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Abstract
Objectives: The purpose of this study was to compare the
components of the London-based London PlanningOrganization Teaching Operations in students with special
learning disabilities, "Dysfunction, Dyslexia, and
Dyscalcemia" with their normal counterparts. Method:
This is a causal-comparative study. The study population
includes all primary school students with and without
learning disabilities in Mashhad. Accordingly, 150
students of elementary school of learning disability center
in the city of Mashhad were selected as a targeted sample
and compared with 42 normal students. To measure the
variables, London Tower and Wechsler Measurement
Scale were used. Data were analyzed using multivariate
analysis of variance (MANOVA). Results: The results of
this study showed that children with disability, dyslexia
and dyscalculia have a poorer performance than the
normal children in the components of executive planning.
There was a significant difference between the two
groups. Conclusion: This weakness seems to lead to
problems in decision making and inadequate judgment,
problems with innovation and change, distraction and
problems in various aspects of memory.
Keywords: executive function, planning, organizing,
inhibition of response, learning
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چکیده
 پژوهش حاضر با هدف مقای هس مؤ هفل های کنشهای اجرایی رب نا هم ری یز:هدف
    –سازماندهی آز وم ن رب ج لندندر دان ننش آ یریگدای یناوتان یاراد نازوم

صاخ

: روش.یس نارسا وخ انی و دی لکلکس یا» با همتایان عادی انجام ش هد است، «نارسانوی
     تسا یا. مقای هس دروم هعماج-این پژوهش یک مطالعه فیصوت ی لع عون زا  ییی ی ییییی
مطالعه آن شا لم کلیه دانش آ وم زان پ رس مقطه ابتدایی با و دب ون نا وت انی ی یریگدا
      ن رف از دانش آ ادتبا عطقم نازوم ی زکرم ی150  رب این اساس.در شهر مشهد است
یهای یادگیری منطقه تبادکان شهر مشهد هب صورت نمونه ه فد مند انتخاب و
 نا وت ان
         دندش هسیاقم یداع نازوم ر غتم یریگ هزادنا یا ی یاهر.  ن رف از دانش آ ب42 با
د دادهها ا اب. پژوهش از آز وم ن رب ج لندن و مقیاس هوشی رگ هدافتسا رلسکو ددد ددددی
 نت جیا::دندش لیلحت )اونام     یافتهههها. ( ی
استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری ی
، پژوهش نشان داد که کودکان دارای اخت لال نا وت انی نارسانویسی و یناوخاسران
دی لکلکس یا نسبت هب کودکان عادی عم رکل د ضعیف رت ی در مؤ هفل های کنشها ای
 و فت اوت معنی داری بین دو گروه وج دو.سازماندهی دارند-اجرایی رب نا هم ریزی
     مصت یم

رد

یرسد این ضعف منج یتالکشم هب ر
  هب نظر م: نتیجه گیری.داشت

 ب مش الک ت اب ن وآو ررر، گیری و مدع قضاوت مناس
ر، یه غت و ا یی و یترپ ساوح
.یشود
 مش الک ت در جنبههای مختلف حافظه م
   خساپ یرادزاب، ی،  س زا ممم انده- همانرب زیر ییییییییی، ک یارجا درکرا ی:کلید واژهها
نا وت انی یادگیری

1395 /11/3 :تاریخ دریافت
1396 /2/ 31 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
نا وت انیهای یادگیری مهم رت ین لع ت عم رکل د ضعیف تحصی یل مح بوس میشوند و هر سا هل تعداد زیادی از دانش آ وم زان هب این تلع
در رف اگیری مطا بل

ًال این دانش آ وم زان از ه ب ای طسوتم شو ا ادروخرب رتال رر رر رررررن ارش رد یلو د یط    
درسی دچار مش لک میشوند .معمو ًال

تقریب ًاًا ی سک ان آ وم زشی نسبت هب دانش آ وم زان دی رگ عم رکل د تحصی یل ضعیف رت ییی نش نا

طیحم     

ممم یدهن ددد و لع ی رد نتشاد رارق مقر

آ وم زشی مناسب و نیز فقدان ضایعات بی ولو ژیک بارز و مدع مش الک ت اجتما یع و روانی حاد ،با داشتن هوش متوسط قادر هب یادگیری
در زمینههای خاصی ( وخ اندن ،نوشتن ،محاسبه) نمیباشند .کودکان مبتال هب وافتم ار دوخ یریگدای یناوتان ت سحا نارگید زا  اس       
میکنند و وم رد اذیت و آزار هم کالسیهای وخ د و هب احتمال زیاد وم رد یب

وت جهی و غ لف ت معلم قرار میگیرن ددد ( نمگورب .) 2014 ،،،
    

در تعری یف جدید از نا وت انی یادگیری آ هدم است؛ نا وت انی یادگیری خاصعبارت است از اخت لال در ی ف دنچ ای ک ر ناور یساسا دنیآ

شناختی که در فهم یا کار رب د زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد مش لک کرده و ممکن است هب صورت وت انایی ناقص در گوش دادن ،رکف
کردن ،صحبت کردن ،وخ اندن ،نوشتن ،هجی کردن کلمات یا محاسبات ریاضی اظ هه هههر گ در د حالطصا نیا .

حالتتتها ایی هم نوچ

مع لول یتهای ادراک ،ی آسیبهای غم زی ،دب کاری جزئی غم زی ،وخ انش پریشی و زبان پریشی رشدی را در رب میگیرددد ،ا یناکدوک ام
که دب و ًاًا در نتیجه مع لول یتهای دیداری ،شنیداری یا حرکتی یا عقب ماندگیهای ذهنی ای    ا التخ لللها ای هیج ینا ای    محرومیتتتهاییی
اقتصادی ،رف هن یگ یا محیطی دچار نا وت انی یادگیری ش هد اند ،شا لم نمیشود (کریم ،ی  .) 2010هب دلیل هدیدپ یگدیچیپ     ن اوتا ننیهاییی
     

یادگیری و همچنین هب سبب اختالف نظرهای وم ج طوبرم تالکشم و نآ زا یدحاو فیرعت هئارا رد دو خشت و ییاسانش هب یص

کودکان دارای نا وت انی یادگیری ،در زمینه رف اوانی و درصد شیوع این نا وت انی بین محققان ا فت اق نظر وجود ندارد ( رب وگمن.) 2014 ،
شواهد تحقیقا یت نشان میدهد که دانش آ وم زان  LDاغ بل

مش الک ت قا لب وت جهی در کارکرده یارجا یا ی راک لماش هک 

تایلمع       

حافظه ( هب روزرسانی) ،وم انع کت انه (بازداری پاسخ) و مجم هعو ای ذهنی با وظی هف غت ییر دارند .شواهد نشان میدهد که آنها اغ بل

مش لک

دسترسی هب اط عال ات ،سازمانده ،ی او ول یت بندی و هماهن یگ اط عال ات در فعالیتتتهاییی ذهنی تروص هب     همز  نام (( هب ،لاثم ناونع    
نوشتن) ،رفتارهای وخ دنظار ،یت مدع استفاده از استراتژیهای مؤثر رب ای حل مش الک ت دارن  د ( (کلمن  .) 2013 ،،،دانشآم ازو ننن با ا ن ناوتا ییی
م آن و اس فت اد ههه از
ش در روم ددد ش خان تتت و تنظیم م
تهاییی رف اش خان ت ییی (ب ههه عن او ننن مث لا  ،،،دانش ش
یادگیری خاص ،مش الک ت خاصی در مه را ت ت
ًال وت سط رب نا هم ریزی ،نظارت رب آ وم زش وخ د ،شناساییی و
یهایی که رب ای عم رکل د تأثیر یم گذارند) دارند .مش یتالک که معمو ًال
استراتژ 
اصالح اشتباهات وخ د اصالح یم شوند (ماتی وس ن .)1022،مطالعات رشدی با استفاده از کت الیف عصب روان شناختی اس ناشن ،درادنات   
دادهاند که کارکردهای اجرایی دوره رشد طوالنی یتدم دارد که از اوایل کودکی آغاز ش هد و تا نوجوانی دت اوم مییا دب  ،کاکردهای
اجرایی در لالخ سالهای پیش از د سب تان رشد و با افزایش سن کودک تح لو مییابند و هب دت ریج هب رف د کمک میکنند اهراتفر ات ی   
پیچی هد  رت  ،انعطاف پذی رتر و وخ دنظم دهن هد  رت ی را شنان دهند (بایز .) 2014 ،از سوی دی رگ پژوهشها نشان میدهد رب وز نقص در رشد
این کارکردها ،وم جب اخت لال نقص وت ج ،ه اخت لال در رب نا هم ریزی رب ای آغاز و اتمام لکت یف ،هب یادسپاری لکت یف و اخت لال در حافظه
یشود (بارک ،یل .) 2015
فعال م 
استقرار پویا و دم اوم فعالیتهای هر رف د شدید ًاًا متأثر از چ وگ ن یگ و کیفیت رب نا هم ریزی و سازماندهی آن رف د اس وصخلا یلع .ت ص    
سازماندهی و رب نا هم ریزی فعالیتهای یادگیری در این میان ،اساسی رت ین است .تنظیم و ش لک

بولطم یهد     فعالیتتتهاییی ی دا د یه و

یادگیری سم تلزم وت جه همه جانبه هب رف آیند رب نا هم ریزی ،سازماندهی و حل سم ئ هل است که وت امان باید ب نازومآ شناد رظن دم ا .دش      
س ا یانعم هب یهدنامزا یجاد یرادهگن و مظن

هیلک رد نآ

  

  

ته اا ا و اکم نن نه اا ا و انج مظنم هویش کی هب اهراک ما      
      فعالی تت 

      است   
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(فا ،یکسفوکل  .) 2014همچنین سازماندهی هب عنوان یک کنش نسبت ًاًا مهم در رابطه با نا وت انی یادگیری ش خان ته ناوتان .تسا هدش ی رد 
سازماندهی دیداری-فضایی منجر هب رب وز مش یتالک مانند نا وت انی در هم محوری ا دع اد در ستونها ،وارون یگ ا دع اد (نوشتن  7هب اج ی   
 ،)8مع وک س سازی (نوشتن  12هب جای  ) 21و تعیین محل اعشار منجر میشود ( موب یا .)2 01 2،با وت جه هب ناوت هکنیا ایی لح 
عنوان فعالیتی هوشمن ،د عقالنی و ه فد مند هب مثا هب نقطه اوج وت اناییهای ان سیرگن ناس ته

هب هلئسم

ممم یشوددد و ی  یلصا لیلد نآ یریگدا ااا اااانج ما

مطالعا یت در زمینه ریاضی و سواد وخ اندن و نوشتن است ،حل فوم قیت آمیز سم ئ هل در سازگاری اجتما یع و عم رکل د تحصی یل
مهم هب شمار میرود .این مهارت با پیش فر ت تحصی ،یل وخ دنطم بخشی دمآراکدوخ  ،ی و 

  

رد تیقفوم

یلماع
و

لکت ی بترا ف اط       دارد ( کوب

همکاران .) 2014 ،و می وت اند از مش الک ت یادگیری و اجتما یع آ یت ج ول گیری کند .اما با وجود وت جه هب مهم وب دن ای شناد تراهم ن    
آ وم زان و ا رف اد مبتال هب اخت لال های یادگیری در وم قعیتهای حل سم أ هل اغ بل

با مش لک

وم اجه میشوند و لزوم وت جه هب این ا رم می وت اند
  

از مش الک ت آ یت این دانش آ وم زان کب اهد (ری وک و همکاران .) 2011 ،دانش آ ر یریگدای یناوتان نازوم ی ضا ی رد یساسا تالکشم    
وم اردی نظیر حل سم ئ هل ک یمال و مهارتهای وبرم ط هب آن ،تشخیص اط عال ات دب یهی در سم ئ هل ها ،استفاده از راهبردهای یمیطنتدوخ

شها
و وخ دنظار یت در رف آیند انجام لکت یف و حفظ وت جه تا پایان لکت یف دارند (فا یکسفوکل  .) 2014 ،با وجود اهمیت این سم ئ ،هل پژوه 
نشان دادهاند دانش آ وم زان نا وت انی یادگیری ضعفهای قا لب

بسک رد یهجوت   

تها ای یضایر هلأسم لح زاین دروم     
مه را ت ت

دارند

م گی ،یر
(ری ،وک  .) 2011لع یزاده و زاهدی پور ( )5002دریافتند که دانش آ وم زان با مش الک ت ریاضی در کنشها ای مصت ،یرادزاب یمم مم
شهای (میراندا 2013 ،؛ لم تزر7002،؛ ری ،وک  ) 2011نش نا
رب نا هم ریزی و سازماندهی ضعیف رت از دانش آ وم زان عادی هستند .نتایج پژوه 
میدهد ،دانش آ وم زان با اخت لال نا وت انی یادگیری در کارکرد سازماده ،ی رب نا هم ریزی در مقای هس با دانش آ وم زان عادی دچ فعض را   
شآ ازوم ننن رادم سسس
هستند .از سوی دی ،رگ سانتان ولگ (  ) 2014در رب رسی رابطه کنشهای اجرایی و دستاوردهای لع می و اجتما یع دانش ش
ن ،رت مش الک ت وخ د تنظیمی و از
تهای عم رکل د اجرایی پایین فوم قیت تحصی یل پایی 
شآ وم زان با مهار 
ابتدایی پایه پنجم دریافتند که دان 
ن رت ی نسبت هب دانش آ وم زان عادی وخرب ردار هستند .ماتی یامونوس ززز ( )2 01 2روم ددد مقایس ههه ق ار ررر دادن ددد 437
تهای اجتما یع پایی 
حمای 
شآ وم ز  LDو  157کودک دب ون نا وت انی یادگیری را در سنین  6تا  16سال و متوجه شدند کودکان  LDدر عم رکل دهاییی اجرایی یی
دان 
شآ ازوم ننن  LDهم ار ههه با ا  ADHDدر
ن دانش ش
ی داشتتند .همچنین ن
ن رت ی ی
نسبت هب ا رف اد دب ون  LDهب طور قاب للل هجوت ییی عم رکل دهاییی پ یا ین ن
ن ض یر ببب هوشی  ،،،کارکردهاییی
ط معنی ییداری بین ن
ن ارتباط ط
عم رکل دهای اجرایی اخت لال بیشتری از وخ د نشان دادند .این محققان همچنین ن
اجرایی و پیش فر ت تحصی یل پیدا کردند .الع وه رب این ،دانشآ وم زان با کارکردهای اجرایی ضعیف ،رفتارهای کت انشی نسبت هب شرایط
استرسزا از وخ د نشان یم دهند (ریکی ،و .) 2011
ت
در مجموع مهارتهای کارکردهای اجرایی ضعیف دانشآ وم زان را رب روی شی ببب غل زند ههه ای ق ار ررر ممم یده ددد ک ههه منج ررر ب ههه مش الک ت ت
ی-س یهدنامزا و
اجتما یع و تحصی یل مهم یم شود .در پژوهشی جانه و همکاران (  ،) 1390کارکردهای اجرایی نرب ،لالدتسا اا ااا هم زیر یی یی
حافظه فعال در دانش آ وم زان دختر با و دب ون اخت لال نا وت انی در ریاضی مقطع د سب تان استان ته ندرک یسررب ار نار د شهوژپ جیاتن       .
نشان داد که بین دو گروه دانش آ وم زان در متغیرهای استدال ،ل رب نا هم ریزی-سازماندهی و حافظه فعال فت اوت معن  دوجو یرادا د .درا   
همچنین در پژوهشی دی رگ سوان  نوس ((  ) 2013نش  یاراد نازومآ شناد هک دنداد نا ا ان لالتخ ت د یضایر رد یناو ر و لاعف هظفاح 
سازماندهی نسبت هب گروه کنت لر ضعیف رت عمل میکنند .در مجموع با وت جه هب مطا بل

     

ذکر ش هد و نقش رب جسته کاکردهای اجرایی

شهایی از این دست در وم رد دانش آ وم زان دارای ن یناوتا ریگدای ی رد نیققحم ،روشک رد 
در رف آیند یادگیری و معدود وب دن پژوه 
پژوهش حاضر هب دنبال یافتن این پاسخ هستند که آیا میان مؤ هفل های کارکردهای اجرایی رب نا هم ریزی-سازماندهی آز دنل جرب نوم ن    
در دانش آ وم زان دارای نا وت انی یادگیری «نارسانوی ،یس نارسا وخ انی ،دی لکلکس یا» با همتایان عادی فت اوت وجود دارد یا نه؟
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رو ش

روش پژوهش حاضر آر نوع یلع –مقای هس ای وب د .جامعه وم رد مطالعه آن شا ،لم کلیه دانش آ وم زان پ رس پایههای هفتم تا ششم ابتدایی
دارای نا وت انیهای یادگیری در وخ اندن ،نوشتن و ریاضیات مش لوغ هب تحصیل در رم کز اختالالت یادگیری منطقه تبادکان شهر مش ده
(  )N= 150و دانش آ وم زان عادی در سال تحصی یل

 95 - 96وب د .رب این اساس  34ن رف از دانش آ وم زان دارای اخت لال نارسانوی ،یس  40ن رف

از دانش آ وم زان دارای نا وت انی نارسا وخ انی و  42ن رف از دانش آ وم زان دارای نا وت انی دی لکلکس یا با  42ن رف از دان داع نازومآ ش ی هب    
صورت نمونه ه فد مند انتخاب گردید .همچنین هر چهار گروه از شرکت کنند گاندر پژوهش حاضر از لحاظ یخرب متغیرهای جمعیت
شناختی از جم هل سن ،جنس ،وضعیت اقتصادی و محل س وک نت با ی دک ی رگ همتا شدند .تمام آز وم نها هب صورت ان رف ادی اجرا شدند و
رب ای ج ول گیری از تأثیر سخ ت یگ رب نتایج آز وم نها هب دلیل زیاد وب دن تعداد آنها ،آز وم نها در  4ن بو ت انجام میشد؛ هب ای هک قیرط ن   
ابتدا آز وم ن هوشی وک رلس در ارزیا یب های اولیه در دو ن بو ت انجام شد و بعد از یتدم آز وم نهای عم رکل د اجرایی ون ود رد ب ماجنا ت    
یگ فر ت .زمان اجرای تمام آز وم نها رب ای تمام آز وم دنیها ،عصر وب د.
م 
ابزار

آزمون هوشی وکسلر کودکان فرم چهارم

نسخه اولیه این آز وم ن را وک رلس در دهه  1930و بعد از رت کیب معتب رتر ین آز وم نهای رایج شا لم آز وم نهای استن وف رد –بین ،ه امتحانات

گروهی ارتش ،طراحی کم عبهای کهس ،آز وم ن ارتشی آ فل ا ،آز وم ن ارتشی بتا ،آز وم ن کت میل تصاویر هی یل و آز وم ن پینتر-پا رت سون
ساخته است .نسخه چهارم این آز وم ن که در سال  3002منتشر ش هد است ،شا لم

10

رخ ده مقیاس اص ،یل  5رخ ده مقیاس یعرف و چه را

عا لم هوشی شا لم هوش ک ،یمال استدالل ادراکی (هوش عم یل ) ،حافظه فعال و س عر ت پردازش است .پایایی درونی نسخه اعتبار یا یب
ش هد هب شی هو آ فل ای کرانباخ رخ ده مقیاسها بین  0/ 65تا  0/ 94وب ده است و با آز وم ن هوش ریون روایی همز هتشاد یبولطم نام    است
(صادق ،ی )8831
آزمون برج لندن
آز وم ن رب ج لندن را ابتدا شالیس رب ای سنجش وت اناییهای رب نا هم ریزی بیماران دچار ص همد قشر پیشانی طراحی کرد .در این آز وم ن از
معاینه شوندگان وخ استه میشود تا مجم هعو ای از مه هر های رن یگ سوار ش هد رب سه می هل ی عمودی را رب ای جور ک ب ندر ا فده کی      
مشخص جا هب جا کنند .در هر کارآزمای ،ی نح هو آرایش ردیف باالیی ثابت میماند و آرایش هدف را نش نا

ممم یده ددد  .ردی اپ ف یییییین

شا لم حلقههایی است که معاینه شون ،هد هب منظور جور شدن با آرایش ردیف وف قانی بازآرایی میکند .جا هب جایی حلقهها با لمس اولیه
حلقه و سپس لمس مقصد وم رد نظر می رس میشود .وم قعیت هدف رب ای حلقهها متغیر است .اما محل شروع ثابت ن هگ داش هت
کت الیف آز وم ن حداقل با دو ،س ،ه چهار و پنج حرکت حل میشود متغیرها شا لم

ممم یشوددد.

وم ارد زیر هستن :د الف) تعداد حرکات که هب ناونع   

معیار ک یل عم رکل د در نظر گ فر ته میشود ،تعداد حرکا یت است که آز وم دنی در طی آن هلأسم همانرب نامز )ب .تسا هدرک لح ار    
ریزی که دم ت زمان الزم را رب ای لمس حلقه اول است .ج) زمان رکف کردن بعدی ،ه زمان بی یلوا باختنا ن ن ندرک لماک و هقلح 
سم أ هل است و از آن نیز می وت ان هب عنوان معیار عم رکل د استفاده کرد .آز وم ن رب ج لندن که رب ای ارزیا یب

وت ان یا ی زیر همانرب ی هب  راک

     
    

میرود ،هب عم رکل د قشر پیشانی حساسیت دارد (  .) 33مبنای نم هر گذاری در این آز وم ن کوششی است که رف د هلأسم ب ار ا ا نداد ماجن    
شهای هر سم أ ،هل زمان تأخیر و یا زمان طراح ،ی زمان آزمایش ،ز نام
آن حل کرده است ،همچنین تعداد سم ائل حل ش ،هد تعداد کوش 
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شهای اجرایی برنامه ریزی...
مقایسه مؤلفههای کن 

کل آزمایش ،تعداد خطاها و امتیاز کل هب صورت دقیق با رایانه محاسبه میشود .اعتبار این آز وم ن پذیرفتنی و  0/97گزارش ش هد است
( کل زاکوهمکاران.)4002،
یافتهها
درکلمع رایعم فارحنا

در این قسمت ابتدا شا صخ های آمار وت صی یف نظی و نیگنایم ر

(نارسانوی ،یس نارسا وخ انی و دی لکلکس یا) و بهنج رد را آز وم ن ننها ای عصب

ی
    آز دوم ننیهاییی سه وتان هورگ ا ین    ی ریگدا ی ی

بایزرا یتخانش ناور ی دننک  ههههههههه س زا هههها ای رب نا هم زیر ی و 

سازماندهی ارائه گردید .سپس هب منظور آز وم ن رف ضیههای پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری اس فت ا نیا جیاتن .دش هد     
لها در زیر آ هدم است.
تحلی 
یهای دو گروه در آزمون برج لندن
جدول  :1میانگین و انحراف معیار عملکرد آزمودن 
مقیاس
عادی

زمان آز وم ن

میانگین
انحراف معیار

نارسا نویس

میانگین

723/ 61

- 19 / 07

180 /223

13338 / 62

دی لکلکس یا

زمان کل آزمایش
158 /000
133377 / 67

18 / 047

26 / 88

8/ 98

4/ 57

448 /925

521/ 58

475/11

272/ 86

89 / 136

334 / 67

20/ 054

3/ 53

میانگین

315/22

153 / 26

666/ 50

29 / 64

21 / 76

انحراف معیار

922/66

97/ 98

288 / 39

7/77

4/ 33

انحراف معیار
نارسا وخ ان

زمان تأخیر

تعداد خطا

نتیجه کل

33 / 20

13 /11

میانگین

404/ 75

138 /00

542 / 75

22/ 90

25 / 90

انحراف معیار

184 / 61

77/ 55

239 / 34

10 / 295

4/ 36

تعداد
42
34
42
40

همان گونه که از جدول آمارهای وت صی یف نتیجه میشود ،گروه عادی دارای میانگین درصد عم رکل د بهتری ن اههورگ ریاس هب تبس     
است در حا یل که کمترین میزان فوم قیت هب گروه نارسانوی یس تعلق دارد .این نتایج نشان ممم یده ددد که ن اب ناکدوک ا ناوت ی گدای  ی یر      
نارسا وخ انی نسبت هب کودکان با نا وت انی یادگیری نارسا وخ انی و دی لکلکس یا در کارکرد اجرایی رب نا هم ریزی تعداد خطای بیشتری دارند
و از وت انایی رب نا هم ریزی پایین رت ی وخرب ردارند.
ی (نارسانویسی و یناوخاسران ،
ی ریگدا ی ی

رب ای آز وم ن رف ضیه اول که بیان میدارد بین کودکان مبتال هب یناوتان

هب تبسن )ایلکلکسید

کودکان بهنجار در وت انایی رب نا هم ریزی و س سسازماندهی دانعم توافت ا جو ر و راد د د دد دددد از تحلیل ریغتم دنچ سنایراوک ی فتسا  ا ،دش هد

  
    

مؤ هفل های آز وم ن رب ج لندن هب عنوان متغیرهای وا سب ت ،ه گروه هب عنوان متغیر سم تقل و هوش هب رتنک ریغتم ناونع للللللللل وارد ،دندش لدم   
سهای کواریانس میپ زادر ددد در این
همچنین نتایج حاصل از آز وم ن باکس که هب رب رسی دادهها جهت تائید یا رد رف ض همگنی ما رت ی 
تحلیل معنادار نبوده و رف ض همگنی رب قرار نشد .نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری وبرم ط هب مقای هس دو گروه در آز دنل جرب نوم ن    
که بیان رگ وت انایی رب نا هم ریزی و سازمان دهی میباشد در جدول شماره  2ارائه ش هد است.
سهای لوین
جدول  .2آزمون همسانی خطای واریان 
متغیرهای آز وم ن

F

زمان آز وم ن

1/ 964

زمان تأخیر
زمان کل آزمایش
تعداد خطا
نتیجه کل

df1

df2

Sig

32

125

1/575

2

125

0/070

1/543

32

125

3/545

32

125

2/077

32

125

0/ 041
0/ 048
0/000
0/200

همانطور که در جدول  2مشخص است نتایج حاصل از آز وم نهای همسانی فقط رب ای متغیر زمان آز وم ن خطای واریانس ول ین معنادار

یباشد (  )p≤0/ 05این وم ضوع حاکی از آن است که واریانس خطا رب ای متغیر زمان آز وم ن ی سک ان است .اما غتم یارب ی اهر ی نامز     
نم 
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تأخیر ،زمان کل آزمایش ،تعداد خطا و نتیجه کل سطح معناداری کمتر از  0/ 05است پس خطای واریانس ول ین رب ای متغیرهای ز نام
تأخیر ،زمان کل آزمایش ،تعداد خطا و نتیجه کل معنادار میباشد
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری جهت مقایسه عملکرد دو گروه در آزمون برج لندن.
منب ع

نام آز وم ن

گروه

مقدار

 dfاثر

F

سطح معنی داری

مجذور اتا

16

6/000

0/000

0/322

4/ 895

0/000

0/ 293

5/000

0/000

0/ 238

7/000

0/000

0/ 691

 dfخطا

اثرپیالیی

0/ 891

10 / 956

المبدایوی کل ز

0/ 250

16 / 487

16

2/464

22 /668

16

2/ 235

85 /005

16

اثرهتلینگ
بزرگ رت ین ریشه خطا

همانطوری که در جدول شماره  3الم حظه میشود سطوح معنی داری همه آز وم نها ،قا لب یت استفاده از مانوا را مج زا
 صاخ

ا رم بیان رگ آن است که بی ی ناوتان یاراد نازومآ شناد ن ا گد ی یر      

ممم یش رام ددد ،این

((نارس  ،ناوخاسرا ،سیونا د  یداع و )ایلکلکسی ا ظاحل ز      

متغیرهای وا سب ته فت اوت معنی داری وجود دارد ( .) f= 10 /54رب ای پی رب دن هب فت اوت مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واری سنا
در متن مانوا در جدول  .4نشان داده ش هد است.
جدول  .4نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندههای سه گروه ناتوان یادگیری و عادی در کنش اجرایی برنامه ریزی
Eta
p
f
ms
df
Ss
متغیر وا سب ته
زمان کل

7 92137 /763

4

230344 / 342

4/ 950

0/100

0/511

زمان تأخیر

1155551572 /853

4

288887893 / 089

7/050

0/000

0/ 156

زمان آزمایش

2431 0 3011 /495

62 044097 21/473

4

7/523

0/000

0/161

تعداد خطا

95 75/524

4

1448 / 856

9/ 751

0/000

0/302

تعداد سم ئ هل حل ش هد

5 73 4/721

4

1183 / 782

77/119

0/000

0/176

با وت جه به یافتههای جدول  5مشاه هد میشود که بین دانش آ وم زان نا وت ان یادگیری (نارسانویس ،نارسا وخ ان ودی لکلکس یا) و زا یداع
لح ظا      مؤ فل هههههه ه ااااا ای ک یزیر همانرب ییارجا درکرا  ،نامز    

          

        ک  ل ((((( (  (𝑓(�.���)(=4/ 950 𝑝 </ 05ز نام       أت خخخخخخ یر

( (𝑓(�.���)(=7/050 𝑝 </100زمان آزمایش (، (𝑓(�.���)(=7/ 523 𝑝 </100تعداد خطا( ( (𝑓(�.���)(=9/ 751 𝑝 </100و تع داد
سم ئ هل حل ش هد ( (𝑓(�.���)(=77/ 119 𝑝 </100فت اوت معناداری وجود دارد.از آنجا که نتایج تحلیل واری توافت هریغتم دنچ سنا     

گروههای وم رد مطالعه در متغیرهای پژوهشی را هب صورت ک یل نشان میدهد جهت تعیین این هک ک هورگ ماد ه یراد ینعم توافت  ا     
وجود دارد از آز وم ن تعقیبی وت کی استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول5ارائه ش هد است.

جدول  .5نتایج آزمون مقایسهای بین شرکت کنند گان در سه گروه ناتوانی یادگیری و عادی در مؤلفههای برج لندن
متغیر

رف ضیه
میانگین زمان کل در گروه بهنجار و نارسا نویس رب ا رب است
میانگین زمان کل در گروه بهنجار و نارسا وخ ان رب ا رب است

زمان کل

میانگین زمان کل در گروه بهنجار و دی لکلکس یا رب ا رب است
میان یگ نزمان کل در گروه نارسا نویس و نارسا وخ ان رب ا رب است
میانگین زمان کل در گروه نارسا نویس و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین زمان کل در گروه نارسا وخ ان و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین زمان تأخیر در گروه بهنجار و نارسا نویس رب ا رب است
میانگین زمان تأخیر در گروه بهنجار و نارسا وخ ان رب ا رب است

زمان تأخیر

میانگین زمان تأخیر در گروه بهنجار و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین زمان تأخیر در گروه نارسا نویس و نارسا وخ ان رب ا رب است
میانگین زمان تأخیر در گروه نارسا نویس و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین زمان تأخیر در گروه نارسا وخ ان و دی لکلکس یا رب ا رب است

زمان آزمایش

میانگین زمان آزمایش در گروه بهنجار و نارسا نویس رب ا رب است

اخت فال میانگیندوگروه
-36/514

*-112/871

Pvalue
0/562
0/042

-6/216

0/908

36/514

0/562

-76/357

0/154

30/298

0/575

*112/871

0/042

76/357

0/154

*106/655

0/032

6/216

0/908

-30/298

0/575

*-106/655

0/032

2817/827

0/133

رف ضیه
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
رد
تأیید
تأیید
رد
تأیید

شهای اجرایی برنامه ریزی...
مقایسه مؤلفههای کن 
میانگین زمان آزمایش در گروه بهنجار و نارسا وخ ان رب ا رب است
میانگین زمان آزمایش در گروه بهنجار و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین زمان آزمایش در گروه نارسا نویس و نارسا وخ ان برا رب است
میانگین زمان آزمایش در گروه نارسا نویس و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین زمان آزمایش در گروه نارسا وخ ان و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین تعداد خطا در گروه بهنجار و نارسا نویس رب ا رب است
میانگین تعداد خطا در گروه بهنجار و نارسا وخ ان رب ا رب است
تعداد خطا

میانگین تعداد خطا در گروه بهنجار و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین تعداد خطا در گروه نارسا نویس و نارسا وخ ان رب ا رب است
میانگین تعداد خطا درگروه نارسا نویس و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین تعداد خطا در گروه نارسا وخ ان و دی لکلکس یا رب ا رب است
میانگین تعداد سم ئ هل حل ش هد در گروه بهنجار و نارسا نویس برا رب است
میانگین تعداد سم ئ هل حل ش هد در گروه بهنجار و نارسا وخ ان رب ا رب است
میانگین تعداد سم ئ هل حل ش هد در گروه بهنجار و دی لکلکس یا رب ا رب است

تعداد سم ئ هل حل
ش هد

میانگین تعداد سم ئ هل حل ش هد در گروه نارسا ن یو سسس و نارسا ا اوخ ننن رب اب ررر
است
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تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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1636/268

0/319

1407/841

0/381

-2781/313

تأیید

0/ 139

تأیید

تأیید

س و دی یلکلکس ا ا رب اب ررر
میانگین تعداد سم ئ هل حل ش هد در گ ور ههه نارسا ا ن یو س س

-1145/044

0/470

تأیید

میانگین تعداد سم ئ هل حل ش د هد ررر گ ور ههه نارسا ا اوخ ننن و دی یلکلکس ا ا رب اب ررر

-1373/472

0/393

تأیید

است
است

نتایج هب دست آ هدم بیان رگ آن است که در همه وم ارد و مقای هس ها ،اختالف معناداری بین دانش آ وم زان گروه عادی و نا وت ان ی یریگدا
وجود دارد .همچنین نتایج هب دست آ هدم بیان رگ آن است که در مؤ هفل زمان کل اختالف معنی داری بین گروه نارسانویس در قیاس اب
گروه نارسا وخ ان ،نارسانویس و دی لکلکس یا و همچنین نارسا وخ ان در قیاس با دی کلکس یا وجود دارد ( .)Pvalue≥0.05ا هورگ نیب ام    
بهنجار در قیاس با نارسا وخ ان اختالف معنی داری از نظر آماری مشاه هد نشد ( .)Pvalue<0.05در مؤ هفل زمان تأخیر ا ینعم فالتخ
داری بین گروه بهنجار در قیاس با نارسا وخ ان ،نارسانویس ونیز نارسا وخ ان در قیاس با گروه نارسانویس و دی لکلکس یا وج اما .دراد دو   
بین گروه بهنجار در قیاس با نارسانویس و دی لکلکس یا و همچنین نارسا وخ ان در قیاس با دی لکلکس یا اختالف معنی داری از نظ یرامآ ر   
مشاه هد نشد .در مؤ هفل زمان آزمایش ،تعداد خطا و نتیجه نهایی در همه وم ارد و مقای هس ها ،اختالف معنی داری میان گروهها با ی دک ی رگ
وجود دارد (.)Pvalue≥0.05
بحث و نتیجه گیری
ی -رب نا هم زیر ی   ،
پژوهش حاضر حاکی از آن است که کودکان دارای اخت لال یادگیری خاص ،در کارکردهای اجرایی تصمیم گیری ی
سازماندهی ضعیف هستند .نتایج پژوهشی حاضر منطبق با نتایج تحقیقات کوب

( ) 2015؛ اندرسون ( ) 2010؛ لع یزاده ()5002؛ ک کرال

( ) 2013؛ فالک وف سکی (  ) 2014است .و حاکی از آن است که کودکان دچار نا وت انی ی بصع درکراک رد صاخ یریگدا
اجرایی مانند سازمانده ،ی رب نا هم ریزی مش لک دارند ( یل و همکاران .) 2013 ،شواهدی وجود دارد که نش نا
یادگیری خاص در کارکرد اجرایی هب نرب هطیح رد هژیو ا ر هم ی یهدنامزاس ،یز و    

تخانش ی     

ممم یده ددد کودک وتان نا اا ااان

فعالیتتتهاییی نیازمن فیعض یگنهامه د    

ه دنتس

(کلمن .) 2013 ،این پژوهش حاکی از آن است که رخ ده مقیاس سازماندهی (که از مؤ هفل های مهم اجرایی در کارهای روز هرم زندگی
است) نقشی کلیدی در یادگیری وخ اندن بازی میکند (معتمدی .) 2015 ،همچنین رخ ده مقیاس تصمیم گیرییی -رب نا هم زیر ی رد هک    ،
رأس کارکردهای اجرایی و بخش مهمی از رفتار ه فد مند است و نقش مهمی در اخت لال یادگیری دارد ،در رب گیرن هد تنظیم اعمال رب ای
پیش فر ت راهبردی و اث بر خش است (معتمدی.) 2015 ،
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یافتههای هب دست آ هدم از این پژوهش نشان داد بین میانگین نم هر رب نا هم ری ن اب ناکدوک یز ا سر ا ایلکلکسید ،یناوخاسران ،یسیون و    
  

کودکان عادی در کت الیف رب ج لندن فت اوت وجود دارد و کودکان عادی میانگین باال رت ی از کودکان با ن یناوتا ریگدای ی رد صاخ 
میانگین نم هر آز وم ن رب ج لندن هب دست آوردند .نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که در عا لم سازماندهی دانش آ وم زان با ن یناوتا
شهای لع ی
یادگیری نارسا نوی یس هب طور معنی داری ضعیف رت کودکان با اخت لال نارسا وخ انی و دی لکلکس یا هستند .این نتیجه با پژوه 
پور 1393 ،؛ لع یزاد ،ه 5002؛ ،کوب  ) 2014هماهنگ است .در تبیین این یافتهها می وت ان گ تف

  

نارسا اییهاییی پ یسح تاعالطا شزادر

کودکان مبتال هب نا وت انی یادگیری در زمینههایی چون رمزگشایی یا شناسایی واژ ،ه درک وخ اندن ،محاسب ،ه استدالل ریاض ،ی ا ای ءالم   
بیان نوشتاری و هب همان میزان نیز در کارکرد نابهنجار زبان گفتاری مشخص ش هد است (گ دل ستین .)1024،یک ن یناوتا ریگدای ی هک    
رد

در بافت تحصی یل آشکار میشود ممکن است رب سایر زمینهها هم پی آ دم من یف داشته باشد .رب ای مثال فعالیتهای روز هرم ش صخ

منزل ممکن است تحت تأثیر حافظه فعال ضعیف ،استدالل نارسا و یا حل سم ئ هل ترم بط با مش لک نوروبی ولو ژی یک قرار گب یرد .والع ههه رب
یهاییی پ تحت یتخانش شزادر    
این روابط اجتما یع و یا کارکرد هیجانی نیز ممکن است هب دلیل نارسای 

أت ثثیر ق رما نیا ،دنریگب رار   

یشود که رف د در رکفت یا رفتار و یا درک رفتار دی رگ ان دچار اشتباها یت شوند (التزمن.) 2010 ،
وم جب م 
همچنین نتایج هب دست آ هدم نشان میدهد بین گروه کودکان عادی و کودکان با نارسا وخ ان ،ی نارسانوی یس و نارس یا ی  باسح رد در   
می فرص نامز نیگنا

جو یرادانعم توافت ندنل جرب هدش ود اب هجیتن نیا .دراد                         پ هوژ شش شهااای ( وم نت 2010 ،،،؛ لع ی هداز 5002 ،،،؛
دوک یتخانش بصع ک نا     

حی دل ز 2015 ،؛ اوربن ) 2014 ،هماهنگ است .در تبیین این یافتهها می وت ان گفت که تأثیر ع مد رشد ی یگتفا

با

دارای نا وت ان یادگیری را می وت ان وم رد رب رسی قرار داد .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که آسیبهای غم زی گسترده یا ان کد

سب یاری از نا وت انیهای یادگیری هب ویژه نارسانوی یس همراهاند .همچنین نقص در سازمان یافت یگ فضایی – زمان ،ی زبان گفتاری و تنظیم

حرکات ،چشمها و  ...در کاهش میزان انسجام یافت یگ

رم کزی یب تأثیر نی نیا .تس    یافت هههها ا همچنی کرد رد ن

لع ت رایسب  ی زا 

یب   

نظمیهای رفتاری این کودکان در تنظیم وقت و استفاده بهینه از آن ،استفاده درست از فضای کاغذ در نوشتن و عم لیصحت درکل ی و 
انجام کت الیف روز هرم زندگی فم ید است .در واقع می وت ان گفت که نا وت انی ک کدو

لاکت یهدنامزاس رد ی  شلاچ ف ان دیدج و زیگ

     

ًال در اثر ضعف این کودکان در کارکرد سازماندهی هب ویژه در کودکان نارسانویس است .یافتههای پژوهشهای قب یل مش صخ
احتما ًال
کرده است که سازماندهی هب طور عم هد هب عمل رک د مناسب کور کت س رف ونتال و پرو رف ونتال وبرم ط میشود (آرسالن .) 2014 ،این یافته
هب پژوهش رگ ان کمک میکند تا لع ت عم عض درکل ی لیصحت ف ی زوما شناد  ا  ن ب  ا ن وتا ا ر یریگدای ین ا رتهب 

راک .دننک کرد ک در            

سازماندهی و رب نا هم ریزی هب کودک این ا کم ان را میدهد تا با رت کیب اط عال ات دریافتی هب انجام کت الیف درسی و فعالیتهای روز هرم
رپب دازد (آرسک.)2 01 2،
تحلیل و رب رسی نتایج هب دست آ هدم از این پژوهش نشان میدهد بین گروه کودکان عادی و کودکان ،یسیوناسران اب

وخاسران ا و ین

شها ای ( وم نت  2010 ،،،؛ لع ی هداز 5002 ،،،؛
نارسایی در حساب در میانگین تع راد دوجو رادانعم توافت اطخ داد د   .ا تن نی ی هج ببببببببببببببببب ا پ هوژ ش ش
آندرسون )8002،هماهنگ است .در تبیین این یافتهها می وت ان گفت ا رف اد مبتال هب ن یناوتا ریگدای ی ،د لاکت ر ی هک یف

هریخذ مزلتسم       

سازی همزمان (نگهداری اط عال ات در حالت فعال رب ای یادآوری بعدی) و پردازش شناختی است با مش لک رو رب و است .رب اساس نظر
نی وسک ن و فاست (  1994؛ هب نقل از یلع پور و کالنتریان )1 39 1،هب عنوان مثال مش الک ت وخ ان وخاسران دارفا رد ند ا  ن از دقف ا یلک ن
وت اناییهای رف د رب ای وخ دکا رم وا سازی مهارتهای شناختی وبرم ط هب
روزآ دم کردن اط عال ات وم رد نیاز رب ای پردازش ،هب طور قا لب

   

وخ اندن و واج شناختی ناشی میشود؛ بنا رب این ای رب دارفا ن ای    

وت جهی نیازمند هب کارگیری منابع هشیار هستند؛ بنا رب این عم رکل د آنها هب

شهای اجرایی برنامه ریزی...
مقایسه مؤلفههای کن 
لع ت پیچیدگی کت الیف و یا رب حس تعداد وم اردی که باید پردازش ش شهاک ،دنو   
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ممم ییاب ددد  .دی هورگ رگ های اب ناکدوک  یناوتان     

یادگیری هب همین صورت عمل کرده و بنا رب این می وت ان انتظار داشت که میانگین نم هر تأخیر آز وم ن رب ج لندن کودکان با نارسانوی ،یس
نارسا وخ انی و نارسایی در حساب در مقای هس با کودکان عادی در کت الیف رب ج لندن افزایش داشته باشد.
تحلیل و رب رسی نتایج هب دست آ هدم از این پژوهش همچنین نشان میده ددد بی ک هورگ ن ووووو دک و یداع نا

اب ناکدوک و یسیوناسران   

دی لکلکس یا در میانگین زمان ک یل آزمایش فت اوت معنادار وجود دارد .این نتیجه با نتایج پ هوژ شششها ای ( وم نت  2010 ،،،؛ لع ی هداز 5002 ،،،؛
آندرسون8002،؛ ،کوب  2014؛ حی دل ز ) 2015 ،هماهنگ است .در تبیین یافتههای این پژوهش می وت ان گفت از آنجایی که طراحی یک
سم تلزم این است که قطعات مختلف در کنار هم پیچی هد شوند و هب یک ش لک منسجم دست یافت و از آن جایی که کودکان اب

ش لک

نا وت انی یادگیری شا لم کودکان با نارسانوی ،یس نارس یناوخا ایلکلکسید و    نم ممی وت انن ددد اط اذل ؛دننک هچراپکی ار یتفایرد تاعال رد      
ن
کت الی یف که نیازمند استفاده از اط عال ات دریافتی است ،دارای نقص میباشند .تحلیل و رب سی نتایج هب دست آ هدم نشان میدهد که بین ن
میانگین نم هر آز وم ن رب ج لندن کودکان نارسانوی یس در قیاس با کودکان نارسا وخ ان و دی لکلکس یا فت اوت معنادار وج یبت رد دراد دو ین   
این یافته می وت ان بیان داشت که حافظه فعال در عم رکل د رب نا هم ریزی تأثیر گذار است .در آز وم ن ل جرب ن لاوت دیاب یندومزآ ند ی زا 

  

گامها را یک هب یک و در یک راستا در ذهن نگاه دارد که این عمل وت سط حافظه فعال صورت ممم یگیرددد .از ن هاگ گیله لو ییی ()5002
عم رکل د رب نا هم ری سم یز ت یتخانش یاهدنیآرف مزل    

پیچید هههای از جمل ههه لوت ی ،یبایشزرا ،د

شها ای
رادهگن ،باختنا ی یارجا و        بخش ش

چندگانهای است که وت سط حافظه فعال صورت میگیرد و حافظه فعال دیداری-فضایی و مجری رم کزی پیش بینی کنن هد یبوخ رب ای
یها در آز وم ن رب ج لندن هستند.
عم رکل د آز وم دن 
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