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چکیده
هدف :کودکان با اختالل خاص یادگیری علیرغم داشتن هوشبهر متوسط یا باالتر از متوسط در کارکردهای اساسی
تحصیلی مانند خواندن ،نوشتن و ریاضی دشواری دارند .هدف از این پژوهش مقایسه سازماندهی-برنامهریزی ،استدالل و
حافظه کاری در کودکان با و بدون اختالل خاص یادگیری بود.
روش :این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود .جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان عادی و کلیه دانشآموزان با
اختالل خاص یادگیری پایه چهارم ابتدایی در مدارس پسرانه شهر گناباد بود .نمونه شامل  03دانشآموز با اختالل خاص
یادگیری و  03دانشآموز عادی که در سال تحصیلی  29-29مشغول به تحصیل بودند ،میشد .از روش نمونه گیری
تصادفی ساده برای انتخاب دانشآموزان با اختالل خاص یادگیری و برای دانشآموزان عادی از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد.
یافتهها :یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان عادی در کارکردهای اجرایی بهطور معناداری نسبت به انواع
اختاللهای خاص یادگیری متفاوت است ( ،)p<0/05همچنین مشخص شد انواع اختالل خاص یادگیری (خواندن،
نوشتن و ریاضی) در کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند (.)p>0/05
نتیجهگیری :با استناد به یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کودکان با انواع اختاللهای خاص یادگیری در
کارکردهای اجرایی عملکرد پایین تری نسبت به کودکان عادی دارند و این مسأله باید در ارزیابی و درمان این کودکان
مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژهها :سازماندهی -برنامهریزی ،استدالل ،حافظه کاری ،اختالل خاص یادگیری.
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 .1مقدمه
کودکان با ناتوانیهای یادگیری 9هم شگفتانگیزند و هم دارای تناقض .علیرغم برخورداری از هوش
نزدیک به متوسط یا باالتر از متوسط ،بیشتر مواقع پیدا کردن مدرسه برای این دانشآموزان بسیار
دشوار است .این قبیل دانشآموزان برای یادگیری تقالی زیاد میکنند و اغلب نیازمند حمایتهای
اضافی برای موفقیت در مدرسه هستند (کرک ،گاالگر و کلمن .)9392 ،9دانش آموزان با ناتوانیهای
یادگیری نابینا نیستند ،اما نمیتوانند بسیاری از چیزها را مانند همساالن خود ببینند ،ناشنوا نیز
نیستند ،اما در بسیاری از موارد نمی توانند مانند افراد طبیعی گوش کنند یا صدا را بشنوند ،از نظر
رشد شناختی عقبماندگی ندارند ،ولی با روشهای متفاوتی یاد میگیرند .افزون بر این ،آنان با
بسیاری از رفتارهایشان باعث به هم ریختن نظم کالس درس و ایجاد ناراحتی در خانه میشوند
(فاضلی 9030 ،به نقل از حقطلب ،یزدانی و آقایی.)9021 ،
اصطالح «ناتوانیهای یادگیری» در سال  9210توسط ساموئل کرک وضع شد (قلمزن ،مرادی و
عابدی9020 ،؛ پورعبدل و همکاران .)9022 ،این اصطالح تاکنون در ویراستهای انجمن
روانپزشکی آمریکا تغیی راتی داشته است؛ آخرین تغییرات مربوط به سال  9390است .بر این اساس
اختالل خاص یادگیری زمانی تشخیص داده میشود که نقایص خاصی در توانایی افراد برای درک یا
پردازش کارآمد و صحیح اطالعات وجود داشته باشد .این اختالل عصب تحولی در طول سالهای
اولیهی آموزش رسمی بروز پیدا میکند و با مشکالت مداوم و آسیبزا در یادگیری مهارتهای
تحصیلی مانند خواندن ،نوشتن و یا ریاضیات مشخص میشود .عملکرد افراد در مهارتهای تحصیلی
نسبت به سن آنها پایینتر از متوسط است یا سطح عملکرد قابلقبول تنها با تالش فراوان بهدست
میآید .اختالل خاص یادگیری ممکن است در افرادی دیده شود که به لحاظ ذهنی تیزهوش
تشخیص داده شدهاند .اختالل خاص یادگیری برای همه افراد آسیبهای طوالنی مدت در
فعالیتهای وابسته به مهارتهای تحصیلی مانند عملکرد شغلی ایجاد میکند .اختالل خاص
یادگیری با این موارد مشخص میشود:
آسیب در خواندن( 0دقت در خواندن واژهها ،روانی یا سرعت خواندن ،درک خواندن)
آسیب در بیان نوشتاری( 1دقت در هجی کردن ،دقت در نقطهگذاری و مطالب دستوری ،وضوح و
سازماندهی بیان نوشتاری).
آسیب در ریاضیات( 2حس عدد ،به خاطر سپردن اصول ریاضی ،محاسبات دقیق و روان)
(راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی.)9390 ،
1. Specific Learning Disabilities
2. Kirk., Gallagher & Colman
3. Dyslexia
4. Dysgraphia
5. Dyscalculia
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میزان شیوع اختاللهای یادگیری در مناطق مختلف جهان بین  0تا  99درصد گزارش شده است
(هاالهان ،کافمن و پولن .)9332 ،شمار دانش آموزانی که دچار ناتوانی یادگیری هستند ،بین  1تا 99
درصد برآورد شده است (تبریزی .)9032 ،حدود  2درصد دانشآموزان مدرسههای عمومی در ایاالت
متحده دچار نوعی اختالل در یادگیری هستند (آلترک .)9332 ،9نریمانی و رجبی ( )9031در
مطالعهای میزان شیوع اختاللهای یادگیری را  90درصد گزارش کردهاند .شریفی و داوری ()9029
در مطالعهای شیوع اختالل یادگیری را در پایههای اول و دوم بهترتیب حدود  2/19و  2/22درصد
برآورد کردند.
کرک معتقد است دانشآموزان با ناتوانی های یادگیری گروه ناهمگنی هستند که در یک نکته
اشتراک دارند :تمامی این دانشآموزان مشکالت عصبشناختی پایهای دارند که بر یادگیری آنها در
کلیه حوزهها تأثیر گذاشته است (پولن ،لین ،اشورث و الولس 9399 ،9نقل از کرک ،گاالگر و کلمن،
 .)9392فرض بر این است که ناتوانیهای یادگیری پایههای عصبشناختی دارند ،اما هنگامیکه
معلمان میخواهند در مورد وجود یا عدم وجود ناتوانیهای یادگیری در دانشآموزی تصمیم بگیرند،
برایشان سخت است از "ناهنجاریهای عصبشناختی" بهعنوان دلیل و نشانه استفاده کنند .این
نکته میتواند در آیندهای نه چندان دور ،زمانی که مطالعات مغزی بهعنوان قسمتی از فرایند
شناسایی استفاده میشود ،مورد توجه قرار گیرد اما در حال حاضر باید به "عملکرد و رفتار" برای
تعیین ناتوانیهای یادگیری اعتماد کنیم (چندراسکرن ،هورنیچل ،اسکو ،نیکول و کروس.)9332 ،0
یکی از مشکالت عصب شناختی که کودکان با اختالل یادگیری در آن ضعف دارند کارکرد اجرایی
است (ملتزر9332 ،1؛ گری.)9393 ،2
در طول دهه اخیر توجه فزایندهای به حوزه کارکردهای اجرایی در کودکان شده است
(میرمهدی ،علیزاده و سیف نراقی .)9032 ،کارکرد اجرایی بهطور سنتی بهعنوان اصطالحی چتر
مانند برای کارکردهایی مانند برنامهریزی ،حافظه کاری ،کنترل تکانه ،بازداری ،تغییر آمایه 1و
همچنین شروع و نظارت بر عمل تعریف میشود .از لحاظ تاریخی این کارکردها با ساختارهای
پیشانی مغز و بهطور خاص با قشر پیش پیشانی مرتبط هستند (هیل9331 ،؛ بوید ،مک بی ،هولتز
کال ،بارانک و بادفیش .)9332 ،2کارکردهای اجرایی مجموعهای از تواناییهاست که برای اجرا و
کنترل رفتار کارآمد ،هدفمند و آیندهنگر در محیطی با تغییرات پیوسته الزم است (بیگر 3و
1. Altarac
2. Pullen, Lane, Ashworth & Lovelace
3. Chandrasekaran, Hornichel, Skoe, Nicol & Kraus
4. Meltzer
5. Geary
6. shifting set
7. Boyd, McBee, Holtzclaw, baranek & Bodfish
8. Begeer
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همکاران .)9390 ،این اصطالح دربرگیرنده کنترل و هماهنگی عملیات شناختی است و مفهوم
مهمی در عصب روانشناسی امروزی است (سالتوس .)9332 ،9مفهوم کارکرد اجرایی به فرایندهای
کنترلی سطح باال اشاره دارد که برای راهنمایی رفتار در محیطهای گوناگون استفاده میشود
(جورادو و روسلی .)9332 ،9پژوهش حاضر به بررسی سه مؤلفه کارکرد اجرایی یعنی استدالل،
برنامهریزی –سازماندهی و حافظه کاری پرداخته است.
استدالل نوعی راهبرد حل مسأله است که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه عوامل
احتمالی ،حل یک مسأله را آغاز مینماید و فرضیههای خاصی را طی آن بهطور منظم آزمایش
میکند (برک.)9029 ،
برنامهریزی–سازماندهی یک مهارت شناختی است که به نظارت پیوسته ،ارزیابی و بهروزرسانی
اعمال نیاز دارد (هیل .)9331 ،برنامهریزی توانایی کودک برای مدیریت تکلیف فعلی و آتی را
ارزیابی میکند (جویا ،اسکویت ،گای و کن ورسی.)9333 ،
حافظه کاری ظرفیت نگهداری اطالعات در ذهن با هدف تکمیل یک تکلیف را ارزیابی میکند.
حافظه کاری برای انجام فعالیتهای چند مرحلهای ،تکمیل ذهنی حساب یا پیروی از
دستورالعملهای پیچیده ضروری است (جویا ،اسکویت ،گای و کن ورسی.)9333 ،
برخی از پژوهشها نشان دادهاند که کودکان با ناتوانی خاص یادگیری در کارکردهای اجرایی
مشکل دارند (ون در اسلویس ،دی جونگ و وندرلی9330 ،؛ ملتزر9332 ،؛ گری9393 ،؛ قلمزن،
مرادی و عابدی9020 ،؛ عابدی9032 ،؛ میرمهدی ،علیزاده و سیف نراقی9033 ،؛ امینایی و موسوی
نسب9020 ،؛ سلطانیکوهبنانی ،علیزاده ،هاشمی و صرامی9029 ،؛ قمری گیوی ،نریمانی و ربیعی،
 .)9033سمرود-کلیکمن ( )9332در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کودکان خردسال با ناتوانی
یادگیری در کارکرد اجرایی مشکل دارند .سوانسون و جرمن )9332( 0نشان دادند که کارکردهای
اجرایی و مولفههای مربوط به آن مانند برنامهریزی ،کنترل تکانه ،بازداری و حافظه کاری میتواند
یادگیری در سالهای بعدی را در کودکان با اختالل یادگیری پیشبینی کند .بول و اسکریف
( )9339در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کودکان با اختالل ریاضی در بازداری و حافظه
کاری نقص دارند و در ارزیابی و تغییر راهبردهای جدید در مواجهه با تکالیف ویژه مشکل دارند.
قلمزن ،مرادی و عابدی ( )9020در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین کارکردهای اجرایی
در دو گروه عادی و گروه با ناتوانی یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد .عابدی ( ،)9032میرمهدی،
علیزاده و سیف نراقی ( )9033نشان دادند که کودکان با اختالل یادگیری در جنبههای عصب
شناختی بهویژه کارکرد اجرایی مشکل دارند .امینایی و موسوینسب ( )9020به این نتیجه رسیدند
1. Salthouse
2. Jurado & Rosselli
3. Swanson & Jerman
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که کودکان نارساخوان در کارکردهای اجرایی (سازماندهی ،تصمیمگیری-برنامهریزی و بازداری) با
کودکان عادی تفاوت دارند .سلطانیکوهبنانی ،علیزاده ،هاشمی و صرامی ( )9029به این نتیجه
رسیدند که دانشآموزان با اختالل ریاضی نسبت به دانشآموزان عادی عملکرد پایینتری در
کارکردهای اجرایی دارند .قمری گیوی ،نریمانی و ربیعی ( )9033به این نتیجه رسیدند که بین سه
گروه کودکان با اختالل نقص توجه/بیشفعالی ،ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار تفاوت
معناداری وجود دارد .کودکان با اختالل نقص توجه /بیشفعالی در حافظه فعال عملکرد بهتری
داشتند درحالی که کودکان با ناتوانی در یادگیری در تکلیف بازداری بهتر عمل کردند .کودکان با
ناتوانی یادگیری نسبت به کودکان بهنجار در هر دو زمینهی بازداری و حافظه فعال نمرات کمتری
کسب کردند.
اختاللهای یادگیری مهمترین علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب میشود و هر ساله تعداد
زیادی از دانش آموزان به این علت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل میشوند (شریفی و
داوری .)9029 ،دانشآموزان مبتال به این اختالل بدون کمکهای ویژه اغلب ضعیف عمل میکنند و
عزت نفس و انگیزه پایینی دارند .ترک تحصیل در آنها بیشتر است و در عملکردهای شغلی و
اجتماعی دچار مشکل میشوند (گنجی .)9020 ،با توجه به شیوع این اختالل و اینکه پژوهشها
نشان دادهاند که توانایی کودکان در کارکرد اجرایی در دوران پیش دبستانی میتواند توانمندی آنها
را در خواندن و ریاضیات در سالهای بعدی به خوبی پیش بینی کند ،الزم است پژوهشهایی در
زمینه اختاللهای یادگیری در ارتباط با کارکرد اجرایی صورت گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد شواهد پژوهشی نشان میدهد که کودکان با اختالل خاص یادگیری
نسبت به گروه عادی در کارکرد اجرایی مشکالتی دارند ،اما تاکنون پژوهشی به بررسی نقایص
کارکرد اجرایی در انواع اختالل خاص یادگیری نپرداخته است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر این
است که سه مولفه کارکرد اجرایی (استدالل ،حافظه کاری و برنامهریزی-سازماندهی) را در کودکان
عادی و با انواع اختالل خاص یادگیری مشخص کند.
 .2جامعه ،نمونه و روش
این پژوهش از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی
مدارس عادی پسرانه و کلیه دانشآموزان با اختالل خاص یادگیری مشغول به تحصیل در پایه
چهارم شهر گناباد بود .نمونه شامل  03دانشآموز با اختالل خاص یادگیری و  03دانشآموز عادی
مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  29-29بود .از روش نمونهگیری تصادفی ساده برای انتخاب
دانشآموزان با اختالل خاص یادگیری و برای دانشآموزان عادی از روش نمونهگیری خوشهای
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چندمرحلهای استفاده شد .پس از انتخاب آزمودنیها برای هر کدام از آنها آزمون آندره ری ،مقیاس
حافظه عددی و مقیاس شباهتهای وکسلر اجرا شد .تمام آزمونها بهصورت انفرادی انجام گردید.
برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
آزمون آندره ری :برای اندازهگیری سازماندهی-برنامهریزی از آزمون آندره ری استفاده شد ،آندره
ری این آزمون را در سال  9219تهیه و آماده کرد .این آزمون متشکل از دو کارت  Aو  Bاست که
هریک بهطور مجزا و متناسب با موقعیت اجرا می شود .آزمون بعد از انتخاب هر کارت در دو نوبت
اجرا میشود؛ در نوبت اول کارت در جهت مناسب جلوی آزمودنی گذاشته میشود و به او پیشنهاد
میگردد که مشابه آن را روی یک کاغذ سفید بیخط رسم کند .در نوبت دوم درحالیکه کارت از
جلوی آزمودنی برداشته شده و سه دقیقه نیز گذشته است ،از او خواسته میشود این بار بهطور
حفظی تصویر مشاهده شدهی قبلی را با دقت ترسیم کند .در این آزمون از کارت  Aاستفاده شد
(بهرامی.)9023 ،
پناهی ( )9030به منظور هنجاریابی آزمون دیداری آندره ری (کارت  )Aپژوهشی را روی دانش
آموزان شهر تهران انجام داد .نمونه وی شامل  033نفر از دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهر
تهران بود .بهمنظور بررسی روایی مالکی ،همبستگی بین نمرههای مرحله دوم آزمون آندره ری و
نمرههای مرحله سوم آزمون کیم کاراد محاسبه و برای برآورد اعتبار از روش بازآزمایی استفاده شد.
ضریب روایی مالکی برابر  3/2و مقدار پایایی  3/19بهدست آمد.
خرده آزمون حافظه عددی و تشابهات هوش وکسلر کودکان :برای سنجش استدالل و حافظه کاری
بهترتیب از خرده آزمون تشابهات و حافظه عددی آزمون هوشی وکسلر کودکان استفاده شد .مقیاس
هوش وکسلر برای کودکان تا اندازهای یک آزمون تحلیلی بوده و نمرهگذاری آن بر حسب موفقیت
آزمون دهنده صورت میپذیرد .این آزمون برای کودکان  1تا  91سال استفاده میشود .این آزمون
شامل 99خردهآزمون است که به صورت فردی اجرا میشود و سه نمره هوشبهر ارائه میدهد)9 :
هوشبهر کالمی )9 ،هوشبهر غیرکالمی و  )0هوشبهر کلی (شهیم .)9032 ،ضریب اعتبار خرده
آزمون تشابهات در کودکان آمریکایی هفت و نیم و ده و نیم ساله بهترتیب  3/11و  3/39و ضریب
پایایی خردهآزمون حافظه عددی در همان کودکان  3/13و  3/22اعالم شده است (گنجی.)9021 ،
 .3یافتهها
در این پژوهش  13دانش آموز مقطع چهارم شرکت داشتند ( 03نفر با اختالل خاص یادگیری و 03
نفر عادی) .برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد که در زیر آمده است.
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دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج آن در زیر آمده است.
جدول  :1آمارههای توصیفی کارکردهای اجرایی در انواع اختالل خاص یادگیری
متغیر مورد بررسی
استدالل

حافظه

برنامهریزی/سازماندهی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خواندن
نوشتن
ریاضی
خواندن
نوشتن
ریاضی
خواندن

93
93
93
93
93
93
93

0/33
9/23
0/23
2/23
1/33
2
90/93

9/29
9/02
9/21
9/39
9/11
9/03
2/13

نوشتن

93

91/13

2/21

ریاضی

93

99

0/02

جدول  :2آمارههای توصیفی کارکردهای اجرایی در کودکان عادی و انواع اختالل خاص یادگیری
متغیر مورد بررسی

استدالل

حافظه

برنامهریزی/سازماندهی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

عادی
خواندن
نوشتن
ریاضی
عادی
خواندن
نوشتن
ریاضی
عادی
خواندن

03
93
93
93
03
93
93
93
03
93

93/23
0/33
9/23
0/23
2/93
2/23
1/33
2
92
90/93

1/22
9/29
9/02
9/21
9/22
9/39
9/11
9/03
2/92
2/13

نوشتن

93

91/13

2/21

ریاضی

93

99

0/02

قبل از تحلیل دادهها از آزمون آماری کلموگرف-اسمیرنف استفاده شد تا مشخص شود که از
آزمونهای آماری پارامتریک یا ناپارامتریک استفاده شود.
جدول  :3بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

آماره k-s

مقدار احتمال

استدالل
سازماندهی/برنامهریزی
حافظه

9/99
9/90
9/93

3/92
3/92
3/92
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دادههای جدول نشان میدهد که متغیرهای پژوهش نرمال هستند ( )p>0/05و امکان استفاده از
آزمونهای پارامتریک وجود دارد.
با توجه به نرمال بودن دادهها برای پاسخ به این سؤال که آیا عملکرد انواع اختالل خاص
یادگیری در مؤلفههای کارکردهای اجرایی متفاوت است یا خیر از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده
شد.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس یک طرفه برای مولفههای کارکردهای اجرایی در انواع اختالل خاص یادگیری
متغیرهای مورد
بررسی
استدالل
حافظه
برنامه ریزی

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

بین گروهی
درون گروهی

1/31
932/13

درجه

f

آزادی
9
92

بین گروهی

91/93

9

درون گروهی

903/23

92

بین گروهی

990/31

9

درون گروهی

99239

92

سطح
معناداری

3/10

3/12

9/22

3/99

9/39

3/02

دادههای جدول چهار نشان میدهد که انواع اختالل خاص یادگیری (اختالل خواندن ،نوشتن و
ریاضی) در کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری با هم ندارند ( )p>0/05و از آنجایی که تفاوت
معنیداری بین انواع اختالل خاص یادگیری وجود ندارد ،نیاز به آزمون تعقیبی برای مشخص شدن
تفاوتها نیست.
برای پاسخ به این سوال که آیا عملکرد کودکان عادی در کارکردهای اجرایی با انواع اختالل
خاص یادگیری تفاوت دارد یا خیر از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
جدول  :5نتایج تحلیل واریانس یک طرفه کارکردهای اجرایی در کودکان عادی و انواع
اختالل خاص یادگیری
متغیرهای مورد
بررسی
استدالل
حافظه
برنامهریزی

منابع تغییرات
بینگروهی
درونگروهی

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

201/33
333/23

0
21

بینگروهی

922/22

0

درونگروهی

029/03

21

بینگروهی

123/20

0

درونگروهی

9039

21

f

سطح
معناداری

92/93

3/339

3/21

3/339

1/31

3/339
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نتایج جدول نشان میدهد که عملکرد کودکان عادی در کارکردهای اجرایی بهطور معناداری
متفاوت از انواع اختالل خاص یادگیری است.
برای اینکه تعیین کنیم بین کدام گروهها در کارکردهای اجرایی تفاوت معنادار وجود دارد ،از
آزمونهای تعقیبی (آزمون توکی) استفاده شد.
جدول  :6نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت بین گروهها
متغیرها

گروهها

استدالل

عادی

حافظه

عادی

برنامهریزی/سازماندهی

عادی

میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

خواندن
نوشتن

1/23
2/13

9/03
9/03

3/339
3/339

ریاضی

1/13

9/03

3/339

خواندن

0/03

3/21

3/31

نوشتن

9/13

3/21

3/32

ریاضی

1/93

3/21

3/339

خواندن

2/33

9/01

3/32

نوشتن

9/13

9/01

3/20

ریاضی

2

9/01

3/39

تفاوتها

دادههای جدول نشان می دهد که عملکرد کودکان عادی در تکلیف استدالل کارکردهای اجرایی
به طور معنی داری باالتر از انواع اختالل خاص یادگیری است ( .)p=0/001در تکلیف حافظه
دادههای جدول نشان میدهد که عملکرد کودکان عادی بهطور معناداری باالتر از زیر گروه اختالل
یادگیری ریاضی است ( ،) p=0/001اما عملکرد کودکان عادی نسبت به اختالل خواندن و نوشتن به
لحاظ آماری معنادار نیست ( .)p>0/05در برنامهریزی دادههای جدول نشان میدهد که عملکرد
کودکان عادی بهطور معناداری باالتر از انواع اختالل خاص یادگیری ریاضی است ( ،)p=0/001اما
عملکرد کودکان عادی نسبت به اختالل خواندن و نوشتن به لحاظ آماری معنادار نیست (.)p>0/05
 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش مقایسه مؤلفههای کارکردهای اجرایی (استدالل ،حافظه کاری ،سازماندهی-
برنامهریزی) در انواع اختالل خاص یادگیری (خواندن ،ریاضیات و نوشتن) و کودکان عادی پایه
چهارم دبستان بود .یافتههای این پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان با اختالل خاص یادگیری
در کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری با کودکان بدون اختالل دارد اما مؤلفههای کارکرد اجرایی
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یعنی سازماندهی -برنامهریزی ،استدالل و حافظه کاری در انواع با اختالل خاص یادگیری (خواندن،
نوشتن و ریاضیات) تفاوت معناداری ندارد.
یافتههای این پژوهش با یافتههای بول و اسکریف ( ،)9339مسترسون و ایوانز ( ،)9332سمرود-
کلیکمن ( ،)9332سوانسون و جرمن ( ،)9332قلمزن ،مرادی و عابدی ( )9032و علیزاده و سیف
نراقی ( )9033همسو است .این پژوهشگران نشان دادند که بین عملکرد کودکان با اختالل خاص
یادگیری و کودکان عادی تفاوت وجود دارد .آنها گزارش کردهاند که عملکرد کودکان با اختالل
خاص یادگیری در انواع آزمونهای کارکرد اجرایی مانند برنامهریزی ،کنترل تکانه ،بازداری،
استدالل ،برنامهریزی و حافظه کاری مشکل دارد.
کارکردهای اجرایی تواناییهایی هستند که برای فرآیند یادگیری بسیار اهمیت دارند .این
کارکردها به کودک کمک می کنند تا عملکرد خود را ارزیابی کند و موانع احتمالی بهبود و پیشرفت
خود را شناسایی و رفع نماید .این مهارتها از طریق تجربه ،یادگیری و آموزش بهدست میآیند.
اغلب کودکان این مهارتها را بهصورت خودکار بهکار میبرند ،ولی کودکان با اختالل خاص یادگیری
در استفاده از این کارکردها حین یادگیری دچار مشکل هستند و باید به آنان آموزش داد.
کارکردهای اجرایی پایهای برای شناخت هستند ،بنابراین رشد آنها در رشد همه جانبه کودک مؤثر
است (قلمزن ،مرادی و عابدی.)9020 ،
وقتی مشکالت یادگیری ،پردازش یا تفکر را تحت تأثیر قرار میدهد فرد با دشواریهایی در
حافظه و سازماندهی ایدهها و تفکرات به روشهای معنادار مواجه است .دشواریها در این حوزه
میتواند بهطور ویژهای برای معلمان و دانشآموزان ناکام کننده باشد .دانشآموز از حافظه کوتاهمدت
برای یادآوری دستورات و مراحل حل مسأله ریاضی استفاده میکند ،درحالیکه بهطور همزمان
محاسبات را انجام میدهد .حافظه بلندمدت ذخیره کنندهی اطالعاتی است که فرد برای خود حفظ
میکند تا در آینده از آن استفاده کند .مشکالت در هر یک از شکلهای حافظه (حسی ،کوتاهمدت و
بلندمدت) منجر به دشواریهای شدید در یادگیری میشود (اسونسیون ،ژنگ و ژرمن .)9332 ،9با
وجود این بیشترین تأثیر زمانی اتفاق میافتد که دانشآموزان تالش میکنند اطالعات را در حافظه
بلندمدت ذخیره و بازیابی کنند .وقتی فردی ناتوانی خاص یادگیری دارد حافظه در هر شکلی تحت
تأثیر قرار میگیرد ،در این صورت مدرسه میتواند تبدیل به یک مکان چالش برانگیز برای فرد شود
(کرک ،گاالگر و کلمن.)9392 ،
مشکالت تفکر احتماالً از ناتوانی در سازماندهی تفکر به شیوههای معنادار (مانند طبقهبندی،
تداعی و استفاده از توانایی استدالل) ناشی میشود .به عبارت دیگر ایدهها به صورت جدا جدا و
بیارتباط باقی می مانند و در نتیجه الگوها و روابط موجود در ایدهها بهصورت مفاهیم مفید شکل
1. Zheng & jerman
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نمیگیرند .وقتی اطالعات بهصورت قطعات و اجزاء جداگانه در حافظه ذخیره شوند ،بهسختی بازیابی
میشوند و در این صورت کمترین فایده را برای تفکر دارند .در این حالت است که یادگیری با موانع
جدی روبه رو میشود (کلمن.)9332 ،
عدمتعمیم یافتهها به سایر جوامع ،محدودیت در نمونه ،عدمهمکاری برخی از والدین برای
شرکت کودکانشان و استفاده از سه مولفه کارکرد اجرایی از جمله محدودیتهای این پژوهش بود؛
بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشی تمام مؤلفههای کارکرداجرایی را با استفاده از یک ابزار جامع و با
حجم نمونه بیشتر مورد ارزیابی قرار دهد؛ عالوهبر این پیشنهاد میشود در همه برنامههای مربوط به
کودکان با اختالل خاص یادگیری یکی از حوزههای مورد بررسی کارکردهای اجرایی باشد و هنگام
آموزش و توانبخشی شناختی نقایص کودکان در این حوزه مدنظر قرار گیرد.
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