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Abstract
Aim of this study was to investigate the role of
psychological nerve skills (transfer, inhibition, updating,
continuous functioning and planning-organizing) in
predicting the learning performance of students with
learning disabilities. Method: The present study is a
descriptive-correlational study. For this purpose, 116
primary school students were selected by random
sampling method. Measurement tools used in this study
include Wisconsin Test, Stroop Complex Assignment,
London Tower Test, Active Memory Test, and
Continuous Performance Test. To assess the ability to
predict academic performance through independent
variables, the study was used to determine the variance of
academic performance using the LISREL structural
model. Findings of this study indicate that there are
violations in the executive practices of children with
specific learning disorder. Results: so it is suggested that
new therapeutic interventions be designed to restore
functional functions in children with special learning.
Keywords: Switching, response inhibition,
organize Planning; continuous operation
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مقدمه
اختالل یادگیری خاص یک اختالل عصبی رشدی است که در نتیجه تعامل برخی از عوامل ارثی و محیطی میباشد که در
یگذارند .مشخصه اصلی این اختالل
توانایی مغز برای ادراک سریع ،صحیح و آسان اطالعات کالمی و غیر کالمی تأثیر م 
تهای آکادمیک در خواندن ،نوشتن یا در ریاضیات است که در اوایل کودکی شروع می-شود
دشوار بودن یادگیری مهار 

و با توانایی هوشی کودک مطابقت ندارد (بروگمن .) 2014 ،1در تعریفی جدید از ناتوانی یادگیری آمده است؛ ناتوانی
یادگیری خاص عبارت است از اختالل در یک یا چند فرآیند اساسی روان شناختی که در فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا
نوشتاری ایجاد مشکل کرده و ممکن است به صورت توانایی ناقص در گوش دادن ،فکر کردن ،صحبت کردن ،خواندن،
تهای ادراکی،
تهایی همچون معلولی 
نوشتن ،هجی کردن کلمات یا محاسبات ریاضی ظاهر گردد .این اصطالح حال 

یگیرد ،اما کودکانی که بدوًاًا در
بهای مغزی ،بدکاری جزئی مغزی ،خوانش پریشی2و زبان پریشی رشدی 3را دربر م 
آسی 

یهای ذهنی یا اختاللهای هیجانی یا محرومیتهای
تهای دیداری ،شنیداری یا حرکتی یا عقب ماندگ 
نتیجه معلولی 
یشود (کریمی .) 2010 ،به دلیل پیچیدگی پدیده
اقتصادی ،فرهنگی یا محیطی دچار ناتوانی یادگیری شدهاند ،شامل نم 
یهای یادگیری و همچنین به سبب اختالف نظرهای موجود در ارائه تعریف واحدی از آن و مشکالت مربوط به
ناتوان 
شناسایی و تشخیص کودکان دارای ناتوانی یادگیری ،در زمینه فراوانی و درصد شیوع این ناتوانی بین محققان اتفاق نظر
وجود ندارد (بروگمن.) 2014 ،
یهای یادگیری درک این نکته است که مشکالت یادگیری دانش آموزان با
عامل مشترک در تعاریف گوناگون ناتوان 
یشود .نقایص عصب شناختی مشخص کننده گروه
یهای یادگیری از نقایص عصب شناختی سیستم مرکزی ناشی م 
ناتوان 

خاصی از بدکاریهای كاركردهاي اجرا يي است (بایز .) 2010 ،4بر حسب تعریف ،كاركردهاي اجرا يي  ،5كاركردهاي عالي
شناختي و فراشناختي است كه مجموعهای از تواناییهای عالي ،بازداري ،خود آغازي گري ،برنامه ريزي راهبردي ،انعطاف
یرساند .كاركردها يي همچون سازمان دهي ،تصميم گيري ،حافظهی كاري ،حفظ و
شناختي و كنترل تكانه را به انجام م 
یتوان از جمله
تبديل كنترل حركتي ،احساس و ادراك زمان ،پيش بيني آينده ،بازسازي ،زبان دروني و حل مساله را م 
مهمترین كاركردهاي اجرا يي عصب شناختي دانست كه در زندگي و انجام تكاليف يادگيري و کنشهای هوشي به انسان

یکند (بارکلی .)5 01 2،6مهارتهای کارکرد اجرایی در واقع کارکرد هماهنگ کننده برون داد شناختی-حرکتی
كمك م 
است ،که توسط ناحیه پره فرونتال یا ناحیه فرونتواستریتال با همکاری مدارهای عصبی دیگر صورت میگیرد .یکی از

مترین موضوعها در زمینه کارکردهای اجرایی ،موضوع وحدت و پراکندگی این کارکردهاست .لی همکاران) 2013 (7
مه 

1. Bruggemann
2. Dyslexia
3. Gorman
4

. Bays
. executive Function
6
. Barkley
7
. Lee at el
5
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معتقدند که کارکردهای اجرایی جدا از یکدیگرند اما دارای وجه اشتراک زیربنایی (بازداری) هستند .این پژوهشگران نشان
دادند که کارکردهای اجرایی مانند ظرفیت نظارت و پردازش فعال اطالعات در حافظه فعال ،بازداری و جابه جایی
کارکردهای مستقلی هستند که تا حدودی در ارتباط با یکدیگرند.
مؤلفههای کنشهای اجرایی مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از انعطافپذیری شناختی ،بازداری پاسخ ،حافظه فعال،
برنامه ریزی-سازماندهی و عملکرد پیوسته .جابه جایی تکلیف که به آمایه انتقال یا انعطاف پذیری شناختی نیز تعبیر و

یباشد .جابه جایی تکلیف یا انعطاف
ترجمه شده است ،1اولین مؤلفه عصب-روانشناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر م 

پذیری شناختی ،به توانایی حرکت منعطف به عقب و جلو در تکالیف یا آزمونهای ذهنی اشاره دارد .جابه جایی تکلیف به
آن اشاره دارد که در تکالیف معمولی شرکت کنندگان بطور ذهنی دو مجموعه پاسخ را بطور همزمان نگه دارند و بر طبق
معیار از پیش تعیین شده ،بین این مجموعه پاسخها حرکت کنند (یا در هر کوشش و فعالیت دیگر) ،یا بر عملکرد خود

یگیرند تغییر کنند (ویلیامز .) 2013 ،2معتمدی،
نظارت کنند و پاسخهایشان را بر اساس بازخوردی که از عملکردشان م 
بیرمان ،سینتیا ( )5 01 2وظیفه جابه جایی تکلیف یا انعطاف پذیری ذهنی را توانایی استراتژیک تمرکز و از گیر درآوردن
یکنند .جابه جایی تکلیف ،یک نوع کارکرد
یشود عنوان م 
توجه ،در حالی که در برابر تداخل و حواس پرتی مقاومت م 
یدهد :تمرکز را از یک محرک به محرک دیگر تغییر دهد ،بین تکالیف متفاوت به لحاظ
اجرایی است که به افراد اجازه م 

ذهنی به جلو و عقب حرکت کنند و یا از قوانین متفاوت در پاسخ به نیازهای متغیر موقعیتی ،به طور انعطاف پذیر استفاده
کنند .گاهی اوقات در هنگام انتخاب یک پاسخ ،جابه جایی تکلیف بر دانش قبلی متکی است و این توانایی دسترسی و

یدهد تا بسته به نیاز موقعیتی خاص از اطالعات متفاوت استفاده کند (هافمن.) 2012 ،3
استفاده از دانش قبلی به افراد اجازه م 

دایمند ) 2012 (4نشان داد که نگهداری همزمان اطالعات در مغز و بازداری آنها مشکل است به خصوص وقتی که مجموعه

ذهنی یک فرد به علت تغییر در تکالیف درخواستی ،پیوسته مجبور به بازچینی باشد .اسکیجیا و پاپالئو ) 2016 ( 5تغییرات در

یهای اصلی چندین
یهای جابه جایی تکلیف توجه را ویژگ 
کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری شناختی ،مانند توانای 
یدانند .آنها در طی بررسی خود نشان دادند که کودکان و بزرگساالن با اختالل ناتوانی یادگیری خطاهای
بیماری عصبی م 

یرسد که
بیشتری در آزمون عصب روانشناختی کمبریج 6مربوط به قسمت جابه جایی تکلیف دارند بنابراین به نظر م 

لترین شرایط در هر سنی این است که فردی بخواهد همزمان بازداری و انعطاف پذیری شناختی را در یک
مشک 
یتواند بر عملکرد
چهارچوب به کار گیرد (بارکلی .)5 01 2،ناتوانی در انعطاف پذیری شناختی و در استفاده از پسخوراند م 
تحصیلی مؤثر باشد چرا که کودک احتما ًالًال قادر نیست راهبردهای شناخته شده را با شرایط جدید منطبق کند و ممکن است
یشوند ،رها کند
تمایل نداشته باشد ،راهبردهایی را که در آغاز یادگیری ریاضی مفید بودهاند اما بعدًاًا ناکارآمد م 
1

. Set shifting, or cognitive flexibility
. Williams
3
. Hofmann
4
. Diamond
5
. Scheggia & Papaleo
6
). Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB
2
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(کولز .) 2011 ،1نتایج پژوهش آگوستینو ) 2010 (2در اندازه گیری اجرا کننده مرکزی با استفاده از آزمون ویسکانسین حاکی
از آن بودهاند که عملکرد گروه با ناتوانی یادگیری خاص نسبت به گروه عادی در تعداد خطای درجاماندگی و غیر
تهای ریاضی و خطای درجاماندگی آزمون
درجاماندگی به گونهای معنادار متفاوت بود .همچنین بین بازداری واقعی 
ویسکانسین همبستگی منفی وجود دارد .انعطاف پذیری ذهنی متکی بر حافظه کاری برای نگهداری اطالعات در ذهن
تهای آمایه ذهنی مستقیمًاًا
تها و فعالی 
یشود .این قابلی 
متکی است ،در عین حال که تمرکز بر جنبه دیگر تکلیف متمرکز م 

با نشانگان اختالل ناتوان یادگیری خاص در ارتباط است .از  52مطالعه آموزشی شناختی  ،% 68حافظه فعال 3را به عنوان
یکنند که یک چولگی
یکنند .آنها بیان م 
هدف اصلی برای اصالح و آموزش اختالل ناتوان یادگیری ریاضی توصیف م 

یکند که حافظه فعال با بازداری و جابه جایی تکلیف اختالالت عملکردی و رفتای نقص
معکوس 4از این شواهد حمایت م 
توجه ارتباط دارد (معتمدی.)5 01 2،

فهای متعددی که
یباشد .با وجود تعری 
دومین مؤلفه عصب -روانشناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر بازداری پاسخ 5م 
از بازداری پاسخ شده است این کنش اغلب به صورت صرف نظر کردن از یک پاسخ قدرتمند مطرح میشود

(کوزیول .) 2013 ،6طبق نظر وانگ و همکاران ) 2012 ( 7بازداری پاسخ یک توانمندی شناختی است و به عنوان توانا يي

یبخشد.
مقاومت در برابر پاسخ غالب (بازداري پاسخ) ،به ما انعطاف پذيري فوق العاده ،آزادي انتخاب و كنترل اعمال م 
یگردد .رشد
خهای نادرست م 
نقص در كنترل بازداري ،موجب عملكرد نادرست در تكاليف و افزايش احتمالي پاس 
بازداري در خالل سالهای پيش از مدرسه ،قابل توجه و برجسته است ،با اين حال ،رشد و بهبود معناداري نيز بعدًاًا ،بويژه بين
سالهاي  5تا  8سالگي اتفاق مي افتد .مطالعات متعدد ،رشد مداوم بازداري را در دوره كود يك مياني در ،الف) تكاليف

بازداري حركتي ،مثل بازي دستي لوريا ،8ب) تكاليف بازداري حركتي چشمي 9مثل تكليف آنتي ساكادا (كه نيازمند نگاه
كردن به جهت مخالف كي

پ كي ان دارد) و ج) تكاليف بازداري ساده مثل تكليف برو/نرو ،نشان دادهاند .رشد اند يك هم در
10

یشود (بست و میلر .) 2010 ،بومیا (  ) 2012در پژوهشي با عنوان الگوي عملكرد در
خالل نوجواني و بزرگسالي ظاهر م 
آزمون كلمه  -رنگ استروپ در كودكان با ناتوانيهاي يادگيري و توجه ،به اين نتيجه رسيد كه بين گروههاي مورد مطالعه
با گروه عادي تفاوت معني داري وجود دارد .پژوهشگران معتقدند که عدم توانایی در توقف و بازداری اطالعات نامربوط
یگذارد .در پژوهش راستا لیپزی
تهای عددی از حافظه بلند مدت تأثیر م 
بر تواناییهای مختلف ریاضی مانند بازیابی واقعی 
1

. Cools
. Agostino
3
. Working Memory
4
. skewness mirroring
5
. inhibition
6
. Koziol
7
. Wang at el
8.
Luria's hand game
9.
Oculomoto
10
. Bomyea
2
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و اسچاچر (  ) 2012گروهی از کودکان کالس پنجم مبتال به ناتوانی ریاضی که نمرههای پایینتر از صدک  30در
کتر) و پردازشهای سطح باال مانند
تهای ساده و پایهای ریاضی مانند مقایسه اعداد (زوج/فرد یا برگتر/کوچ 
مهار 
تشخیص صحیح عملیات ریاضی 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 نشان داد .اما تحقیقات روبرز و همکاران ،) 2011 (1دی اسمیت و

همکاران ،)9002(2لی و همکاران ) 2013 (3پیش بینی بازداری بر عملکرد یادگیری ریاضیات معنی دار نبود.

یباشد .حافظه فعال بخشی از یک
سومین مؤلفه عصب -روان شناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،مفهوم حافظه فعال م 
نظام است که در آن اطالعات مربوط به فعالیت در حال جریان ،ذخیره شده ،کام ًالًال قابل دسترس بوده و موضوع فرآیندهای
تهای حافظه فعال
یگیرند و وجه تمایز حافظه کوتاه مدت از حافظه فعال ،جهت گیری نسبت به آینده در فعالی 
بعدی قرار م 

است (فریسو-وان درن بوس ،وان در ون ،کراس برگن و دان لوئیت .) 2014 ،4حافظه فعال به عنوان یکی از سیستمهای

یدهد (داهلین .) 2013 ،5بادلی ( ) 2012
حافظه ،اجازه حفظ و دستکاری اطالعات را برای یک دوره زمانی کوتاه به فرد م 

حافظه فعال را به چهار بخش که شامل مدیر مرکزی ،صفحهی دیداری – فضایی و مدار واج شناسی و انباره رویدادی
یدهد الگوی حافظه بادلی برای تبیین عملکرد حافظه فعال کودکان مبتال به
یکند .شواهدی وجود دارد که نشان م 
تقسیم م 
این اختالل مفید است (بایز .)5 01 2،الگوی دیداری-فضایی مسئول ذخیره سازی غیر فعال اطالعات فضایی و مرتبط با

سمت راست یا دو طرفه بخش آهیانه ای مغز (ناحیه  7برودمن) و در داخل گذرگاه خلقی است (لوم و همکاران.) 2013 ،6
این الگو مسئول ذخیره سازی کوتاه مدت اطالعات بینایی و فضایی از قبیل حافظه برای اشیاء و مکانها است (بادلی.) 2012 ،
یرسد زوال در مخزن این مؤلفه سریعتر از حلقههای آوایی باشد .میزان فراموشی شاید ناشی از پیچیدگی محرک و
به نظر م 
یشود (هیلدز و همکاران .)5 01 2،7بارکلی ( )5 01 2بر این باور است که نارسایی در بازداری
زمانی است که محرک دیده م 

یشود .در
شهای اجرایی م 
پاسخ ،علت اصلی این اختالل است و بازداری پاسخ ،منجر به آسیب حافظه فعال و دیگر کن 

مقابل سوانسون ) 2013 (8بر این باورند که این اختالل ناشی از نارسایی اولیه در حافظه فعال است که منجر به آسیب
ینگرند اما هر دو رویکرد بر این
یگردد .هر چند این دو دیدگاه از دو منظر متفاوت به این اختالل م 
شهای اجرایی م 
کن 
تهای تحصیلی
باورند که نارسایی در حافظه فعال در افراد مبتال به این اختالل وجود دارد .عملکرد در کالس و تحول مهار 
و کالمی از قبیل رمزگشایی خواندن ،درک خواندن ،ریاضیات و بیان نوشتاری (از جمله امالء) به عملکرد مناسب حافظه
یدهد که کودکان با اختالل یادگیری خواندن ،ریاضیات ،حساب
شها نشان م 
فعال بستگی دارد (سوانسون .) 2013 ،پژوه 
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فتری از سایر کودکان دارند (اکسیندینیو و همکاران.) 2014 ،1
نارسایی تحولی و بیان نوشتاری در حافظه فعال عملکرد ضعی 

سوساک ) 2014 ( 2بیان کردند که بهترین پیش بینی کننده عملکرد کودکان پیش دبستانی و دبستان در مشکالت ریاضی غیر
تهای دیداری-فضایی و حافظه فعال دیداری-فضایی مرتبط با توانایی
کالمی ،حافظه فعال دیداری-فضایی است .مهار 

یباشد (برونونی.) 2014 ،3
شمارش ،استدالل ریاضیات کودکان  11و  12ساله و به طور کلی توانایی ریاضیات در کودکان م 

یباشد .میزان توجه یادگیرندگان به موضوع درس
حوزه دیگر مرتبط با اختالالت عصب -روان شناختی ،مشکالت توجه م 
یکند که مرحله ابتدایی هر یادگیری با توجه آغاز
از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیری است بطوریکه بندورا تأکید م 

یگردد (فالکوفسکی .) 2014 ،4نارسایی توجه یکی
یشود و اگر توجه کافی وجود نداشته باشد ،یادگیری فرد خدشه دار م 
م 
یهای یادگیری بویژه دانش آموزان مبتال به ناتوانی ریاضی است (سوانسون .) 2013 ،دانش آموزان
از هستههای اصلی ناتوان 
دچار ناتوانی یادگیری به علت عدم توانایی در بازداری پاسخهای آموخته شده قبلی ،توجه به رویکردهای جدید در حافظه
فعال و ضعف در کنش جابه جایی که به معنای حرکت به عقب و جلو در تکالیف ،عملیات یا مجموعههای ذهنی چندگانه
است با مشکالت مهمی در حل مسائل کالمی و استدالل ریاضی مواجه است (فالکوفسکی .) 2014 ،پژوهشها نشان دادهاند
فتری دارند .حتی بعضی از
کودکان دارای اختالل یادگیری نسبت به کودکان بهنجار در جستجوی دیداری عملکرد ضعی 
یافتهها نشان میدهد نارسائی توجه در این افراد تا سنین بزرگسالی نیز ادامه دارد (بروننی .) 2014 ،مطالعه هان مارکوویتز

(  ) 2011بر روی نوجوان مبتال به اختاللهای یادگیری در توجه انتخاب دیداری ،5تغییر توجه ،6و توجه پایدار 7نشان داد که
فتری برخوردار هستند و تفاوت دو گروه معنی دار بود .مایورگا) 2014 ( 8
دانش آموزان ناتوان یادگیری از عملکرد ضعی 

نشان دادند که توانایی توجه انتخاب شنیداری کودکان مبتال به اختالل یادگیری ،در مقایسه با کودکان بهنجار کاهش نشان
یدهد.
م 
پنجمین مؤلفه عصب -روان شناختی مورد بررسی در پژوهش حاضر توانایی برنامه ریزی ،سازماندهی و حل مسأله است.
تهای هر فرد شدیدًاًا متأثر از چگونگی و کیفیت برنامه ریزی و سازماندهی آن فرد است .علی
استقرار پویا و مداوم فعالی 
یترین است .تنظیم و شکل دهی مطلوب
تهای یادگیری در این میان ،اساس 
الخصوص سازماندهی و برنامه ریزی فعالی 
تهای یاددهی و یادگیری مستلزم توجه همه جانبه به فرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی و حل مسئله است که توامان باید
فعالی 
تها و مکانها و انجام کارها به
مد نظر دانش آموزان باشد .سازماندهی به معنای ایجاد نظم و نگهداری آن در کلیه فعالی 
یک شیوه منظم است (فالکوفسکی .) 2014 ،همچنین سازماندهی به عنوان یک کنش نسبتًاًا مهم در رابطه با ناتوانی یادگیری
1
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شناخته شده است .ناتوانی در سازماندهی دیداری-فضایی به بروز مشکالتی مانند ناتوانی در هم محوری اعداد در ستونها،
وارونگی اعداد (نوشتن  7به جای  ،)8معکوس سازی (نوشتن  12به جای  ) 21و تعیین محل اعشار منجر میشود
(بومیا .) 2012 ،با توجه به اینکه توانایی حل مسئله به عنوان فعالیتی هوشمند ،عقالنی و هدفمند به مثابه نقطه اوج تواناییهای
یشود و یادگیری آن دلیل اصلی انجام مطالعاتی در زمینه ریاضی است ،حل موفقیت آمیز مسئله در
انسان نگریسته م 
یرود .این مهارت با پیشرفت تحصیلی ،خودنطم بخشی،
سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی عاملی مهم به شمار م 

یتواند از مشکالت یادگیری و اجتماعی
خودکارآمدی و موفقیت در تکلیف ارتباط دارد (بوک و همکاران .) 2014 ،1و م 
آتی جلوگیری کند .اما با وجود توجه به مهم بودن این مهارت دانش آموزان و افراد مبتال به اختاللهای یادگیری در
یتواند از مشکالت آتی این دانش آموزان
یشوند و لزوم توجه به این امر م 
تهای حل مسأله اغلب با مشکل مواجه م 
موقعی 

بکاهد (ریکو و همکاران .) 2011 ،2دانش آموزان ناتوانی یادگیری ریاضی مشکالت اساسی در مواردی نظیر حل مسئله
تهای مربوط به آن ،تشخیص اطالعات بدیهی در مسئلهها ،استفاده از راهبردهای خودتنطیمی و خودنظارتی
کالمی و مهار 

شها
در فرآیند انجام تکلیف و حفظ توجه تا پایان تکلیف دارند (فالکوفسکی .) 2014 ،با وجود اهمیت این مسئله ،پژوه 
فهای قابل توجهی در کسب مهارتهای مورد نیاز حل مسأله
نشان دادهاند دانش آموزان ناتوانی یادگیری ریاضی ضع 
ریاضی دارند (ریکو .) 2011 ،علیزاده و زاهدی پور ( )5002دریافتند که دانش آموزان با مشکالت ریاضی در کارکردهای
فتر از دانش آموزان عادی هستند.
بازداری ،تصمیم گیری ،برنامه ریزی و سازماندهی ضعی 
در زمینه نقش نارساییهای مؤلفههای کارکرد اجرایی بیشتر مطالعات معطوف به نقش نارساییهای مؤلفههای کارکرد
اجرایی در مهارتهای تحصیلی چون درک مطلب و درک شفاهی در افراد عادی بوده است و در اختالل یادگیری خاص
مترین مسأله در پزوهش حاضر
مطالعات کمی به نقش مؤلفههای کارکرد اجرایی در این اختالل پرداختهاند .از این رو مه 
این بوده است که کدام مؤلفه یا کارکرد اجرایی پیش بینی کننده قویتری برای عملکردهای خواندن ،نوشتن و ریاضیات
یباشد .به نظر میرسد میتوان با شناسایی مؤلفههای کارکرد اجرایی که زیربنای
در دانش آموزان ناتوان یادگیری م 
شناختی در اختالل یادگیری خاص (نوشتن ،خواندن ،ریاضیات) هستند بتوان اختالل یادگیری را بهتر تبیین کرد و در
صورت تأیید نقش مؤلفههای کارکرد اجرایی در اختالل یادگیری خاص ،طراحی پروتکل شناختی مبتنی بر کارکرد
اجرایی این اختالل پرداخت
روش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی «الگوی معادل ساختاری» است .بر این اساس جامعه مورد مطالعه
یهای یادگیری در خواندن ،نوشتن و
پژوهش شامل ،کلیه دانش آموزان پسر پایههای هفتم تا ششم ابتدایی دارای ناتوان 
ریاضیات مشغول به درمان در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امید وابسته به اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
(  )N= 150در سال تحصیلی  69- 97تحت درمان بودند .بر این اساس  34نفر از دانش آموزان دارای اختالل نارسانویسی40 ،
. Bock
. Riccio at el
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نفر از دانش آموزان دارای ناتوانی نارساخوانی و  42نفر از دانش آموزان دارای ناتوانی دیسکلکلیا به صورت نمونه
کهای ورود)1( :
هدفمندانتخاب گردید .در انتخاب نمونه پژوهش ،مالکهای ورود و خروج ذیل در نظر گرفته شد .مال 
دامنه سن  7تا  51سال؛ ( )2بهره هوشی باالتر از  80بر اساس نتایج نتایج آزمون هوشی وکسلر چهار ،رضایت دانش آموز و
والدین دانش آموز .مالک خروج )1( :شرکت نکردن در یکی از آزمونهای پژوهش ،عدم رضایت دانش آموز یا والدین
دانش آموز
ابزار

آزمون هوشی وکسلر کودکان فرم چهارم

از این آزمون جهت بررسی هوش دانش آموزان و فراخنای حافظه فعال استفاده شد .این آزمون در استان چهار محال

بختیاری توسط صالحی ،ربیعی و عابدی (  ) 1391روایی سازی و اعتبار یابی گردیده است .پایایی خرده مقیاسها از  0/ 65تا
 0/ 95و پایایی دو نیمه سازی آنها از  0/7تا  0/ 86محاسبه شده است .ضریب روایی آزمون از  0/ 66تا  0/ 92گزارش شده
است .از شاخص حافظه فعال آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم ،جهت بررسی حافظه فعال دانشآموزان استفاده
گردید .نمره این شاخص از خرده مقیاسهای فراخنای ارقام (ارقام رو به جلو و ارقام معکوس) و توالی حرف و عدد
محاسبه میگردد .شاخص حافظه فعال این آزمون از پایایی بسیار خوبی برخوردار است و پایایی بازآزمایی آن 0/ 85
گزارش شده است .همچنین این شاخص از روایی خوبی برخوردار است به طوری که همبستگی این شاخص با سایر
زیرمقیاس ها از  0/ 40تا  0/ 89بیان شده است
آزمون واژه –رنگ استروپ

این آزمون در سال  5 193توسط رابدلی استروپ جهت ارزیابی کنشهای اجرایی از قبیل انعطافپذیری شناختی و توجه
انتخابی تدوین گردید( .لکزاک .)5002،در پژوهش حاضر از نسخه رایانهای آزمون استفاده شد .فاصله ارائه محرک در این
ویرایش  008میلی ثانیه و مدت زمان ارائه هر یک از متغیرها  002میلی ثانیه ( 2ثانیه) بود .در این آزمون فرد  240کلمه
یکند .که با جایدهی تصادفی به صورت تصادفی بر روی صفحه
رنگی همخوان و  240کلمه رنگی ناهمخوان را مشاهده م 
کهای بدون
یشود؛ تکلیف آزمودنی انتخاب رنگ مشابه با رنگ هر واژه است .در این آزمون تعداد خطاها ،محر 
ظاهر م 
خهای صحیح ،زمان واکنش و نمره تداخل (حد فاصل زمان واکنش به محرکهای ناهمخوان و زمان
پاسخ ،تعداد پاس 
واکنش به محرکهای همخوان) ثبت و لحاظ میگردد .اعتبار این آزمون از طریق بازآزمایی در دامنهای از  0/ 80تا 0/ 91
گزارش شده است

آزمون برج لندن :آزمون برج لندن را ابتدا شالیس برای سنجش تواناییهای برنامه ریزی بیماران دچار صدمه قشر
پیشانی طراحی کرد .در این آزمون از معاینه شوندگان خواسته میشود تا مجموعهای از مهرههای رنگی سوار شده بر سه
میله عمودی را برای جور کردن با یک هدف مشخص جا به جا کنند .تکالیف آزمون حداقل با دو ،سه ،چهار و پنج
یشود متغیرها شامل موارد زیر هستند :الف) تعداد حرکات که به عنوان معیار کلی عملکرد در نظر گرفته
حرکت حل م 
یشود ،تعداد حرکاتی است که آزمودنی در طی آن مسأله را حل کرده است .ب) زمان برنامهریزی که مدت زمان الزم را
م 

تبیین نقش مهارتهای عصب روان شناختی...

103

برای لمس حلقه اول است .ج) زمان فکر کردن بعدی ،زمان بین انتخاب اولین حلقه و کامل کردن مسأله است و از آن نیز
یرود ،به
یتوان به عنوان معیار عملکرد استفاده کرد .آزمون برج لندن که برای ارزیابی توانایی برنامهریزی به کار م 
م 
عملکرد قشر پیشانی حساسیت دارد (لزاک .)5002،مبنای نمره گذاری در این آزمون کوششی است که فرد مسأله را با
انجام دادن آن حل کرده است ،همچنین تعداد مسائل حل شده ،تعداد کوششهای هر مسأله ،زمان تأخیر و یا زمان طراحی،
یشود .اعتبار این آزمون
زمان آزمایش ،زمان کل آزمایش ،تعداد خطاها و امتیاز کل به صورت دقیق با رایانه محاسبه م 
پذیرفتنی و  0/ 79گزارش شده است (لزاک.)5002،

آزمون عملکرد پیوسته

آزمون عملکرد پیوسته در سال  1956توسط رازولد و همکارانش تهیه گردید این آزمون برای ارزیابی توجه و تکانش

شهای مربوط به ناتوانی یادگیری و  ADHDبه کار رفته است (مشهدی.) 1388 ،
یگیرد و در پژوه 
گری مورد استفاده قرار م 
در طول اجرای آزمون فرد باید یک هدف مشخص را از بین اهدافی که بر روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص را از
یشود بازشناسی کند .به همین دلیل انجام آن نیازممند
بین اهدافی که روی صفحه رایانه با فاصله زمانی مشخص ارائه م 
خهای تکانش است .در پژوهش حاضر از فرم فارسی راسیانه ای آزمون
حفظ توجه حین یک تکلیف مداوم و بازداری پاس 
استفاده گردید .در این ویرایش متغیر هدف عدد  4بود ،فاصله ارائه محرکها  0001میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک 002
یبایست به محض رویت عدد 4
میلی ثانیه تعیین شده بود .شیوه عملکرد آزمودنی بدین صورت بود که با حفظ توجه فرد م 
خهای حذف شده ،پاسخ صحیح و زمان
کلید  Spaceرا فشار دهد .در نمره گذاری این آزمون خطای ارائه پاسخ ،پاس 
یگردد .ضرایب اعتباران نیز بین  0/ 59تا  0/ 93قرار دارد و روایی آزمون از طریق شیوه روایی مالکی
واکنش ثبت و لحاظ م 
مناسب گزارش شده است (لزاک.)2500،

آزمون ویسکانسین

این آزمون شامل  64کارت بوده که از ترکیب سه ویژگی رنگ ،شکل و تعداد تشکیل شده است .این آزمون را برگ در
سال  1948ساخته است و هیتون و همکاران در سال  1993مورد تجدید نظر قرار دادهاند و یکی از شناختهترین آزمونهای
عصب-روان شناختی است که کنشهای اجرایی مانند استدالل انتزاعی ،انعطافپذیری شناختی ،درجاماندگی ،حل مسأله و
راهبرد شروع را میسنجد .پایایی درونی آن را  0/ 94و میزان روایی این آزمون در سنجش نقایص شناختی به دنبال
بهای مغزی بیش از  0/ 86ذکر شده است (لزاک .)5002،شایان ذکر است در پژوهش حاضر از نسخه رایانهای آزمون
آسی 
ویسکانسین نسخه اول استفاده شده است .این نرم افزار ساخت ایران بوده است و توسط موسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا
طراحی شده است.

مالحظات اخالقی در این مطالعه کام ًالًال رعایت گردید به گونهای که به شرکت گنندگان در زمینه محرمانه ماندن اطالعات،
اطمینان خاطر داده شد و آنها با رضایت کامل ،آزمونهای کنشهای اجرایی را در محیطی آرام و بدون ذکر نام پاسخ دادند.
پس از جمع آوری دادهها ،به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از نسخه  SPSS 23و نرم افزار لیزرل استفاده شد.

104

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  /43پاییز 7931
فصلنامه روا 

یافتهها
در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی ارائه شدهاند .کالین
یکند که قدر مطلق چولگی و
یکند که در مدلیابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .او پیشنهاد م 
(  ) 2011پیشنهاد م 
کشیدگی متغیرها نباید از  3و  10بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  1قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر
از یک میباشد .بنابراین این پیش فرض مدل علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است .در جدول شماره  2ماتریس
همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند.
شهای اجرایی
صهای توصیفی مؤلفههای کن 
جدول  .1شاخ 
مقیاس
عادی

میانگین
انحراف معیار

نارسا نویس

نارسا خوان

26 /88

10 /17

عملکرد
پیوسته

11 / 0952

5/ 05

4/ 57

30 / 765

18 / 09974

4/ 219

چولگی

0/71

0/ 20

0/ 48

کشیدگی

0/ 24

0/ 73

-0/ 90

0/ 90

701/ 0476
11 /19362
0/ 48
-0/ 90

میانگین

13 / 11

13 / 38

19 / 2353

11 / 03

88/ 7353

انحراف معیار

3/ 53

26 /629

11 / 73 8 70

6/ 172

8/ 27 8 41

چولگی

0/ 16

/ 21

0/ 47

0/ 63

-/ 90

کشیدگی

0/ 23

-0/ 73

-0/ 89

0/45

میانگین

21 / 76

13 / 29

13 /5 190

10 /00

91 / 0238

4/33

19 / 046

10 / 247 56

6/682

10 / 78227

چولگی

0/ 19

0/ 18

0/54

انحراف معیار

دیسکلکلیا

برج لندن

بازداری پاسخ

انتقال

به روز رسانی

کشیدگی

0/ 23

میانگین

52/ 90

19 /52

انحراف معیار

4/ 36

67 / 35

14 /458 04

چولگی

0/ 14

-0/ 18

0/ 48

کشیدگی

0/ 22

-0/ 73

-/ 90

-0/ 72

0/45

0/ 64

0/ 42

-0/ 89

0/ 55

-0/ 46

14 / 3500

9/ 42

91 / 5750

5/ 359

10 / 47558

0/ 63

0/ 59

0/ 55

-0/ 22

از روش پیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوری شده استفاده شد .استفاده از
یباشد .در پژوهش برای بررسی نرمال بودن چند متغیره از ضریب
این روش نیازمند نرمال بودن چند متغیره متغیرها م 
یباشد که از
کشیدگی استاندارد شده مردیا استفاده شد .این عدد در پژوهش حاضر  4/ 66بدست آمد که کمتر از عدد  63م 
طریق فرمول ( p)p+2محاسبه شده است .در این فرمول  pمساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این پژوهش 5
یباشد .الزم به ذکر است که از نرم افزار لیزرل  18برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
م 
GFI

RMR

IFI

CFI

NFI

NNFI

0/380

0/ 91

0/ 041

0/ 94

0/ 91

0/ 93

0/ 95

سطح مناسب

>5

>0/1

<0/ 90

>0/5

<0/ 90

<0/ 90

<0/ 90

<0/ 90

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

متغیر
محاسبه شاخص

Ӽ2 /df

صهای برازش برای مدل
جدول  .2شاخ 

2/ 98

RMSEA

با توجه به مقادیر شاخصها در جدول  2شاخص  Ӽ /dfبرابر  .2/ 98شاخص ( RMSEAمیانگین مجذور خطاهای مدل)
2

برابر با  ،0/380شاخص ( GFIارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس) برابر با  ،0/ 91شاخص  RMRبرابر با 0/ 41
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است ،شاخص  IFIیا شاخص برازندگي فزاينده برابر با  ،0/ 94شاخص  CFIیا شاخص برازش تطبيقي برابر با ،0/ 91
شاخص  NFIیا شاخص تنبلر برابر با  ،0/ 93شاخص  NNFIبرابر با  0/ 95در سطح مناسبی است .بنابراین برازش الگوی
پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری در سطح مناسبی است .در شکل  1مدل آزمون شده پژوهش
نشان داده شده است.

شکل  :1الگوی آزمون شده پژوهش

106

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  /43پاییز 7931
فصلنامه روا 

خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری کنشهای کارکرد اجرایی و ناتوانییادگیری در جدول شماره  3ارائه شده است:
جدول  .3نتايج اجراي الگویابی معادالت ساختاری سؤاالت تحقیق
ا ثر ک ل

نتیجه

رابطه

شهای اجرایی برنامهریزی -ناتوانی یادگیری نارسانویسی
کن 

8/ 38

0/ 53

0/ 53

تأیید

معنادارو مستقیم

روابط متغیرهای تحقیق

ارزش t

اثر مستقیم )(R

شهای اجرایی برنامهریزی -ناتوانی یادگیری نارساخوانی
کن 

9/ 62

0/ 75

0/ 75

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی برنامهریزی -ناتوانی یادگیری دیسکلکلیا
کن 

8/54

0/ 68

0/ 68

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی استروپ -ناتوانی یادگیری نارسانویسی
کن 

9/ 35

0/ 74

0/ 74

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی استروپ -ناتوانی یادگیری نارساخوانی
کن 

10 / 67

0/ 85

0/ 85

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی استروپ -ناتوانی یادگیری دیسکلکلیا
کن 

10 / 24

0/ 79

0/ 79

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی عملکرد پیوسته -ناتوانی یادگیری نارسانویسی
کن 

6/ 95

0/ 50

0/ 50

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی عملکرد پیوسته -ناتوانی یادگیری نارساخوانی
کن 

7/ 98

0/ 61

0/ 61

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی عملکرد پیوسته -ناتوانی یادگیری دیسکلکلیا
کن 

8/ 78

0/ 62

0/ 62

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی ویسکانسین -ناتوانی یادگیری نارسانویسی
کن 

8/ 20

0/ 64

0/ 64

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی ویسکانسین -ناتوانی یادگیری نارساخوانی
کن 

10 / 28

0/ 86

0/ 86

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی ویسکانسین -ناتوانی یادگیری دیسکلکلیا
کن 

7/ 94

0/ 60

0/ 60

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی حافظه فعال -ناتوانی یادگیری نارسانویسی
کن 

9/ 62

0/ 75

0/ 75

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی حافظه فعال -ناتوانی یادگیری نارساخوانی
کن 

10 / 77

0/ 89

0/ 89

تأیید

معنادارو مستقیم

شهای اجرایی حافظه فعال -ناتوانی یادگیری دیسکلکلیا
کن 

9/ 36

0/ 76

0/ 76

تأیید

معنادارو مستقیم

یدهد .بر اساس این نمودارها قدرت رابطه میان مؤلفههای کنشهای
جدول  3نتایج الگوی معادل ساختاری را نشان م 
یدهد همبستگی مطلوب است
اجرایی با عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری محاسبه شده است که نشان م 
بنابراین میتوان گفت بین مؤلفههای کنشهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ناتوان یادگیری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری

شهای اجرایی در پیش بینی مشکالت یادگیری دانش آموزان ناتوان
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفههای کن 
یادگیری خاص در حوزه خواندن ،نوشتن و ریاضیات انجام شد .از آنجا که عوامل مؤثر بر سبب شناسی اختالل یادگیری
خاص بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است ،ضرورت شناسایی و مطالعه کارکردهای اجرایی در اختالل یادگیری خاص
یشود .نتایج پژوهشی نشان داد که کودکان با نقایص یادگیری خاص ،اختالالت خاص بازداری دارند .این
بیشتر احساس م 

یباشد .بنا به گفته کالرک (  ) 2013کودکان
نتیجه همسو با نتایج اوربن و همکاران) 2010 (1؛ راپورت و همکاران (  ) 2010م 
یآورند ولی اطالعات
تهای ضعیف تحصیلی ،بازداری ضعیفی دارند به طوری که اطالعات اساسی را به یاد نم 
با مهار 

یآورند ..کالرک (  ) 2013توسط اندازه گیریهای حافظه فعال و بازداری به مقایسه افراد با
نامرتبط را به خوبی به یاد م 
توانایی باال و افراد با توانایی پایین در حل مسأله ریاضی پرداختند و نشان دادند افراد با توانایی ضعیف در حل مسأله ریاضی
عملکرد سطح پایینی در اندازه گیری حافظه فعال و بازداری داشتند .همچنین کلمن (  ) 2013نشان دادند رابطه بین بازداری و
نتایج یادگیری ریاضی معنادار است .مطالعاتی که رابطه کارکردهای اجرایی با ارزشیابی تحصیلی در سنین پیش دبستانی را
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مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند ،نقش برخی از مؤلفههای کارکردهای اجرایی در پیش بینی کفایت تحصیلی ریاضی را
برجسته نشان دادهاند.
تهای یادگیری و نمایان شدن ناتوانی یادگیری
نتایج تحلیل ساختاری نشان داد که حافظه فعال با روند رو به رشد مهار 
شهای داهلین ( ) 2013؛ سوانسون ( ) 2013؛ لوم و همکاران ( ) 2013؛ هیلدز و
خاص در ارتباط است .این نتایج همسو با پژوه 

یباشد .در یک مطالعه اختصاصی با نوجوانان ،کیتاال ( )8002دریافتند که تکالیف
همکاران ()5 01 2؛ سانتانگلو ) 2014 (1م 
ایستاتیک با تمرکز بر (شکل ،اندازه ،رنگ یا موقعیت محرک) که بیشتر مرتبط است با علم حساب .در حالی که تکالیف
انرژی (حرکت یا توالی محرکها) که بیشتر وابسته است به علم هندسه در ارتباط با حافظه فعال دیداری فضایی است
(بست و میلر .) 2011 ،در یک فراتحلیل سوانسون (  ) 2013نتیجه گیری کرد که نقایص حافظه فعال کالمی مشخص کننده
کودکان با ناتوانی یادگیری است .این رابطه بیشتر در ارتباط با تکالیفی با محتوای عددی و شمارش مشهود است .شکل و
یکند .آزمونهای
محتوای یک عملیات ریاضی هم یک نقش سرنوشت سازی در تمایزگذاری بین دانش آموزان ایفا م 
شمارش ،برای مثال ظرفیت بیشتری برای تمایز قائل شدن میان کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی به نسبت تکالیف
یرسد یک نقش حیاتی در برخی محتویات ریاضی ایفا
فراخنای سنتی دارند (سانتانگلو .) 2014 ،حافظه فعال کالمی به نظر م 
یکند .حافظه فعال کالمی مربوط به رمزگردانی و پردازش مفاهیم ریاضی مانند شیوه شمارش است که برای تکالیف
م 
یشود (اندرسون.) 2011 ،
محاسبه ساده یا بازیابی حقایق عددی به کار گرفته م 
یافتههای این پزوهش نشان داد که بین انعطاف پذیری ذهنی و تکالیف یادگیری خواندن ،نوشتن و ریاضیات ارتباط
معناداری وجود دارد .یافتههای این پژوهش با پژوهش سووریا ،واریس و الین ( ) 2013؛ هسو است .همچنین با پژوهش

یودرمن )5 01 2( 2با عنوان " اختالل عملکرد حافظه کاری و اختالل تنظیم هیجان در کودکان با ناتوانی یادگیری و نقص
طها و اثرهای مداخلهای درمانی" بر روی کودکان سنین  7تا  11ساله که نشان دادند آموزشهای جابه
توجه :بررسی ارتبا 

یشود همسو است .در تبیین نتایج به دست
جایی تکلیف به طور معناداری باعث بهبود کودکان بیش فعال و نقص توجه م 
آمده مبنی بر اثر بخشی معنادار رابطه جابه جایی تکلیف با عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری باید به مباحث

ذیل اشاره نمود .یکی از تواناییهای مغزی مربوط به این حوزه کارکردهای اجرایی3مغز است .کارکردهای اجرایی شامل
یباشد که در لب
تواناییهای از قبیل ،برنامه ریزی ،حافظه کاری ،تغییر و حفظ جابه جایی تکلیف و کنترل تکانشگری م 
یدهد (ویلیامز.) 2013 ،
پيشاني (یا فرونتال) كرتكس مخ قرار دارد و به فرد توانایی کنترل و انعطاف پذیری در تکلیفها را م 
یکی از مهمترین اجزاء با این تواناییها جابه جایی تکلیف است.
همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که کودکان دچار ناتوانی یادگیری خاص در آزمون عملکرد مداوم و در نتیجه
در توجه متمرکز ،عملکرد متفاوت و ضعیفی دارند .این نتیجه با یافتههای پژوهش وانگ و هوانگ ( ) 2012؛ هوچز ( )2 015
یباشد .نقص کودکان دچار ناتوانی
مبنی بر ضعف کودکان دچار ناتوانی یادگیری خاص در توجه متمرکز همسو م 
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یادگیری ریاضی در حفظ توجه تا پایان تکلیف ممکن است ،باعث شود این کودکان مسائل ریاضی را نیمه تمام رها کنند و
یرسد با
یا در اتمام آن عجله کنند و در نتیجه پاسخ غلطی به این مسائل بدهند .اختالل در عملکرد مغز ،که به نظر م 
یباشد ،ممکن است به الگوهای متفاوتی در عملکرد توجه بیانجامد ،به نحوی که عملکرد فرد
یهای یادگیری مرتبط م 
ناتوان 
در برخی زیر مؤلفههای توجه به رابطه مغز ،تفکر کمی و امکان وجود ضایعه یا تحول نایافتگی موضع مربوط به محاسبه در
شها بر وجود نارساییهای یادگیری در توجه پایدار در کودکان مبتال به ناتوانی
یشود .همچنین پژوه 
کارها مشاهده م 
یادگیری تأکید دارد (بوک.)5 01 2،
پژوهش حاضر حاکی از آن است که کودکان دارای اختالل یادگیری خاص ،در کارکردهای اجرایی تصمیم گیری-
برنامه ریزی ،سازماندهی ضعیف هستند .نتایج پژوهشی حاضر منطبق با نتایج تحقیقات بوک ()5 01 2؛ اندرسون ( ) 2010؛
علیزاده ()5002؛ کالرک ( ) 2013؛ فال فوسکی (  ) 2014است .و حاکی از آن است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری
خاص در کارکرد عصب شناختی اجرایی مانند سازماندهی ،برنامه ریزی مشکل دارند (لی و همکاران .) 2013 ،شواهدی
یدهد کودکان ناتوان یادگیری خاص در کارکرد اجرایی به ویژه در حیطه برنامه ریزی ،سازماندهی
وجود دارد که نشان م 
و فعالیتهای نیازمند هماهنگی ضعیف هستند (کلمن .) 2013 ،این پژوهش حاکی از آن است که خرده مقیاس سازماندهی
(که از مؤلفههای مهم اجرایی در کارهای روزمره زندگی است) نقشی کلیدی در یادگیری خواندن بازی میکند
(معتمدی .)5 01 2،همچنین خرده مقیاس تصمیم گیری-برنامه ریزی ،که در رأس کارکردهای اجرایی و بخش مهمی از
رفتار هدفمند است و نقش مهمی در اختالل یادگیری دارد ،دربرگیرنده تنظیم اعمال برای پیشرفت راهبردی و اثربخش
است (معتمدی.)5 01 2،
مطابق با نتایج این پژوهش کارکرد اجرایی که بیشترین سهم و مشارکت را در عملکرد یادگیری نوشتن ،خواندن و ریاضی
دارد به ترتیب حافظه فعال ،بازداری و انعطاف پذیری ذهنی است .این نتایج همسو با پژوهشهای بایز ()5 01 2؛ بوک
( ) 2014؛ اندرسون (  ) 2010هوچز ()5 01 2؛ معتمدی ()5 01 2؛ اوربن ( ) 2014؛ وانگ ( ) 2012؛ سووریا ،واریس و الین
یتوان گفت که حافظه فعال؛ انعطاف پذیری ذهنی و بازداری پاسخ در
( ) 2013؛ (ویلیامز ) 2013 ،است .به طور کلی م 
یادگیری ریاضی ،خواندن و نوشتن نقش اساسی دارند .اکثر کودکان این مهارت را به صورت خودکار در فرآیند رشد به
یشوند که نیاز به
یآورند ولی کودکان با ناتوانی یادگیری خاص در زمان یادگیری این توانمندی با مشکل مواجه م 
دست م 
یتواند یادگیری تحصیلی را آسان و دلپذیر سازد.
یتوان گفت تقویت این توانمندی در همه کودکان م 
آموزش دارند .اما م 
یهای زیربنایی که ممکن است بر یادگیری دانش آموزان
یتوانند در زمینه نارسای 
از سوی دیگر ارزیابیهای روان شناختی م 
یهای یادگیری قبل از طرح درمان بهتر
تأثیر بگذارند اطالعات مفیدی ارائه کنند .بر این اساس ،درمانگران در حیطه ناتوان 
شهای اجرایی
است برای افزایش سرعت و اثر بخشی مداخالتشان یک ارزیابی جامع عصب-روان شناختی در زمینه کن 
یشود که معلمان پایه ابتدایی و مربیان
یگیرند ،پیشنهاد م 
داشته باشند .با توجه به این که کودکان از طریق بازی بهتر یاد م 
پیش دبستانی با همکاری متخصصان روان شناسی تربیتی محیطهای آموزشی غنی همراه با بازیهای آموزشی طراحی کنند
تا کودکان حداکثر استفاده را در جهت تقویت و بهبود پیش نیازهای یادگیری ریاضی مانند حافظه کاری ببند .بنابراین
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،یتواند یکی از ابزارهای بهبود در حیطههای مرتبط با یادگیری در مدرسه
 آموزش یا تربیت بازداری پاسخ و حافظه فعال م
 یک برنامه درسی خوب برنامهای است که متناسب با ماهیت حافظه فعال و.برای دانش آموزان کاربرد داشته باشد
 مهم و ضروری است که تمام عناصر، طبعًاًا برای دست یابی به این امر.تهای طبیعی و ذاتی آن تنظیم شده باشد
 محدودی
شهای ارزیابی از آموختههای دانش آموزان مورد
  روشهای تدریس و رو، محتوا،برنامه درسی از جمله اهداف آموزشی
تهای شناختی به وسیله فعل و انفعاالت
  مهار.بررسی و تجدید نظر و در صورت لزوم مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد
 دانش آموزان با یک حافظه فعال ضعیف اشتباهات.یکنند
  گسترش و بهبود پیدا م،حافظه فعال و اثرات آن در یادگیری
 از این رو توجه به کارکردهای حافظه فعال.یشوند
 فراوان در فعالیتهای مرتبط با تقاضاهای سنگین حافظه فعال مرتکب م
.و تنظیم عناصر برنامه درسی با این موضوع مهم نقش حیاتی در بهبود عملکرد تحصیلی به ویژه ریاضیات دارد
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