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 چکیده

ان آموزدانشبینه با کارکردهای اجرایی در -های استنفوردهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه میان خرده مقیاس :هدف

باشد. جامعه شامل تمامی دانش آموزان روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می با اختالالت یادگیری است.

گیری در دسترس انتخاب صورت نمونهنفر به ۵0باشد که از این میانکننده به مرکز اختالل یادگیری ماهدشت کرج میمراجعه

افزار ها با نرمآوری اطالعات استفاده شد و دادهجمع( برای 2003( و مقیاس هوشی استنفورد بینه )2002شد. پرسشنامه کولیج )

spss .های آزمون های استنفورد بینه با خرده مقیاسها: نتایج نشان داد که میان بیشتر خرده مقیاسیافته تجزیه تحلیل شد

طه معنادار میان متغیرهای گیری: با توجه به وجود راببحث و نتیجه (.P<0/05کارکرد اجرایی کولیج رابطه معناداری وجود دارد )

شده در تواند در کاهش عالئم دیدهرسد که تقویت کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختالل یادگیری میپژوهش به نظر می

 دانش آموزان با اختالل یادگیری مؤثر باشد.

 بینه، کارکردهای اجرایی-اختالالت یادگیری، مقیاس استنفورد :کلیدواژه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مقدمه

1(DSM-5های روانی )بر اساس تعریف ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل اختالالت خاص یادگیری دارای سه  

های منفرد که های تحصیلی اساسی مانند خواندن دقیق و تسلط بر واژهویژگی مهم الف )مشکالت پایدار در یادگیری مهارت

تر دیده به میزان چشمگیری پایینهای تحصیلی آسیبشود ب( عملکرد فرد در مهارتهای تحصیالت رسمی آغاز میطی سال

اند، آشکار مشاهدهآسانی قابلهای آغازین دبستان بهسن فرد است و ج( مشکالت یادگیری در بیشتر افراد طی سال از میانگین

2پزشکی آمریکاشوند )انجمن روانمی شده است، نرخ (. این اختالل که در سه زمینه خواندن، نوشتن و ریاضی تفکیک2013،

شناختی در گیری پیامدهای منفی تحصیلی و روان(و باعث شکلSadock ,et al,2015)درصدی در کودکان دارد 1۵تا  ۵شیوع 

دهد کودکان مبتالبه اختالالت یادگیری در شواهدی وجود دارد که نشان می(. ,2014Cortiella and Horowitz)شودفرد می

های آن ازجمله یی و مولفهاند که نارسایی در کارکردهای اجرادارند همچنین مطالعات نشان دادهکارکردهای اجرایی مشکل

های های یادگیری تحصیلی در سالریزی، کنترل تکانه و حافظه کاری از متغیرهای پیشانیدی ناتوانیخودگردانی، بازداری، برنامه

 های به هم مرتبطای از توانمندیطورکلی کارکردهای اجرایی به گسترهبه (.13۹۵باشند )یعقوبی و همکاران، آتی در مدرسه می

ریزی پیچیده و حل هایی مانند برنامههایی از قبیل شروع آگاهانه و ساده یک رفتار و بازداری آن تا فعالیتاشاره دارد که فعالیت

تواند تا حدودی دهنده آن میهای تشکیل(. کارکردهای اجرایی و مؤلفه13۹2خواه،شود )ارجمند نیا و رفیعمسئله را شامل می

های ریزی، مهارتطورکلی شامل برنامههای کارکرد اجرایی بهبینی کند، مؤلفه تحصیلی افراد را پیشهای پیشرفت در مهارت

یی و همکاران طور مطلوب است )نودهسازماندهی، توجه انتخابی، کنترل بازداری و دریافت و نگهداری اطالعات شناختی به

خصوص اختالل یادگیری، بینه در سنجش اختالالت کودکی به (. با توجه به این موضوع که در مقیاس هوشی استنفورد13۹۵،

گیری های دانش، استدالل کمی، پردازش دیداری فضایی و حافظه فعال در دو حیطه کالمی و غیرکالمی اندازهخرده مقیاس

الالت یادگیری های کارکرد اجرایی دانش آموزان دارای اختهای ذکرشده با مؤلفهرسد میان خرده مقیاسشود به نظر میمی

با توجه به اهمیت موضوع اختالالت یادگیری و رابطه آن با کارکردهای اجرایی دانش آموزان هدف مطالعه رابطه وجود دارد. 

 ان با اختالالت یادگیری است.آموزدانشبینه با کارکردهای اجرایی در -های استنفوردحاضر بررسی رابطه میان خرده مقیاس

 روش

عه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری جام .تـساتگی ـهمبس-یفیـتوصع وـناز هش حاضر وپژ

دهند که دارای هوشبهر متوسط، سالمت جسمی، ذهنی و عاطفی بوده و سال تشکیل می 13تا  6دختر و پسر در دامنه سنی 

ردند. کمراجعه  13۹8-13۹۹هدشت کرج در سال تحصیلی دچار مشکل درسی بودند که به مرکز اختالل یادگیری واقع در ما

گیری هدفمند، شده است که با استفاده از روش نمونهنفر در نظر گرفته ۵0حجم نمونه با توجه به طرح پژوهش درمجموع 

صورت به مرکز، بهالل یادگیری به این صورت بوده که پس از مراجعه افراد ان دارای اختآموزدانشاند. نحوه غربالگری شدهانتخاب

عنوان مد سپس افرادی که بهآبینه به دست -ها هوشبهر مختصر با اجرای نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفوردآن انفرادی از

 ناتوان یادگیری تشخیص داده شدند وارد پژوهش شدند.

 ابزار پژوهش

بینه است که -از نسخه پنجم هوش آزمای استانفورداین مقیاس برگرفته  بینه:-الف( نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد

توسط افروز و کامکاری مورد استانداردسازی قرار گرفت. این نسخه توان  138۵توسط روید ساخته شد و در سال  2003در سال 

ها ک از حیطهسال را دارد. این ابزار مشتمل بر دو حیطه کالمی و غیرکالمی بوده و در هری 2-8۵ارائه هوشبهر در دامنه سنی 

 8باشد همچنین این ابزار می 3و انحراف استاندارد آن  10شده است که میانگین هر خرده مقیاس خرده آزمون در نظر گرفته ۵

                                                             
1.diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSMV) 
2.American Psychiatric Association (APA) 



فضایی، هوشبهر حافظه فعال، -هوشبهرشامل؛ استدالل سیال، دانش، هوشبهراستدالل کمی، هوشبهر پردازش دیداری

برده قادر به تفکیک نمرات حساس به تغییر وشبهرکل را دارد و عالوه بر هوشبهرهای نامهوشبهرکالمی، هوشبهر غیرکالمی و ه

باشد. در کنار این مهم، نسخه مدنظر توانایی ارائه اطالعاتی در و نمرات ترکیبی مرتبط با ناتوانی خواندن و محاسبه نارسایی می

گانه استخراج گردیده و درنهایت های دهدر بین خرد مقیاس 8۹/0تا  84/0باشد. ضریب اعتبارخصوص استعدادیابی را دارا می

 (.13۹3باشد)فریدو همکاران، نیز اعتبار نسخه مذکور نیز دارای ضرایب باالیی می

آیتم است که بایستی توسط والدین  1۹(شامل 2002پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج): ب( پرسشنامه کارکردهای اجرایی

 ۷تا  ۵کودک  32۹شده و بر روی (ساختهAPAپزشکی آمریکا)این آزمون بر اساس معیارهای انجمن روانتکمیل شود. سؤاالت 

سؤالی پرسشنامه عصب  200دختر( هنجاریابی شده است. این پرسشنامه درواقع برگرفته از پرسشنامه  160پسر،  16۹ساله )

شناختی منظور سنجش چندین اختالل عصب روان( به2002شناختی و شخصیتی کولیج است که توسط کولیج و همکاران)روان

شده است. درواقع این پرسشنامه نقایص کارکردهای اجرایی را ساله توسعه داده 1۷تا  ۵و رفتاری رادر کودکان و نوجوانان 

ها قیاسدهد. هر اختالل در این آزمون دارای خرده مقیاس مشخص و مجزاست که دو مورد از این خرده مموردسنجش قرار می

-3گاهی اوقات، -2وقت، هیچ-1ای است: درجه 4پردازد. این آزمون دارای مقیاسگویه به ارزیابی کارکردهای اجرایی می 1۹با 

گیرد. تعلق می 3و همیشه نمره  2، معموالً نمره 1وقت نمره صفر، گاهی اوقات نمره همیشه. بطوریکه برای پاسخ هیچ-4معموالً، 

بازداری را موردسنجش قرار  1۹تا  1۷سازماندهی و سؤاالت  16تا  ۹ریزی، سؤاالت گیری برنامهرد تصمیمکارک 8تا  1سؤاالت 

 دهند.می

 نتایج

سال که  2/۹پسر با میانگین سنی  28دختر و  22بااختالالت یادگیری که شامل  آموزدانش ۵0ها برای های آماری یافتهشاخص

 شود.یی بودند در دو گروه به تفکیک ارائه مینفر از آنان کالس سوم مقطع ابتدا 21

 



 های آماری مرتبط با نمرات هوشبهر مقیاس هوشی استنفورد بینه: شاخص1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین 

 - .3۷۷ - .4۷۹ 18.8۵4 ۹0.83 132 4۷ استدالل سیال

 -.416 - .0۵2 14.338 86.۵8 11۷ ۵۷ دانش

 .026 -.20۵ 14.101 ۹0.42 11۹ ۵6 استدالل کمی

 1.2۷۵ - .۷1۵ 1۵.4۷3 ۹4.2۹ 123 ۵0 دیداری فضایی

 - .630 - .223 14.824 8۹.3۵ 120 ۵4 حافظه فعال

 .010 - .408 14.۵4۹ ۹0.23 118 ۵1 هوشبهر غیرکالمی

 .821 - .682 1۵.۵48 8۷.62 11۹ 44 هوشبهر کالمی

 .632 - .612 1۵.1۵2 88.23 116 4۵ هوشبهر کل

های توان از آزمونها میدهد که برای تحلیل دادههای توصیفی، نتایج ضرایب کجی و کشیدگی نشان میعالوه بر شاخص

 پارامتریک استفاده نمود.

 های آماری مرتبط با نمرات کارکردهای اجرایی: شاخص2جدول

 کشیدگی کجی معیار انحراف میانگین بیشترین کمترین 

 - .۷12 .330 ۵.۵62 10.۹6 23 0 ریزیگیری، برنامهکارکرد تصمیم

 - .66۷ .36۷ ۵.۵8۵ 11.04 24 1 کارکرد سازماندهی

 .3۹3 .430 2.0۷0 3.60 10 0 کارکرد بازداری

های توان از آزمونها میدهد که برای تحلیل دادههای توصیفی، نتایج ضرایب کجی و کشیدگی نشان میعالوه بر شاخص

 پارامتریک استفاده نمود.
 

 بینه و کارکردهای اجرایی-های استنفورد: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای خرده مقیاس3جدول 

 1 2 3 4 ۵ 6 ۷ 8 ۹ 10 11 

استدالل سیال   1           

          1  دانش

         1   کمی

پردازش دیداری فضایی   ۷10.  ۵80.  68۷.  1        

حافظه فعال   644.  4۹۵.  60۹.  ۵68.  1       

هوشبهر غیرکالمی   8۷8.  ۷۵1.  806.  834.  6۹0.  1      

.84۹ هوشبهر کالمی  ۷68.  ۷80.  81۷.  806.  8۵4.  1     

هوشبهر کل   8۹6.  ۷8۷.  82۵.  8۵۷.  ۷82.  ۹60.  ۹64.  1    

گیری، کارکرد تصمیم
ریزیبرنامه  

306.-  333.-  30۵.-  32۹.-  308.-  3۵6.-  368.-  3۷۷.-  1   

-.413 کارکرد سازماندهی  320.-  42۹.-  2۹۵.-  342.-  420.-  436.-  44۵.-  ۷38.  1  

-.108 کارکرد بازداری  114.-  062.-  08۵.  0۹2.-  100.-  0۵0.-  0۷8.-  1۵۹.  268.  1 

 
 بینه و کارکردهای اجرایی-های استنفورد: نتایج تحلیل رگرسیون برای خرده مقیاس4جدول 

 سطح معناداری R 2R F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات مدل

 .006 8.308 .142 .3۷۷ 1 1668.41۵ رگرسیون 1



   .142 .3۷۷ ۵0 10040.81۵ باقیمانده

   .142 .3۷۷ ۵1 11۷0۹.231 جمع

 

شترک خرده مقیاس2Rبا فرض اینکه  صد واریانس م ستنفورد بینه در ، در ست و در  بینیپیشهای ا کارکردهای اجرایی ا

است، لذا مدل رگرسیون خطی  α = 01/0داری معنی کمتر از سطح Fشده در آزمون داری محاسبهچون سطح معنی 4جدول 

ـــت. با توجه به معنیمعنی دار در قالب بین و متغیر مالک نتایج برآورد مدل معنیدار بودن رابطه بین متغیرهای پیشدار اس

 است. شدهارائه ۵جدول رسیون در جدول ضرایب رگ
 

 : ضرایب رگرسیون5جدول 

 مدل متغیر B خطای معیار t Betaآماره  داریسطح معنی

 ثابت ۹۹.۵02 4.3۷6  22.۷36 .000

 گام اول
 گیریریزی و تصمیمکارکرد برنامه -1.028 .3۵۷ -.3۷۷ -2.882 .006

 

داری ضرایب رگرسیون برای کارکردهای برای معنی tزمون دهد که با توجه به اینکه رگرسیون، آنشان می ۵نتایج جدول 

سیون حاصل از نمرات خام است و بنابراین تحت ضریب رگر b دار است و با توجه به اینکه معنی 01/0اجرایی در سطح کمتر از 

که ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استانداردشده  Betaقرار دارد، بنابراین بهتر است از بین گیری متغیر پیشتأثیر مقیاس اندازه

کننده کارکردهای  بینیپیشهای استنفورد بینه است، استفاده شود. با توجه به ضرایب رگرسیون استانداردشده، خرده مقیاس

 اجرایی در دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری است.

 یگیربحث و نتیجه

ان با اختالالت آموزدانشبینه با کارکردهای اجرایی در -های استنفوردمنظور بررسی رابطه میان خرده مقیاساین پژوهش به

های هوش یادگیری صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری بین خرده مقیاس

گیری، سازماندهی و بازداری در کارکردهای اجرایی در سطح ریزی و تصمیمهای برنامهمقیاسبینه وخرده -آزمای استنفورد

(P<0/05رابطه وجود دارد.نتایج این پژوهش با نتایج سایر پژوهش )باشد. گترکل، آلووی، ویلیس و گرفته همسو میهای انجام

3آدامس  تری از کودکان عادی دارند.ارکردهای اجرایی عملکرد ضعیفان با اختالل یادگیری در کآموزدانش( دریافتند که 2006) 

ان آموزدانش( در این حوزه همسو است. 13۹۵عقوبی و همکاران، آمده از این مطالعه با پژوهش )یدستهای بههمچنین یافته 

هی ندمازسادر ن معنا که نقص ـیاه ـتند بـنقص هسر چای دیزررنامهب-هیندمازنایی سااتوی، در گیرداـیه ژـیهای ومبتالبه ناتوانی

ان آموزدانشین ریزی در ادر برنامهنقص و د ـبنویسشده را بیانب ـمطالت و نکاداند که چگونه نمی آموزدانشه ـکشود میباعث 

، دـندارهمیت کمی اچیزهایی که رد مودی را در اـیزمطالب ده و درنتیجه بوبندی اولویتنایی افاقد توها آنه ـکشود میباعث 

ه ـئارای ـهندمازساو منطق ون بدرا مطالب و هند ار دقربندی رد اولویتوـمرا مهم ت نکاتوانند آورند و نمید میخوهای در نوشته

 (.Davidson and  Anderson,2014)دهند می

توان نتیجه گرفت که نقص در کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای آمده از این مطالعه میدستهای بهدر تبیین یافته

شود لذا یکی از راهکارهای درمان دانش آموزان دارای اختالل ها میاختالل یادگیری باعث به وجود آمدن ضعف در یادگیری آن

رسد برنامه های کارکرد اجرایی باشد که باید موردتوجه قرار گیرد، لذا به نظر میاند تقویت خرده مقیاستویادگیری می

صورت مستقیم عملکرد این دانش تنها بهتوانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری نه

موجب افزایش  وایش عملکردهای واقعی این دانش آموزان را فراهم کرده آموزان را بهبود بخشیده، بلکه با این بهبودی افز

 شود.ها میخودتنظیمی، عاملیت شخصی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی آن

                                                             
3 Gathercole, Alloway, Willis, Adams 



های پژوهش حاضر عدم غربالگری دانش آموزان ازنظر اختالالت همبود از قبیل بیش فعالی و نقص توجه ازجمله محدودیت

طور مجزا ه به وجود انواع اختالالت یادگیری از قبیل اختالل خواندن، نوشتن و...هرکدام از اختالالت بهباشد. همچنین با توجمی

 شود این موارد را در نظر بگیرند.موردبررسی قرار گیرد. بنابراین به پژوهش گران بعدی پیشنهاد می

 تشکر و قدردانی

 با ما همکاری داشتند کمال تشکر و قدردانی راداریم.آموزان و والدین آنان که در این پژوهش  از تمامی دانش 
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Abstract 

Objective: Review of relationship between stanford binet's fragment scales & executive functions of 
students with learning disorder 

Method: This article is corrolative-descriptive and the aim society are all the referred students to 

"Mahdasht (Karaj) Learning Disorder Center". Among them, we used 50 referrd students as a sample. 

We also used colich questionaire (2002) and stanford binet intelligent scale (2003) for gathering data 
and then analyse it with SPSS software. 

Findings: Results show that there is a semantic relationship between most of stanford binet's fragment 

scales and fragment scales of colich executive functional test in level of%5. 
Conclusion: accordin to semantic relationship between variabels of research, it seems that 

improvement of executive fanctons of students with learning disorder can affect on reduction of 

symptom of those students. 

Keywords: Learning disorder, stanford binet scale,executive fanctions 
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