شودصورت زیر استفاده می
ــدن ــدن واژه، ســیالی میــزان  : نقــص در خوان دقــت خوان

.خواندن، درك خواندن
سـاختار زبـان و   دقت امال، دقـت : نقص در بیان نوشتاري

.تلفظ، وضوح یا بازشناسی بیان نوشتاري
اصـول ریاضـی،   ییدرك عددي، بازنما: نقص در ریاضیات

.محاسبه دقیق، استدالل دقیق ریاضی
هاي ویژه در خصوص نقش کارکردهاي اجرایی در ناتوانی

و تــأثیر ) Specific Learning Disabilities(یــادگیري 
ها، اطالعات نسـبتاً  دسته از ناتوانیآموزش این کارکردها بر این 

ــود دارد  ــدي وج ــه. جدی ــه   یافت ــان داد ک ــام نش ــاي پریبه ه
شـود و در  کارکردهاي اجرایی ضروري، از ابتداي تولد ایجاد می

هرچنـد کـه   ). 10(یابـد  سراسر کودکی و بزرگسالی ادامـه مـی  
هاي ویژه یادگیري ذکر نشـده  علت مشخصی براي انواع ناتوانی

ن حـال بسـیاري از تحقیقـات بـه ایـن نکتـه اشـاره        است، با ای
اند که آموزش و رشد کارکردهاي اجرایی نقـش کلیـدي   داشته

هاي اجتماعی، تحصیلی و یادگیري ایـن  در گسترش توانمندي
این مفهوم مـرتبط بـا زمینـه    ). 11(آموزان دارد دسته از دانش
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مغـز  ) Prefrontal cortex(پیشـانی  اي از قشر پیشگسترده
ت که در بر گیرنده تعـدادي از فرآینـدهاي شـناختی، خـود     اس

هاي شناختی، اجتماعی رفتار و عامل رشد توانمنديینظم ده
ــن توانمنــدي. و آموزشــگاهی اســت هــاي شــناختی شــامل ای

نگهداري اطالعات در حافظه فعال، بازداري پاسخ، توجه پایـدار  
ــین رشــد و . اســت) Goal direct(و تعقیــب هــدف  همچن

درسـت کارکردهـاي اجرایـی نقـش کلیـدي در رشـد       آموزش
ــودك دارد    ــگاهی ک ــیلی و آموزش ــت تحص ــاعی و موفقی اجتم

)12،13.(
اي به بررسـی کارکردهـاي   مسترسون و ایوانز، در مطالعه

هاي ویژه یـادگیري پرداختـه  دیده در افراد داراي ناتوانیآسیب
نقــص دیــداري و : هــا عبارتنــد ازایــن دســته از نارســایی. انــد

یـادآوري،  / شنیداري، نقص در بیان گفتاري، اختالل در حافظه
).14(دهی پردازش و سازمان/استدالل

همچنین در برخی مطالعات دیگر عنوان شده کـه دانـش  
هاي ویژه یادگیري با مشخصه خواندن، در آموزان داراي ناتوانی

کارکردهاي اجرایی مانند حافظه کاري و یـادآوري، نظـم دادن   
ي و تنظیم سرعت پردازش اطالعات دچـار اخـتالل   به هوشیار

هـاي ویـژه یـادگیري بـا     هستند و دانش آموزان داراي نـاتوانی 
بنـدي  مشخصه نوشتن در خود آغازگري، سازمان دهی، اولویت

کردن مطالـب و تـوالی و ترتیـب دادن بـه آنهـا دچـار آسـیب        
معتقدند که کودکان مبتال ) 16(داوسون و گوایر ). 15(هستند 

هاي ویژه یادگیري با مشخصه خوانـدن و نوشـتن در   ناتوانیبه
- هاي چندگانه، سازمانآغازگري، حفظ توجه، دنبال کردن گام

البته ذکر این نکتـه  . دهی و مدیریت زمان دچار مشکل هستند
هـاي ویـژه یـادگیري در    مهم است که کودکـان داراي نـاتوانی  

دهنـد،  نشان میهاي کارکردهاي اجرایی توانایی بعضی از مؤلفه
هاي دیگر داراي ضـعف و مشـکل هسـتند کـه البتـه      در حیطه

هاي بیولـوژیکی و هـم بـه    ها را هم به مؤلفهتوان این تفاوتمی
.هاي محیطی نسبت دادمؤلفه

اي مرور متون پژوهشی حاکی از آن اسـت مطالعـه ویـژه   
حافظـه کـاري،   (که منحصراً جهت بررسی کارکردهاي اجرایی 

آموزان پسر بـا و  در دانش) ریزي و استداللبرنامه- دهیسازمان
هاي ویژه یادگیري با مشخصه خوانـدن و نوشـتن   بدون ناتوانی

بسـیاري از  . صورت گرفته باشد کمتر بـه انجـام رسـیده اسـت    
انـد کودکـان داراي اخـتالالت یـادگیري     ها نشـان داده پژوهش

ص ویژه، در کارکردهاي اجرایی خود دچار آسیب هسـتند و نقـ  
در این کارکردها تأثیر عمیقی بر سازگاري و پیشرفت تحصیلی 

، اما آنچه روشن است این است کـه  )17(آموزان دارد این دانش
آمـوزان را  ها عملکرد تحصـیلی ایـن گـروه از دانـش    این آسیب

بـا در نظـر گـرفتن ایـن موضـوع و از      . دهدتحت تأثیر قرار می
ساز بسیاري از زمینهآموزان آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش

ـ  موفقیت م یهاي دیگر آنان در آینده است در این پژوهش بـر آن
هـاي وارده بـه کارکردهـاي اجرایـی کودکـان      به بررسی آسیب
هـاي ویـژه یـادگیري بـا مشخصـه خوانـدن و       مبتال به نـاتوانی 
تواند به شـناخت نقـاط   نتایج این پژوهش می. نوشتن بپردازیم

منظـور کمـک در   آمـوزان بـه  انـش قوت و ضعف این دسته از د
گیري در مورد جایگزینی آنها در کالس یا تعیین سطح تصمیم

مناسب تحصیلی و طراحی بهینـه بـراي آمـوزش آنهـا کمـک      
تواند در جهت بهبـود  همچنین مطالعاتی از این قبیل می. نماید

هـاي  آموزان مبتال بـه نـاتوانی  وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش
مشخصه خواندن و نوشتن مؤثر باشد؛ بنابراین ویژه یادگیري با 

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کارکردهاي اجرایی حافظه 
ریـزي و اسـتدالل دانـش   برنامـه –دهـی کاري، توانایی سـازمان 
هاي ویژه یادگیري با مشخصه خواندن و آموزان مبتال به ناتوانی

.نوشتن و کودکان عادي بود

هامواد و روش
مطالعهجامعه مورد 

- پــس(اي حاضــر از نــوع علــی مقایســهیطــرح پژوهشــ

جامعه آمـاري پـژوهش حاضـر عبـارت اسـت از      . بود) رویدادي
هـاي ویـژه   آموزان پسر پایه سوم مقطع ابتدایی با نـاتوانی دانش

یادگیري با مشخصه خواندن و نوشتن، در شـهر تهـران کـه بـا     
ابسـته  هاي ویژه یادگیري در مراکز آموزشـی و تشخیص ناتوانی

به سازمان آموزش و پرورش استثنایی از طریق آزمون وکسلر و 
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هـاي غیررسـمی خوانـدن و نوشـتن در سـال تحصـیلی         آزمون
منظـور بـرآورد حجـم    به. اندمورد شناسایی قرار گرفته92- 93

بـر ایـن   . اسـتفاده شـد  ) 18(کـوهن  يشنهادینمونه از روش پ
یش و یـک  اساس در پژوهش حاضـر کـه داراي دو گـروه آزمـا    

و حجـم اثـر برابـر بـا     >05/0Pگروه کنترل است با پـذیرش  
توان بـه  مشارکت کننده براي هر گروه می30با انتخاب 50/0

دست یافت؛ بنابراین، نمونـه پـژوهش   90/0توان آزمون برابر با 
نفـره  30آموز پسر مقطع ابتدایی بود که در سه گروه دانش90

بـر (مـراه بـا مشخصـه خوانـدن     هاي ویژه یادگیري هبا ناتوانی
سال، گروه بـا نـاتوانی  4/8با میانگین سنی ) DSM Vاساس 

اساس بر(هاي ویژه یادگیري همراه با مشخصه اختالل نوشتن 
DSM V ( ســال و گــروه عــادي بــا 7/8بــا میــانگین ســنی

گیـري  بر اساس نمونه92- 93سال در سال 5/8میانگین سنی 
.تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند

گیــري گیــري در ایــن پــژوهش روش نمونــهروش نمونــه
به این صورت کـه از بـین منـاطق مختلـف     . تصادفی ساده بود

شهري، انتخاب و در آنها نیز 16و 9، 1شهر تهران سه منطقه 
طـور تصـادفی انتخـاب شـدند و از هـر کـدام از       سه مدرسه به

طور تصادفی سیستماتیک بر اسـاس ترتیـب حـروف    مدارس به
سال مورد آزمون قـرار  5/8آموز با میانگین سنی ا، ده دانشالفب

آمـوزان عـادي را تشـکیل    آموزان گروه دانـش این دانش. گرفت
.دادمی

هـاي ویـژه   آموزان مبتال به ناتوانیگیري دانشبراي نمونه
آموزان دو مرکز اختالل یادگیري که تنهـا  یادگیري نیز از دانش

هـاي  آموز مبتال به ناتوانیدانش30مراکز واقع در تهران بودند، 
آمـوز داراي  دانـش 30ویژه یـادگیري بـا مشخصـه خوانـدن و     

طـور تصـادفی   ناتوانی ویژه یـادگیري بـا مشخصـه نوشـتن بـه     
سیستماتیک بر اساس ترتیـب حـروف الفبـا انتخـاب شـدند و      

.صورت ذیل انجام گرفتارزیابی الزم به
خواندن و نوشتن به آموزان مبتال، آزمون در ابتدا از دانش

هاي ویـژه یـادگیري   آموزانی که داراي ناتوانیعمل آمد تا دانش
سـپس  . با مشخصه خواندن یا نوشـتن هسـتند انتخـاب شـوند    

آزمون آندره ري طی دو مرحله با فاصله سه دقیقـه وقفـه بـین    
برنامـه - دهـی هر مرحله مورد اجرا قرار گرفت تا توانایی سازمان

در ادامـه خـرده   . رد ارزیابی قـرار گیـرد  آموز موریزي هر دانش
صورت انفرادي توسط آزمونگر از آزمون حافظه رقمی وکسلر به

- منظور سنجش حافظه کاري دانـش آموزان بههر یک از دانش

آموزان به عمل آمد و در مرحله آخـر خـرده آزمـون تشـابهات     
آمـوزان مـورد   وکسلر بـراي سـنجش توانـایی اسـتدالل دانـش     

جهت رعایت امور اخالقی از تمامی والدین . گرفتاستفاده قرار 
همچنـین ایـن   . آموزان رضایت آگاهانه کتبی کسب شـد دانش

شـان محرمانـه   یاطمینان به آنها داده شد که اطالعات خصوص
تواننـد انصـراف خـود را    ماند و در هر مرحله از پژوهش مـی می

.اعالم کنند
گیريابزار اندازه

متغیرهاي مختلـف در ایـن مطالعـه از    براي اندازه گیري 
براي سنجش حافظه کاري از خـرده  . ابزارهاي زیر استفاده شد

- دهـی آزمون حافظه رقمی وکسـلر و بـراي سـنجش سـازمان    
ریزي از آزمـون آنـدره ري و بـراي سـنجش اسـتدالل از      برنامه

آمـوزانی  خرده آزمون تشابهات وکسلر و براي تشـخیص دانـش  
ي ویـژه یـادگیري بـا مشخصـه خوانـدن و      هـا که داراي ناتوانی

هاي درسی نوشتن هستند، از آزمون غیررسمی مبتنی بر کتاب
.استفاده شد

آزمون آندره ري
متشـکل از دو کـارت   » تصاویر پیچیده آندره ري«آزمون 

AوBطور مجزا و متناسب بـا موقعیـت   است که هر کارت به
از انتخـاب هـر   اجراي آزمون بعد . گرددانتخاب شده و اجرا می

در نوبت اول کـارت در جهـت   . شودکارت در دو نوبت انجام می
شود و بـه او پیشـنهاد مـی   مناسب جلوي آزمودنی گذاشته می

هـاي مختلـف بـر    شود که مشابه آن را با استفاده از مداد رنگی
3در نوبت دوم بعـد از  . خط رسم کندروي یک کاغذ سفید بی

ارت از جلوي او برداشته شـده  دقیقه استراحت و در حالی که ک
طـور حفظـی، تصـویر    شـود ایـن بـار بـه    است از او خواسته می

.مشاهده شده قبلی را با دقت ترسیم نماید
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در مجموع توانـایی ترسـیم و بـاز ترسـیم دقیـق اشـکال       
نوعی توانایی شناختی دارد که در قالب کـارکرد  هندسی نیاز به
توصـیف و تشـخیص   ریـزي قابـل  دهی و برنامهاجرایی سازمان

شود تا ساخت ادراکی و حافظه این توانایی موجب می. باشدمی
دیداري آزمودنی به شکلی صحیح و اصـولی بـر روي کاغـذ بـه     

).19(اجرا در بیاید 
جهت تعیین میزان روایی تصاویر در هـم پیچیـده آنـدره    
ري از خرده آزمون حافظه رقمی وکسلر استفاده شد و ضـریب  

د و بـراي محاسـبه ضـریب پایـایی از روش     به دست آمـ 25/0
بدسـت آمـد و   62/0بازآزمایی اسـتفاده شـد و ضـریب پایـایی     

گیري شد که آزمـون از روایـی و پایـایی الزم برخـوردار     نتیجه
در این پژوهش نیز جهـت تعیـین روایـی از خـرده     ). 20(است 

بـه  32/0آزمون حافظه رقمی وکسـلر اسـتفاده شـد و ضـریب     
یـین پایـایی نیـز از روش آلفـاي کرونبـاخ      جهت تع. دست آمد

الزم بـه  . بـود 81/0استفاده شد و ضریب به دست آمده معادل 
آزمـون آنـدره ري   Aذکر است که در ایـن پـژوهش از سـري    

.استفاده شد
هاي حافظه رقمی و تشابهات مقیاس هوشی خرده آزمون

خرده آزمون تشکیل شده کـه ایـن   12وکسلر براي کودکان از 
آزمون، بر حسب ویژگی کالمی یا غیرکالمـی بـه دو   خرده12

).21(شود گروه تقسیم می
هـاي اعـداد   در آزمون حافظه رقمـی کـه شـامل آزمـون    

شـد  باشد از آزمودنی خواسته مـی مستقیم و اعداد معکوس می
شد گوش کرده هایی که برایش خوانده میدقت به شمارهکه به

بـه همـان ترتیـب تکـرار     و بعد از تکرار توسط آزماینـده آن را  
مـدت آزمـودنی   نماید این مرحله براي سـنجش حافظـه کوتـاه   

شـد کـه بعـد از    هاي معکوس از او خواسته میاست و در سري
صـورت معکـوس یعنـی از آخـر بـه اول      شنیدن اعداد آنها را به

تکرار نماید که هدف از اجـراي آن سـنجش توانـایی پـردازش     
.ذهنی آزمودنی است

منظـور سـنجش   ي خرده آزمون تشابهات بهدر زمان اجرا
شد تا بگوید مثالً سیب توانایی استدالل از آزمودنی خواسته می

و هلو از چه نظر شبیه هم هستند و در صورت سه بار شکسـت  
.شدمتوالی آزمون قطع می

مـه آزمـون   یهـاي دو ن وکسلر گزارش داد متوسط پایـایی 
، 95/0ترتیـب  براي بخش کالمی، عملکردي و کل مقیـاس بـه   

هاي دو نیمه آزمون براي تکمتوسط پایایی. بود96/0و 91/0
بـاز  - پایایی آزمون. بود69/0تا 87/0هاي فرعی نیز تک آزمون

هـاي مختلـف سـنی    روز براي گروه23آزمون با متوسط زمانی 
).22(نیز جز در مورد آزمون فرعی مازها نسبتاً باال بود 

ــون ت   ــرده آزم ــار خ ــریب اعتب ــان  ض ــابهات در کودک ش
ــایی،  ــار 81/0و 66/0ســاله 5/10و 5/7آمریک و ضــریب اعتب

اعـالم  59/0و 60/0خرده آزمون حافظه رقمی همان کودکـان  
). 23(شده است 

هایافته
میـانگین  . نفـر بـود  30ها در هـر گـروه،   فراوانی آزمودنی

سنی در سه گـروه داراي نـاتوانی ویـژه یـادگیري بـا مشخصـه       
سـال و  7/9سال، 4/9وشتن و گروه عادي به ترتیب خواندن، ن

هاي به دست آمـده از روش منظور تحلیل دادهبه. سال بود5/9
. اسـتفاده شـد  ANOVAطرفـه  آماري تحلیل واریـانس یـک  

طرفه بـراي  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک1جدول 
.دهدهاي تحت مطالعه را نشان میمقایسه بین گروه

نتایج مندرج به ترتیب در بخش خـرده آزمـون   بر اساس
، )مرحلـه اول (حافظه رقمی وکسلر، بخـش آزمـون آنـدره ري    

و خرده آزمون تشـابهات وکسـلر   ) مرحله دوم(ري آزمون آندره
، )F=23/84(محاســبه شــده بــه ترتیــب    Fچــون مقــدار  

)23/84=F( ،)99/89=F ( و)34/620=F ( 2در درجات آزادي
بزرگتر است بنابراین فـرض  ) F=09/3(ول جدFاز مقدار 87و 

گیـریم کـه بـین    درصـد نتیجـه مـی   95صفر رد و با اطمینان 
هاي نمره خرده آزمـون حافظـه رقمـی وکسـلر، نمـره      میانگین

و ) مرحله دوم(، آزمون آندره ري )مرحله اول(آزمون آندره ري 
هـاي مـورد مطالعـه تفـاوت     خرده آزمون تشابهات وکسلر گروه

.وجود دارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             5 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2408-fa.html


همکارانوحسنوندييریادگیژهیويهایناتوانبدونوباآموزاندانشدراجراییکارکردهايمقایسه

95، زمستان همدهجیافته، دوره / 35

همینطور نتایج به دست آمده از جـدول فـوق نشـان داد    
که بین حافظـه کـاري ایـن دو گـروه تفـاوت وجـود داشـته و        

آمـوزان  همچنین میزان نقص و ناتوانی ایـن کـارکرد در دانـش   
هاي ویژه یـادگیري بـا مشخصـه خوانـدن بیشـتر      داراي ناتوانی

همچنین میان ایـن دو گـروه، در توانـایی اسـتدالل نیـز      . است

آمـوزان داراي مشخصـه   تفاوت وجود دارد به این معنا که دانش
آمـوزان داراي  تـر از دانـش  خواندن در تکالیف استداللی ضعیف

- دهـی کنند، اما میان توانایی سازمانمشخصه نوشتن عمل می
.ریزي این دو گروه تفاوتی وجود نداردبرنامه

هاي ویژه یادگیري با مشخصه خواندن و نوشتن در نمره خرده آزمون هاي با و بدون ناتوانیطرفه بین گروهواریانس یکآزمون تحلیل. 1جدول 
.و خرده آزمون تشابهات وکسلر) مرحله دوم(، آزمون آندره ري )مرحله اول(حافظه رقمی وکسلر، آزمون آندره ري 

خرده آزمون حافظه رقمی وکسلر

هاي آماريشاخص
منابع واریانس

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
Fنسبت مجذورات

08/559254/27923/84واریانس بین گروهی
-73/2888731/3واریانس درون گروهی

--82/84789جمع

)مرحله اول(آزمون آندره ري 
06/4640203/232023/84واریانس بین گروهی
-33/23968745/27واریانس درون گروهی

--40/703689جمع

)مرحله دوم(آزمون آندره ري 
26/6248213/312499/89واریانس بین گروهی
-23/30208771/34واریانس درون گروهی

--50/926889جمع

خرده آزمون تشابهات وکسلر
82/5587291/279334/620واریانس بین گروهی

-83/3918750/4گروهیواریانس درون 
--65/597989جمع

بحث و نتیجه گیري
منظور بررسی کارکردهاي اجرایی شـامل  این پژوهش به

ریزي و اسـتدالل در دانـش   برنامه-دهیحافظه کاري، سازمان
یـادگیري بـا مشخصـه    هـاي ویـژه   آموزان با و بـدون نـاتوانی  

نتایج این مطالعـه نشـان داد   . خواندن و نوشتن صورت گرفت
هاي ویژه یادگیري همـراه بـا مشخصـه    کودکان داراي ناتوانی

خوانــدن و نوشــتن در کارکردهــاي اجرایــی حافظــه کــاري،  
ریزي و اسـتدالل بـا گـروه عـادي تفـاوت      برنامه-دهیسازمان
هاي داراي ناتوانیهمچنین بین دو گروه).P>05/0(داشتند 

ویژه یادگیري همراه با مشخصه خواندن و نوشتن در حافظـه  
-کاري و استدالل تفاوت وجود داشت، ولی در مؤلفه سـازمان 

هــاي ویــژه ریــزي بــین دو گـروه داراي نــاتوانی برنامــه-دهـی 
یادگیري همراه با مشخصه خواندن و نوشتن تفاوتی مشـاهده  

این مطالعه با برخی پـژوهش هاي به دست آمده از افتهی. نشد
).25، 24(هاي انجام شده در این حوزه همسو است 

هاي به دست آمده از ایـن مطالعـه مـی   افتهیدر تبیین 
بـه عقیـده او آسـیب در    . توان به مطالعه استنبري اشاره کرد

ریـزي، اسـتدالل و حافظـه    برنامـه -دهـی سازمانيکارکردها
ویژه یـادگیري بـا مشخصـه   هاي کاري در افراد داراي ناتوانی

هـا در ایـن   شود و این آسـیب هاي خواندن و نوشتن دیده می
).26(کارکردها محرز است 

همچنــین لوکــوزي معتقــد اســت کودکــانی کــه داراي 
هاي ویژه یادگیري هستند در حیطه حافظه کاري کـه  ناتوانی

کننـد  هاي کارکرد اجرایی است ضعیف عمل مییکی از مؤلفه
-برنامـه -دهـی ي و دیدراس در رابطه با سازماناستنبر). 17(

-هاي ویژه یادگیري بیان مـی ریزي در کودکان داراي ناتوانی

هـاي الزم بـراي یـک    آموزان گـام کند که این دسته از دانش
-طور آشفته جمعمنابع را به. توانند تعیین کنندیپروژه را نم

تـا  دهنـد  کنند و آنها را در جاي مناسبی قـرار نمـی  آوري می
يبتوانند دوباره آنها را بازیابی کنند و مجبور هستند کـه بـرا  
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مختلف پروژه در کنار هم تالش زیادي يهاقرار دادن قسمت
).27(کنند 

هـاي مـذکور در   همچنین عملکرد افـراد داراي نـاتوانی  
هاي مفهومی مانند تشابهات کـه کـارکرد اسـتدالل را    مهارت

آن پـژوهش رابـرت   عـالوه بـر  ). 28(سنجد، ضعیف است می
کولم و ابرر نیز نشان داد که بین حافظه کاري و استدالل که 

آید، رابطـه نزدیکـی وجـود    حساب میاز فاکتورهاي هوش به
هـاي متعـددي ماننـد    ، از طرف دیگر پـژوهش )30، 29(دارد 

آموزان مبـتال بـه   کنند که دانشولف، رودز و پاپاگانو بیان می
). 31(اري دچـار مشـکل هسـتند    ها در حافظه کـ این ناتوانی

توان نتیجه گرفت که کودکـان مبـتال   ها، میبنابر این پژوهش
هـاي خوانـدن و   هـاي ویـژه یـادگیري بـا مشخصـه     به ناتوانی

نوشتن به علت مشکل در حافظه کاري، در توانـایی اسـتدالل   
انـد، زیـرا   نیز که رابطه تنگاتنگی با حافظه دارد، دچار مشکل

هـاي  نشان داده که کودکان مبتال به نـاتوانی مطالعات بناتاین 
و ) تشابهات(هاي مفهومی مذکور در تکالیف مربوط به مهارت

) حافظـه رقمـی  (تکالیفی که مستلزم توانایی تـوالی هسـتند   
همچنین مطالعـه  . تري از کودکان عادي دارندعملکرد ضعیف

مسترسون و ایوانز نیز خود تأیید کننده این مسئله است کـه  
).32(اند کودکان در توانایی استدالل دچار مشکلاین 

افته دیگر این مطالعه نشان داد که بین کودکان مبـتال  ی
هـاي خوانـدن و   هـاي ویـژه یـادگیري بـا مشخصـه     به ناتوانی

نوشتن در حافظـه کـاري و اسـتدالل تفـاوت وجـود دارد در      
ریـزي  برنامـه -دهـی حالی که ایـن تفـاوت در مؤلفـه سـازمان    

آمـوزان  کنـد کـه دانـش   استنبري بیان می. شودمشاهده نمی
خواندن، در حافظه کاري دچار مشـکل هسـتند   دچار ناتوانی

آمـوزان در درك خوانـدن دچـار    به این معنا کـه ایـن دانـش   
رسـند،  مشکل بوده و زمانی که به انتهـا و خالصـه مـتن مـی    

کنند، در حـالی  نکات کلیدي را که دریافته بودند فراموش می
ولی این مشکل در کودکان . در حال خواندن هستندکه هنوز

). 32(شود مبتال به ناتوانی در نوشتن دیده نمی

هـاي ویـژه یـادگیري، در    آموزان مبتال به نـاتوانی دانش
ریزي دچار نقص هسـتند بـه ایـن    برنامه-دهیتوانایی سازمان

آمـوز  شود کـه دانـش  دهی باعث میمعنا که نقص در سازمان
چگونه نکات و مطالـب بیـان شـده را بنویسـد و     داند کهنمی

شـود کـه   آموزان باعث مـی ریزي در این دانشنقص در برنامه
بندي بوده و در نتیجه مطالب زیـادي  آنها فاقد توانایی اولویت

هـاي  را در مورد چیزهایی که اهمیت کمی دارنـد، در نوشـته  
دي بنـ توانند نکات مهم را مـورد اولویـت  آورند و نمیخود می

دهـی ارائـه مـی   قرار دهند و مطالب را بدون منطق و سازمان
هـاي اسـتینکن و   نتایج مشابهی نیز در پـژوهش ). 24(دهند 

گوش، گاوالدا و والس به دست آمـده کـه بـا نتـایج پـژوهش      
-همچنـین کـارکرد سـازمان   ). 33،32(حاضر همسو هستند 

ر ریزي در این افراد، آسـیب دیـده و ایـن افـراد د    برنامه-دهی
همچنـین بـه علـت    . بندي مسائل مشکل دارندتوانایی اولویت

بنـدي و  دهی، تـوالی، اولویـت بنـدي، گـروه    نقص در سازمان
رابطه بر قرار کردن بین جزء و کل و پیدا کردن تشابهات بین 

توانند به مـدیریت و  عالوه آنها نمیبه. اندها، دچار مشکلآیتم
رسـند  دیـر یـا زود مـی   ریزي زمان بپردازند و همیشـه  برنامه

)33.(
این مطالعه مانند هر مطالعه دیگري با برخی محدودیت

هاي این پژوهش با توجـه  ها مواجه بوده است و بایستی یافته
. هاي آن مورد توجه و استفاده قرار گیـرد به برخی محدودیت

ترین محدودیت پیدا کردن کودکـانی بـا نـاتوانی محـض     مهم
طـور همزمـان   یرا عمده کودکان بـه خواندن و یا نوشتن بود ز

بیش از یک نوع ناتوانی یادگیري را دارا بودند و همین مسئله 
عالوه بـر ایـن در تعریـف    . باعث محدود بودن گروه نمونه شد

. نظري و تعریف عملیاتی ما در این مطالعه تفاوت وجـود دارد 
چنان که تعریف نظري ما در این مطالعه مبتنـی بـر تعریـف    

DSM V در حـالی کـه در مراکـز نـاتوانی یـادگیري،      است
ــر اســاس روش  هــاي غیررســمی روش تشــخیص کودکــان ب

گیـرد زیـرا در   هاي ویژه یادگیري صورت میتشخیص ناتوانی
هـا  ایران آزمون رسمی مشخصی براي تشخیص ایـن نـاتوانی  
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وجود ندارد و همین تفاوت بین تعریـف نظـري و عملیـاتی از    
اجراي این پـژوهش بـه شـمار    هاي مهم، درجمله محدودیت

هـا  شود نتایج و شناخت کاستیآید؛ بنابراین، پیشنهاد میمی
هاي ویـژه یـادگیري،   آموزان مبتال به ناتوانیو مشکالت دانش

ها و مطالعات صـورت گرفتـه پیشـین مـد     با توجه به پژوهش
کننـد  پژوهشگران پژوهش حاضر پیشنهاد می. نظر قرار گیرد

هـاي  هـاي خـود نقـش تفـاوت    بررسـی که محققان بعدي در
. جنسی بر کارکردهاي اجرایـی را مـورد بررسـی قـرار دهنـد     

هاي رسـمی خوانـدن و نوشـتن کـه از لحـاظ      ساختن آزمون
روایــی و پایــایی وضــعیت مشخصــی دارنــد و بــراي ارزیــابی  

هـاي  هـا کـاربرد دارد، در پـژوهش   کودکان داراي این نـاتوانی 
هـاي مـورد   هتر اسـت گـروه  همچنین ب. شودآینده توصیه می

هاي دیگر کارکردهـاي اجرایـی ماننـد    بررسی را از نظر مؤلفه
گیري، مدیریت زمان، فراشناخت و غیره مورد مطالعـه  تصمیم

هاي هاي احتمالی این کارکردها در ناتوانیقرار دهند تا آسیب
.ویژه یادگیري نیز مورد بررسی قرار گیرد

تشکر و قدردانی
داننـد قـدردان   پژوهش بر خـود الزم مـی  نویسندگان این 

کلیه اساتید و همکارانی باشند که ما را در انجام این پژوهش 
.اندیاري رسانده
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Abstract

Background: The aim of present study was to investigate executive functions included of working
memory, organization-planning and reasoning in the children with and without specific learning
disability with the characteristic reading and writing.
Materials and methods: The design of this research was Ex-Post Facto design. Statistical
population was all male students of third grade primary schools in Tehran which were referred to
education institution with diagnosis special learning disorders in educational centers. The sample
included of 90 students chosen and assigned into 3 groups of 30 students, included of: children who
had specific learning disability with characteristic reading, children who had specific learning
disability with characteristic writing, normal children were selected by systematic randomized
sampling and 3 groups were compared. The data instruments were: Wechsler’ subtests of
similarities and digit differences, Andre Ray test, in formal (unofficial) reading and dictation test.
The obtained data were analyzed with ANOVA.
Results: The results showed that there was difference between the group of normal children and
other group in executive functions including working memory, organization-planning and reasoning
(P<0.05). Also there was difference between two children groups with specific learning disability
with characteristic reading and writing in working memory and reasoning, whereas for
organization-planning parameter there were not seen any differences between these two groups
(P<0.05).
Conclusion: Regarding to obtained results, it is recommended to adoption some ways for
improvements of working memory, organization-planning and reasoning.
Keywords: Specific learning disability, Executive functions, Working memory, Organization-
planning, Reasoning, Reading, Dictation.
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