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آموزان دارای ریزی و سازماندهی در دانشپذیری شناختی و توانایی برنامهی انعطافرابطه

 اختالل یادگیری خاص

  3، شيوا حضرتي ساقصلو2* نورالدين مجدي 1اكبر عطادخت

 چکیده 

 ختالل يادگيري بود.آموزان داراي اپذيري شناختي در دانشريزي و سازماندهي با انعطافهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه برنامه

سال مبتال به اختالل  11تا  9پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود و جامعه آماري آن را كودكان سنين 

آموز به دانش 60ها يادگيري شهر اردبيل تشكيل داده بودند كه در مراكز اختالل يادگيري مشغول به تحصيل بودند كه از بين آن

ها از پرسشنامه مشكالت يادگيري آوري دادهتصادفي ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمعشكل نمونه گيري 

گيري مفهوم ويگوتسكي و آزمون شكل (TOL( ويلكات و همكاران، آزمون هوش ريون، آزمون برج لندن )CLDQكلورادو)

 دارآزمايش، و تعداد خطا با انعطاف پذيري شناختي رابطه منفي معنينتايج نشان داد بين زمان تاخير، زمان اجرا، زمان  استفاده شد.

پذيري شناختي از مشكالت شايع پذيري شناختي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. كاركرد اجرايي انعطافو بين امتياز و انعطاف

 ريزي و سازماندهي است. كودكان داراي اختالل يادگيري در توانايي برنامه

 آموزانپذيري شناختي، اختالل يادگيري خاص،دانشريزي و سازماندهي، انعطافرنامهبا: هکلیدواژه
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 مقدمه 

ها در سطح شناختي كه با رشدي با منشاء زيستي و مبنايي است براي نابهنجاري -، يك اختالل عصبي1اختالل يادگيري خاص

هاي خاصي در توانايي درک كردن شود كه فرد كمبودداده ميعاليم رفتاري اين اختالل ارتباط دارند.اين اختالل زماني تشخيص 

شود و با مشكالت مداوم ومختل هاي تحصيالت رسمي آشكار مييا پردازش درست داشته باشد. اين اختالل اولين بار در طول سال

پزشكي )انجمن روان شودهاي تحصيلي اساسي در خواندن، نگارش، و يا رياضي مشخص ميكننده در زمينه يادگيري مهارت

3)(.به گزارش پنجمين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني2013، 2آمريكا
5-DSM( شيوع اختالل يادگيري ،

درصد در كودكان دبستاني زبان ها و فرهنگ هاي مختلف است  15تا  5هاي تحصيلي خواندن، نگارش، و رياضي خاص در زمينه

(APA ،2013.) 

هاي رفتاري است كه شامل، توانايي اي از فرآيندهاي شناختي و تواناييدر برگيرنده دامنه گسترده 4ردهاي اجرايياصطالح كارك

ريزي، توالي، توجه پايدار، نشان دادن مقاومت با تداخل، بهره مندي از تنظيم و خود هدايتي، استدالل كالمي، حل مسئله، برنامه

؛ گرافمن و 2000و همكاران، 5يري شناختي و توانايي برخورد با تازگي است )برگسبازخورد، عملكرد چندگانه، انعطاف پذ

(. توانايي برنامه ريزي و سازماندهي به عنوان يكي از 8،2014؛ نقل از گوپتا و ونكاتسن1995و همكاران، 7؛ استاس6،1999ليتوان

ي زندگي و چه به لحاظ نقش هاي روزمرهجام فعاليتهاي عالي مغز چه به لحاظ نقشش در انهاي اجرايي و فعاليتترين كنشمهم

و  10(. لزاک9،1982ها جهت رسيدن به هدف، مورد توجه محققان مختلف بوده است )شاليسآن در هماهنگ ساختن ديگر كنش

يك قصد يا  توانايي شناسايي و سازماندهي مراحل و عناصر مورد نياز براي انجام"( اين كنش اجرايي را به عنوان 2004همكاران )

( دريافتند كه بين كاركردهاي اجرايي تركيب 1388نمايند. ميرمهدي، عليزاده و سيف نراقي )تعريف مي "رسيدن به يك هدف

آموزان با ريزي و سازماندهي با توجه به نوع اختالل )خواندن و رياضيات( دانشخطي متغيرها بازداري پاسخ، حافظه فعال، برنامه

آموزان ضعيفتر ريزي و سازماندهي اين دانشريزي وسازماندهي ضعف بيشتري دارند. هچنين برنامهعامل برنامه اختالل رياضيات در

باشد كه هاي اصلي كاركرد اجرايي ميآموزان داراي اختالل خواندن هستند. انعطاف پذيري شناختي هم يكي از مؤلفهاز دانش

هاي حركتي و توانايي تغيير فكر و عمل ، دشواري در تنظيم و تعديل فعاليتضعف در اين مؤلفه با درجاماندگي، حركات تكراري

                                                           
1.Specific learning disorder 
2.American psychiatric association 
3.Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth edition 
4.Excutive functions 
5.Burgess 
6.Grafman&Litvan 
7.Stuss 
8.Gupta &Venkatesan 
9.Shallice 
10 .Lezack 
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(، چندين 2010؛ نقل از كگال،2004) 2جينگ، ونگ، يانگ و چن (.1،2004شود )هالدر برابر تغييرات محيطي مشخص مي

معناداري در كنترل توجه و ي كاركردهاي اجرايي را در كودكان با اختالل يادگيري غير كالمي بررسي كردند كه نقص مؤلفه

هاي اختالل يادگيري غير كالمي در مقايسه با گروه كنترل پيدا كردند. همچنين انعطاف پذيري شناختي در ميان كودكان با ويژگي

( دريافتند كه انعطاف پذيري در دو گروه دانش آموزان با اختالالت يادگيري غير كالمي و دانش 1391ثقفي، استكي و عشايري )

وزان نارسا خوان متفاوت است. در حقيقت با توجه به بيشتر بودن خطاي تكرار در دانش آموزان نارسا خوان، انعطاف پذيري آم

آموزان دچار اختالل در همچنين دانش آموزان نارساخوان است.دانش آموزان با اختالالت يادگيري غيركالمي بيشتر از دانش

تر از دانش آموزان بدون اختالل ريزي و سازماندهي ضعيفبازداري، تصميم گيري، برنامهيادگيري رياضيات در كاركرد مربوط به 

(. مبتني 3،2001كنند. ضعف انعطاف پذيري يا درجاماندگي با توانايي رياضيات رابطه معكوس دارد )بول و سريففوق، عمل مي

دهي با انعطاف پذيري شناختي است كه در قالب مانبر مطالب فوق هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه توانايي برنامه ريزي و ساز

 انعطاف پذيري شناختي رابطه وجود دارد. وشود: بين توانايي برنامه ريزي و سازماندهي فرضيه زير دنبال مي

 روش 

-پديري شناختي متغير پيشپژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود كه در آن انعطاف نوع و طرح پژوهش:

 ريزي و سازماندهي متغير مالک بود. و توانايي برنامهبين 

 11تا  9جامعه آماري اين پژوهش را كودكان مبتال به اختالل يادگيري سنين  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

آموز مبتال به نفر دانش 60سال شهر اردبيل تشكيل داده بودند كه در مراكز اختالل يادگيري مشغول به تحصيل بودند و از بين آنها 

آزمون مشكالت يادگيري  از هاي يادگيرياختالل يادگيري به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. به منظور تشخيص دقيق ناتواني

 و نظر متخصص مركز استفاده شد. آزمون ماتريسهاي رنگي ريون كلورادو،

 ابزار پژوهش:

گيري كنش اخته است. اين آزمون يكي از ابزارهاي مهم براي اندازهس 1982اين آزمون را شاليس در آزمون برج لندن: 

؛ به نقل از 2004؛ بارون، 2004؛ لزاک و همكاران، 1994ريزي و سازماندهي است )كركوريان و همكاران، اجرايي برنامه

د در چه كوششي مسئله را گذاري در اين آزمون بدين صورت است كه بر مبناي اين كه فر (. شيوه نمره1389مشهدي و همكاران،

هاي حل شده در هر مسئله، زمان است. همچنين تعداد مسئله 36گيرد. حداكثر نمره در اين آزمون حل كند نمره به او تعلق مي

تاخير يا زمان طراحي زمان آزمايش و همچنين زمان كل آزمايش )مجموع زمان تاخر و زمان آزمايش(، تعداد خطا و امتياز كل به 

دهي افراد است. اعتبار ريزي و سازمانگردد. اين آزمون داراي روايي سازه خوب در سنجش توانايي برنامهقيق محاسبه ميصورت د

 (. 1389؛ به نقل از مشهدي و همكاران،2004گزارش شده است )لزاک و همكاران، 79/0اين آزمون نيز مورد قبول و 

                                                           
1.Hall 
2.Jing,Wang,Yang& Chen 
3.Bull & Scerif 
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هافمن معروف است، چگونگي تركيب  –ه به آزمون كازانين : در اين آزمون كگیری مفهوم ویگوتسکیآزمون شکل

گيرد. از اين رو، همچون آزمون ويسكانسين، قادر به ارزيابي كاركردهاي اجرايي و ها و بازسازي آنها مورد بررسي قرار ميانديشه

شكل، رنگ، حجم و مهره چوبي تشكيل شده است كه از لحاظ  22بخصوص سازمان بندي مجدد انديشه است. اين آزمون از 

ها براي آزمودني قابل مشاهده است ولي در زير هر مهره يك كلمه ساختگي و بي معني نوشته شده ارتفاع متفاوتند. اين ويژگي

كند كه است كه براي آزمودني قابل رؤيت نيست. ويژگي اين روش آن است كه چون كلمه ساختگي بر مفهوم خاصي داللت مي

هاي قبلي استفاده كند و بايد مفهوم جديدي را تشكيل دهد. پس از ز مفهومتواند اد نداشته، آزمودني نميقبال در تجربه فرد وجو

كند به نوع خاصي تعلق دارد، در يك گوشه هايي را كه فكر ميشود كه تمام مهرهها، از آزمودني خواسته ميچينش مناسب مهره

شود نيز شمرده توسط آزمودني برگردانده مي هايي كهگردد و تعداد مهرهقرار دهد. زمان اجراي آزمون به شكل مخفيانه ثبت مي

 5(.زمان به دقيقه + 1380گردد )ويگوتسگي، ترجمه قاسم زاده،شود و در نهايت نمره آزمودني از طريق فرمول زير محاسبه ميمي

كودكان ناشنوا و ( در مطالعه خود مبني بر مقايسه شكل گيري مفهوم در 1380نمره. هاشمي و عليپور ) =هاي رو شدهتعداد مهره ×

 اند.محاسبه كرده 76/0شنوا، ميزان اعتبار اين مقياس را به روش بازآزمايي 

ها به آموزان و والدين آنها آزمونها پس از اخذ مجوزهاي الزم و كسب رضايت دانشآوري دادهبراي جمعی اجراء: شیوه

 صورت انفرادي برروي كودكان اجرا شدند.

هاي آماري فراواني، درصد و همبستگي پيرسون ها از شاخصبراي تجزيه و تحليل داده ها:هروش تجزیه و تحلیل و داد

 تحليل شدند. SPSS18ها به كمك نرم افزار آماري استفاده شد. داده

 نتایج 

شركت  03/10 ± 82/0آموز پسر با ميانگين و انحراف معيار سني دانش 60در پژوهش حاضر اطالعات جمعیت شناختی: 

اقتصادي بيشترين تعداد  -ها در پايه پنجم ابتدايي مشغول به تحصيل بودند. همچنين در وضعيت اجتماعيبودند. كه بيشتر آن كرده

 درصد( داري طبقه متوسط بودند.  60)

 پذیری شناختیریزی و سازماندهی و انعطاف: ضرایب همبستگی پیرسون بین برنامه1جدول

 5 4 3 2 1 متغیرها

     - یر. زمان تاخ1

    - 64/0** . زمان اجرا2

   - 86/0** 79/0** زمان آزمایش .3

  - 43/0** 37/0** 25/0* . خطا4

 -  -40/0** -43/0** -37/0** -24/0* . امتیاز5

 40/0** -38/0** -50/0** -24/0** -49/0** پدیری شناختی. انعطاف6
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 *P < 05/0         ** P < 01/0  

بين زمان تاخير يا طراحي، زمان اجرا، زمان آزمايش، تعداد خطا با انعطاف پذيري شناختي رابطه منفي معني دار  1با توجه به جدول 

آموزان داراي اختالل يادگيري ميزان زمان وجود دارد. اين يافته به اين معني است كه با افزايش انعطاف پذيري شناختي در دانش

پذيري شناختي رابطه مثبت كند. از سوي ديگر بين امتياز و انعطافخطا كاهش پيدا مي تاخير،زمان اجرا، زمان آزمايش و تعداد

يابد. با توجه به نتايج جدول همبستگي فرضيه پذيري شناختي امتياز هم افزايش ميمعنادار وجود دارد يعني با افزايش انعطاف

 شود.پذيري شناختي رابطه وجود دارد، تاييد ميطافدهي و انعپؤوهش مبني براينكه: بين توانايي برنامه ريزي و سازمان

 گیری بحث و نتیجه

ها نشان داد كه از يك سو بين زمان تاخير يا طراحي، زمان اجرا، زمان آزمايش، و تعداد خطا با انعطاف پذيري بطور كلي يافته

ها با رابطه مثبت معنادار وجود دارد. اين يافته پذيري شناختيشناختي رابطه منفي معني دار و از سوي ديگر بين امتياز و انعطاف

 ( همسو مي2001( و بول و سريف )2010(، كگال )1391(، ثقفي و همكاران )1388هاي پژوهش ميرمهدي و همكاران )يافته

شود ث ميتوان گفت كه كاركردهاي اجرايي يك نقش محوري در موفقيت تحصيلي دارند كه باعها ميباشد. در تبيين اين يافته

هاي اصلي از شان، سازمان بندي و اولويت بندي اطالعات، مجزا كردن هدفريزي زماندانش آموزان ناتوان مشكالتي را در برنامه

هاي باشد. برنامههاي تحصيلي ميشان نشان دهند. هسته فرآيندهاي كاركرد اجرايي شالوده اكثر فعاليت جزئيات و مديريت پيشرفت

بيشتر روي عملكردهايي كه نياز به هماهنگي، يكپارچگي و تركيب تعدادي از فرآيندهاي كاركرد اجرايي دارد، آموزشي مدرسه 

-كنند اما هنگامي كه تالش ميكنند. دانش آموزاني با نقص در اين فرآيندها اغلب مفاهيم پيچيده را به آساني درک ميتاكيد مي

ن است با مشكالتي چون برنامه ريزي، تنظيم اهداف واقع بينانه، اولويت بندي، شروع دانند، نشان دهند ممككنند تا آنچه را كه مي

ها همچنين ممكن است مشكالتي در انعطاف پذيري (. آن2007عملكردها، سازماندهي موضاعات و اطالعات روبرو شوند )ملتزر،

پديري توان گفت كه انعطافد. در نهايت ميشناختي، كنترل پيشرفت و زمان، بررسي و فكر كردن درباره كارشان داشته باشن

هاي اين پژوهش نبود گروه مقايسه بهنجار بود كه ريزي و سازماندهي دارد. از محدوديتشناختي نقش اصلي و محوري در برنامه

 هاي بعدي اين محدوديت برطرف شود.شود در پژوهشپينهاد مي

 منابع 

هاي يادگيري غير كالمي و نارسا آموزان با ناتواني(. مقايسه انواع كاركردهاي اجرايي دانش1391ثقفي، مجيد؛ استكي، مهناز و عشايري،حسن. )

 .2خوان.فصلنامه ايراني كودكان استثنايي، سال دوازدهم، شماره 

 به مبتال كودكان در اندهيسازم و ريزي (. توانايي برنامه1389عاطفه ) فر، سلطاني و پرويز فالح، آزاد كاظم؛ طباطبايي، زاده رسول علي؛ مشهدي،

 .151-11،170شناسي، روان و تربيتي فزون كنشي. مطالعات-توجه نارسايي اختالل

آموزان دبستاني با (. تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد رياضيات و خواندن دانش1388ميرمهدي،سيدرضا؛ عليزاده، حميد؛ سيف نراقي، مريم )

 .1-12. 1حيطه كودكان استثنايي. سال نهم. شماره هاي ويژه. پژوهش درناتواني



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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هاي شكل گيري مفهوم در كودكان ناشنوا و شنواي شه تبريز. فصلنامه پژوهش در (. بررسي مقايسه1380هاشمي نصرت آباد، تورج و علي پور، احمد. )

 .50-135: 2حيطه كودكان استثايي.
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