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مقایسه کارکردهای اجرایی ،انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان مبتال
به اختالل خواندن و دانش آموزان عادی
ندا رحمتی

9

 6دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی ،انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
و دانش آموزان عادی انجام شد .طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی مقایسه¬ ای است .جامعه¬ی آماری پژوهش کلیه
دانش-آموزان دارای اختالل خواندن مقطع ابتدایی مراجعه کننده به مراکز اختالالت¬ یادگیری شهر تهران تشکیل می¬دادند.
نمونه پژوهش شامل  03دانش آموز مبتال به اختالل خواندن بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند و
برحسب تعداد و ویژگیهای دموگرافیک (سن ،جنس ،پایه تحصیلی) با گروه دانش آموزان عادی ،همتا سازی شدند .جهت
گرداوری اطالعات از مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر ،آزمون فراخنای حروف – ارقام ،آزمون مربع¬های دنباله¬دار
تولزـ¬پیرون ،آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین و مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان استفاده گردید.
برای تحلیل دادهها نیز از آزمون  Tمستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد ،میانگین انگیزش
تحصیلی و رضایت تحصیلی در دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن بهطور معناداری پایین تراز دانش آموزان عادی است
( )p >3/36همچنین میانگین نمرات مولفه های کارکردهای اجرایی از جمله حافظه فعال ،توجه و انعطاف پذیری ذهنی در
دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن بهطور معناداری پایین تر از دانش آموزان عادی است (. )p >3/36
واژههای کلیدی :کارکردهای اجرایی ،انگیزش تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،اختالل خواندن
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 .مقدمه
اکتساب خواندن یکی از مهم ترین ابزارهای یادگیری زندگی روزمره است(نجفی پازوکی و همکاران  ،)6031 ،خواندن بهعنوان
یکی از عمدهترین روشهای کسب معلومات و دانش ،بنیادیترین حوزه یادگیری بویژه در مقطع ابتدایی است که زیربنای
موفقیتهای تحصیلی آینده خواهد بود (کرمی ،عباسی و زکییی .)6031 ،با این حال برخی دانشآموزان با وجود برخورداری از
هوش طبیعی ،فرصتهای آموزشی مناسب و عدم وجود اختالالت هیجانی ،در خواندن دچار مشکل می شوند تا بدانجا که در
اکثر ناکامیهای تحصیلی این دانشآموزان ردپای ضعف در مهارتهای خواندن را میتوان مشاهده کرد (هاالهان و همکاران ،
1335؛ ترجمه علیزاده و همکاران .)6033 ،انجمن روانپزشکی آمریکا ( )6331معیار تشخیص اختالل خواندن را وجود یک
ناهمخوانی عمده بین سطح کنونی پیشرفت خواندن (صحتخواندن ،سرعت خواندن و درک خواندن) با سطحی که براساس
سن تقویمی و ذهنی و پایه تحصیلی دانشآموز مشاهده میشود ،مشخص کرده است.
در خصوص نقش کارکردهای اجرایی در ناتوانی های ویژه یادگیری اطالعات نسبتا جدیدی وجود دارد .کارکردهای اجرایی،
کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی است که مجموعهای از تواناییهای عالی ،بازداری ،خود آغازی گری ،برنامه ریزی
راهبردی ،انعطاف شناختی و کنترل تکانه را به انجام میرساند .کارکردهایی همچون سازمان دهی ،تصمیم گیری ،حافظهی
کاری ،حفظ و تبدیل کنترل حرکتی ،احساس و ادراک زمان ،پیش بینی آینده ،بازسازی ،زبان درونی و حل مسئله را میتوان از
جمله مهمترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنشهای هوشی به انسان
کمک میکند (پروین .)6031 ،در پژوهش حاضر ،منظور از کارکردهای اجرایی ،حافظه فعال ،توجه و انعطاف پذیری ذهنی
است .حافظه فعال بخشی از نظام حافظه انسان است که با توجه به ظرفیت محدودی که دارد ،اطالعات را به طور موقت در
حالت فعال نگه میدارد تا بتوان بر روی آنها عملیات دیگری انجام دهد  (Lewis & Carpendale, 1333).توجه نیز مثل
دروازهبان ذهن عمل میکند ،که این کار را با تنظیم و اولویت بندی محرکهای پردازش شده توسط سیستم اعصاب مرکزی
انجام میدهد .اجزای توجه شامل تنظیم برانگیختگی و مراقبت ،توجه انتخابی ،توجه پایدار ،فراخنای توجه یا توجه تقسیم
شده ،بازدارندگی و کنترل رفتار است  (Seidman, 1331).کارکرد انعطاف پذیری جزء کنشهای اجرایی است که ضعف در
این مؤلفه با در جاماندگی ،حرکات تکراری و دشواری در تنظیم و تعدیل فعالیتهای حرکتی و توانایی تغییر فکر و عمل در
برابر تغییرات محیطی مشخص می شود .انعطاف پذیری ذهنی به توانایی ایجاد تغییرات سریع در بین مجموعهای از پاسخهای
مختلف اشاره دارد  (Hill, 1331).گواجاردو و کارترایت ( )1361در مطالعه ای به بررسی رابطه بین نظریه ذهن ،استدالل و
کار کرد اجرایی (انعطاف پذیری شناختی) با مفاهیم دریافت زبانی و فهم خواندن در کودکان پایه ابتدایی پرداخته بودند .آنها
در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که انعطاف پذیری شناختی با مفاهیم دریافت زبانی و فهم خواندن رابطه معناداری دارد.
مورا ،سیموس و پریرا ( )1361در مطالعه ای به بررسی عملکرد اجرایی در کودکان با اختالل خواندن پرداختند .در این مطالعه
مهارتهای سرعت پردازش ،انعطاف پذیری ،برنامه ریزی و سیالی کالم در  53کودک دارای اختالل خواندن و  53کودک عادی
 61-۸سال در پرتقال بررسی شده بود .پس از مقایسه دو گروه نارسایی های قابل توجهی در سرعت پردازش ،انعطاف پذیری و
سیالی کالم مشاهده شده بود در حالی که در برنامه ریزی تفاوت قابل توجهی بین گروهها نشان داده نشده بود .مطالعه کجباف
و همکاران ( )9826نشان داد ،کودکانی که دارای مشکالت خواندن میباشند ،اختالفات معناداری را در تکالیف حافظهی فعال
به خصوص تکالیفی که مستلزم فرآیند مدار آوایی-گویشی (حافظهی فعال کالمی) است از خود نشان میدهند.
متغیری که بهنظر میتواند بر موفقیت و پیشرفتتحصیلی دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری تأثیر بگذارد ،انگیزش تحصیلی
است (آریاپوران ،عزیزی و دیناروند .)9868 ،انگیزش تحصیلی به شاخص های شناختی ،هیجانی و رفتاری دانش آموزان
تعریف شده است که دلبستگی آنان به تحصیل و مدرسه را نشان می دهد(Tucker, Zayco & Herman, 1331).
دانشآموزانی که نسبت به موفقیت از انگیزش پایینی برخوردارند ،به سختی کار نمیکنند .در واقع انگیزش تحصیلی به طور
مستقیم عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد و سایر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی بیشتر از طریق انگیزش بر
عملکرد تحصیلی تأثیر دارند  (Tucker, Zayco & Herman, 1331).براور ( )8198نشان داد که دانشآموزان دارای
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ناتوانیهای یادگیری سطوح پایین رقابت در نوشتن و انگیزش نوشتن درونی کمتری را گزارش میکنند .سیدریدیز ،موزاکی،
سیموز و پروتوپاپاس ( )8119نشان دادند که دانشآموزان دارای نقص در درک مطلب خواندن در گروه دانشآموزان دارای
انگیزش پایین قرار میگیرند.
عامل دیگر در پیشرفت تحصیلی  ،رضایت تحصیلی میباشد .رضایت تحصیلی نیز ارزشیابی ذهنی دانش آموزان از تجارب کسب
شده در مدرسه و محیط آموزشی آنها می باشد (ترک زاده .)60۸1 ،مفهوم رضایت تجربه درونی است که حضور مثبت هیجان
ها و نبود احساسات منفی را در برمی گیرد ( .)Rode, 1335رضایت تحصیلی شامل ادراک دانش اموزان از برنامه های
آموزشی ،شرایط الزم برای مطالعه و هم چنین رفتار و راهنمایی معلم است ( .)Floers, 1331بنابراین رضایت از تحصیل به
عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در ایجاد رضایت کلی از زندگی و از جمله متغیرهای عاطفی که به نظر می رسد نقش مهمی
در عملکرد تحصیلی ایفا می کند ،است .علی رغم اهمیت فوق العاده سازه رضایت از تحصیل در تعلیم و تربیت تا کنون
پژوهشی به بررسی این سازه در میان دانش آموزان با و بدون اختالل خواندن نپرداخته است .در مجموع با توجه به این که
تاکنون در پرداختن به مهارت خواندن دانشآموزان و پژوهش برای رفع نقایص خواندن کودکان از اهم مسائل است ،چرا که
ادامه یافتن مشکالت خواندن در کودکان ،آنها را از سطح اطالعات ،پایینتر نگاه خواهد داشت .بنابراین توجه به نارساخوانی
ضروری به نظر می رسد .در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی ،انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی
دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن و دانش آموزان عادی انجام شد.

روش
با توجه به هدف ،روش این پژوهش علّی -مقایسهای میباشد .جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزاندارای اختالل خواندن
مقطع ابتدایی مراجعه کننده به مراکز اختالالت یادگیری شهر تهران تشکیل می دادند .با توجه به علّی -مقایسه ای بودن
پژوهش و نیاز به نمونه خاص ،حجم نمونه تا حدود  03نفر کافی است .بنابراین ،آزمودنی های پژوهش شامل  03دانش آموز
مبتال به اختالل خواندن بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند .همچنین جهت جلوگیری و کنترل دخالت
عوامل و متغیرهای مزاحم ،گروه دانش آموزان عادی برحسب تعداد و ویژگیهای دموگرافیک (سن ،جنس ،پایه تحصیلی) با
گروه دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن ،همتا سازی شدند.
مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر  :مقیاس هارتر از معدود مقیاسهای انگیزشی است که در مقطع ابتدایی کاربرد
دارد .مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  00گویه ( 96سوال برای انگیزش درونی و  61سوال برای انگیزش
بیرونی) بوده و هدف آن بررسی انگیزش پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد .این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت
(5؛ تقریبا همیشه؛ 1؛اکثر اوقات 0؛ گاهی اوقات1،؛ به ندرت :6،هیچ وقت) می باشد .روایی و پایایی پرسشنامه روایی پیش بین
مقیاس اصالح شده هارتر از طریق همبستگی معنی دار بین انگیزش درونی ،با گزارشهای معلم از انگیزش درونی تایید شد.
همچنین بین انگیزش درونی و بیرونی و نیز پاره مقیاس های آنها و دو شاخص عینی پیشرفت تحصیلی از جمله نمره های
درسی و نمره های پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معناداری به دست آمد .هارتر( )9629همچنین ضرایب پایایی پاره مقیاس ها
را با استفاده از فرمول  13ریچاردسون بین  3/51تا 3/۸1و ضرایب بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره ی  3ماهه از  3/1۸تا
 3/10و در نمونه دیگری به مدت  5ماه بین  3/5۸تا  3/11گزارش کرده است .در پژوهش بحرانی ( )60۸1همبستگی درونی
مقیاس فوق بین  3/03تا  ،3/11ضریب پایایی  3/15و روایی مالکی همزمان آن (( r= 3/۸1گزارش شده است.
آزمون فراخنای حروف  -ارقام :این آزمون از تعدادی حروف و ارقام تشکیل شده است که آزمودنی باید به ترتیب اعداد را از
کوچک به بزرگ و سپس حروف را به ترتیب حروف الفبا کنار یکدیگر قرار دهد .این آزمون حافظه کاری را می سنجد .در یک
مطالعه به منظور هنجاریابی ازمون ،این ازمون بر روی  6153نفر در سیزده گروه سنی اجرا شد .میانگین آلفای کرونباخ این
آزمون در همه ی گروه های سنی  3/ ۸1و میزان پایایی ازمون مجدد  3 /11بود .در ایران در پژوهشی که توسط صائب
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( ،60۸1به نقل از قلی زاده و همکاران .)60۸3 ،انجام گرفت میزان پایایی این آزمون با روش آلفای کرونباخ  1/67و با روش
نیمه کردن  3/15به دست امد.
آزمون مربع های دنباله دار تولزـ پیرون :آزمون مربع های دنباله دارتوسط هانری پیرون روانشناس معروف فرانسوی
ساخته و توسط تولز پیرون ( ،63۸1به نقل از ایروانی )60۸0 ،مورد تجدید نظر قرار گرفت .این آزمون یکی از کاربردی ترین
تست های استاندارد ،یک آزمون نابسته به فرهنگ و نوعی آزمون خط زنی است که برای اندازه گیری توجه انتخابی و ارادی
افراد به کار می رود .آزمون از تعدادی مکعب دنباله دار تکرار شونده تشکیل شده است .آزمودنی مکعب های مشابه الگو را خط
می زند .به ازای هر انتخاب درست  6نمره مثبت و به ازای هر انتخاب غلط یا فراموش شده  1/8نمره منفی در نظر گرفته می
شود و از جمع جبری آن ها نمرهی فرد به دست میآید (گنجی .)6031 ،پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ
عبارت بود از  ،1/68با استفاده از آزمون تنصیف  ،3/۸6و اعتبار آن با استفاده از اجرای همزمان با آزمون حافظه وکسلر 1/29
به دست آمد (پاشا و اخوان.(60۸3 ،
آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین
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از این آزمون برای بررسی انعطاف پذیری شناختی استفاده می شود .در این آزمون  1کارت نمونه در باالی صفحه قرار دارد که
از نظر شکل روی آنها (مثلث ،ستاره ،صلیب و دایره) ،تعداد اشکال (از یک تا چهار عدد) و رنگ اشکال (سبز ،آبی ،قرمز و زرد)
با یکدیگر متفاوت هستند .یک دسته کارت  11تایی هم در پائین صفحه نمایشگر قرار دارد که فقط کارت رویی آن مشخص
است .هر کدام از کارت های این دسته کارت نیز بر اساس همان سه قانون مذکور دارای خصوصیات منحصر به فرد خود است.
( 1رنگ ( 1شکل ( 1تعداد شکل ها=  11عدد کارت) در واقع هر یک از کارت ها نمایانگر یک حالت می باشد که تکرار نمی
شود .در این آزمون ،آزمودنی باید بر اساس اصلی که حدث می زند ،کارت رویی دسته کارت را در دسته یکی از کارت های
نمونه قرار دهد (با زدن شماره نوشته شده زیر کارت نمونه بر روی صفحه کلید) و بر اساس بازخورد "درست" یا "غلط" روی
صفحه قانون طبقه بندی را کشف می نماید .پس از قرار دادن درست کارت ها در یک طبقه قانون تغییر می کند و فرد باید
قانون جدید را مبتنی بر بازخورد کشف نماید .نمره آزمودنی در این آزمون تعداد طبقه های ده تایی است که به صورت موفقیت
آمیز دسته بندی کرده است .اگر آزمودنی علی رغم تغییر اصل از سوی آزمایشگر به طبقه بندی بر اساس اصل پیشین ادامه
دهد ،مرتکب خطای درجاماندگی می شود .خطای درجاماندگی به طور کلی تکرار یک پاسخ پیش آموخته در برابر قانون جدید
است .این آزمون یکی از شاخص های اصلی فعالیت لوب پیشانی است (نجاتی ،6031 ،رمضان زاده.)6035 ،
مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان)(MSLSS
این مقیاس نخستین بار درسال  1336توسط هوبنر 2ساخته شد .این مقیاس شامل پنج آیتم خانواده ،دوستان ،مدرسه یا
مدرسه ،محیط زندگی و خود می باشد که در هرکدام از این آیتم ها سواالتی از آزمودنی پرسیده می شود .شیوه نمره گذاری
سواالت بصورت لیکرت چهارگزینه ای از هرگز ( ،)6گاه گاهی ( ،)1اغلب ( )0وبیشتر وقتها ( )1می باشد .درآیتم مربوط به
رضایت از مدرسه سواالت  5،1و  ۸به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .روایی همگرا و افتراقی نیز بوسیله گزارش های
شخصی دیگر ،گزارش های خانواده  ،گزارش های معلمان و مقیاسهای تمایل اجتماعی به دست آمده است .همسانی درونی
مقیاس ( )MSLSSبرابر با  3/۸0۸میباشد (یوسفی .)6031 ،در پژوهش حاضر به این دلیل که تنها رضایت از آموزش و
محیط آموزشی مطرح بوده است ،تنها از آیتم مدرسه که شامل هشت سوال است استفاده شده است.

1

). Wisconsin card sorting test(WCST
Huebner
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یافتهها
جدول  -9میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
در افراد شرکتکننده در مطالعه
عادی ()n=03
گروه

میانگین

اختالل خواندن()n=03
انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

کشیدگی

چولگی

انگیزش درونی

03/23

03/23

42/00

7/42

-3/03

3/42

رضایت تحصیلی

9/03

0/30

2/43

3/88

-3/02

3/23

توجه

30/70

7/39

9/20

7/33

-3/42

3/37

حافظه فعال

0/00

4/20

4/03

3/20

-3/09

3/20

9/03

0/08

30/70

7/39

-3/70

3/22

متغیر

انعطاف

پذیری

ذهنی

در جدول ( )6شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش ارائه شده است .مندرجات جدول نشان داد
با توجه به این که مقادیر چولگی و کشیدگی که در بازه ( )-1 ، 1قرار دارد ،می توان گفت که توزیع نمرات متغیرهای
پژوهش در نمونه ی مورد مطالعه از شکل نرمال برخوردارند.
جدول  -2نتایج آزمون  tمستقل تفاوت میانگین رضایت تحصیلی در دو گروه

متغیر
انگیزش

آزمون برابری واریانسها
F
سطح معناداری

آزمون تی
t

درجه آزادی

سطح
معناداری

3/44

0/04

3/47

28

3/334

تحصیلی

بر اساس جدول ( )8نتایج آزمون  tمستقل نشان داد ،میانگین انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
بهطور معناداری پایین تر از دانش آموزان عادی است (.)p >1/19،t=8/88
جدول  -3نتایج آزمون  tمستقل تفاوت میانگین رضایت تحصیلی در دو گروه
متغیر
رضایت تحصیلی

آزمون برابری واریانسها
F
سطح معناداری
9/38

3/332

آزمون تی
t
درجه آزادی
7/70

28/32

سطح معناداری
3/3333

بر اساس جدول ( )0نتایج آزمون  tمستقل نشان داد ،میانگین رضایت تحصیلی در دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن
بهطور معناداری پایین تر از دانش آموزان عادی است (.)p >1/19،t=6/69
جدول -4نتایج آزمون های معناداری  MANOVAبرای اثر اصلی متغیر گروه بر نمرات مولفه های کارکردهای
اجرایی
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متغیر

گروه

آزمون

ارزش

F

درجه

خطای

آزادی

درجه

سطح معناداری

فرضیه

آزادی

اثر پیالیی

3/02

02/00

0

20

3/3333

المبدای ویلکز

3/04

02/00

0

20

3/3333

اثر هلتینگ

3/80

02/00

0

20

3/3333

3/80

02/00

0

20

3/3333

بزرگ

ترین

ریشه خطا

بر اساس جدول ( ) 1نتایج شاخص آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مولفه های کارکردهای اجرایی
معنی دار می باشد( F=01/00؛ )P<3/36؛آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) را مجاز شمرد.
جدول  -5نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مولفه های کارکردهای اجرایی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

متغیر وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

حافظه فعال

483/00

3

483/00

توجه

773/23

3

773/23

انعطاف پذیری

002/30

3

002/30

تغییرات
گروه

ذهنی

نسبت
F
/99
00
/38
32
/00
08

سطح
معناداری
3/3333
3/3333
3/3333

بر اساس جدول ( ) 5نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات مولفه های کارکردهای اجرایی از جمله
حافظه فعال ( F=98/99؛ ، )P<1/19توجه ( F=98/12؛ )P<1/19و انعطاف پذیری ذهنی ( F=82/89؛)P<1/19
در دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن بهطور معناداری پایین تر از دانش آموزان عادی است.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن در مقایسه با دانشآموزان عادی در انگیزش تحصیلی و رضایت
تحصیلی ،نمره کمتری بهدست آوردند .در این راستا میتوان به نتایج پژوهش سیدریدیس و همکاران ( )1331و براور
( )1361اشاره کرد .انگیزش عاملی است درونی که تحت تأثیر چهار عامل موقعیت(محیط و محرک های بیرونی) ،مزاج
(حالت و وضعیت درونی ارگانیزم) ،هدف(هدف رفتار) و ابزار (ابزار دستیابی به هدف) قرار دارد .این عامل تحرک الزم را برای
به پایان رساندن موفقیتآمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجهی معینی از شایستگی فراهم می آورد.
دانشآموزانی که انگیزش تحصیلی باالیی دارند اشتیاق و عالقهی بیشتری به تحصیل نشان داده ،جهت رسیدن به اهداف
تحصیلی خود تالش بیشتری میکنند برعکس دانشآموزان دارای انگیزش تحصیلی پایین عالقهی چندانی به تحصیل نشان
نداده ،تالش کمتری هم برای رسیدن به اهداف تحصیلی میکنند.
رضایت تحصیلی دانش آموزان نیز به معنی تناسب بین ارزشیابی ذهنی آنها با تجارب و پیامدهای متنوع ارزشیابی شده از
آموزش می باشد .لذا از این منظر ،رضایت تحصیلی دانش آموزان متأثر از رضایت کلی آنان از میزان تحقق انتظارات شان
ُ
می باشد (یوسفی .)6031 ،کو )1363( 3نیز رضایت دانش آموزان را بیانگر چگونگی ادراک آنها از تجارب یادگیری شان
Kuo
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دانستند ،به نحوی که مطابق با تحقیقات ،تجارب رضایت بخش دانش آموزان در مدرسه به حفظ و بهبود بقا آنها در مدرسه
خواهد انجامید  (Debourgh, 6333).فرد دچار اختالل خواندن به دلیل شکست های مکرر در تحصیل  ،به توانایی های
هوشی خود شک می کند و بعد از آن او تمام تالش های خود را عبث می داند .در نتیجه پس از دلسردی به سبب ناکامی
های مکرر نسبت به یادگیری تحصیلی نگرش منفی پیدا می کند (قدیریان و همکاران )6031 ،و در نتیجه تجارب رضایت
بخشی از تحصیل خود ندارند.
نتایج نشان داد که دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن در مقایسه با دانشآموزان عادی در کارکردهای اجرایی و مولفه
های مورد بررسی در پژوهش حاضر یعنی حافظه فعال ،توجه و انعطاف پذیری ذهنی ،نمره کمتری بهدست آوردند .در این
راستا میتوان به نتایج پژوهش گواجاردو و کارترایت ( ،)1361مورا ،سیموس و پریرا ( )1361و کجباف و همکاران ()60۸3
اشاره نمود.
در تبیین نقش توجه در اختالل خواندن می توان گفت توجه می تواند زیربنای مشکالت ادراکی و تحصیلی در کودک باشد.
پردازش اطالعات نیاز به توجه دارد .از میان محرکاتی که از محیط توسط گیرنده های حسی دریافت می شود ،آنهایی کامال
پردازش می شوند که به صورت انتخابی به آنها توجه شود (قلمزن ،مرادی و عابدی .)6030 ،توجه انتخابی مستلزم تمرکز بر
برخی فعالیت های ذهنی و نادیده گرفتن برخی دیگر است .در واقع توجه انتخابی ،تمرکز صرف بر محرکهای مورد نیاز و
دریافتن اطالعات الزم برای انجام تکلیف است .توجه انتخابی برای فعالیت های تحصیلی از جمله خواندن بسیار ضروری است
زیرا به فرد کمک می کند وقتی میزان اطالعات و محرک های دیگر با فرآیند خواندن تداخل می کند ،همچنان بتواند بر
خواندن متمرکز شود  (Garcia, Desgualdo & Fukuda,8116).به نظر می رسد با در نظر گرفتن ظرفیت محدود توجه از
یک طرف و تعداد بی شمار محرکات محیطی از طرف دیگر ،کودکان دچار ناتوانی یادگیری در تمییز قائل شدن بین محرکات
اصلی و مورد نیاز و سایر محرکات غیرضروری عملکرد ضعیفی دارند (قلمزن ،مرادی و عابدی )6030 ،و در نتیجه نمی توانند
به طور انتخابی بر اطالعاتی که برای خواندن ضروری است توجه کنند و اطالعات ضروری و غیر ضروری را افتراق دهند.
در تبیین نقش انعطاف پذیری ذهنی در اختالل خواندن می توان گفت خواندن یک تکلیف شناختی پیچیده است که مستلزم
ظرفیت پردازش همزمان چندین جنبه از محرکهاست و در نتیجه پردازش های شناختی کلی از جمله کارکردهای اجرایی در
فرایند خواندن نقش مهمی دارند  (van der Sluis, de Jong, van der Leij, 8116).طبق تحقیقات انجام شده،
اولین مؤلفه کلیدی برای شروع خواندن ،ظهور آگاهی فرازبانی است .آگاهی فرازبانی مستلزم تغییر توجه از معنای واژه به در
نظر گرفتن سایر ویژگی های زبان مانند واج شناسی است ) (Colé, Duncan & Blaye, 8197و فرد برای خواندن باید
بتواند به طور مرتب بین معنای واژه و تشخیص واجها و ادای واجها جا به جایی داشته باشد .مؤلفه شناختی زیربنایی برای جا
به جا شدن بین موضوعات ،راهکارها و چشم اندازها به منظور سازگاری با موقعیت ،انعطاف پذیری شناختی است
(Diamond, 8198).با این تبیین می توان انتظار داشت که دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص (نارسایی
خواندن) در کار کرد اجرایی انعطاف پذیری شناختی از همساالن خود ضعیف تر عمل کنند.
در تبیین نقش حافظه فعال در اختالل خواندن می توان گفت یکی از عوامل تحولی دخیل در فرایند خواندن ،حافظه است.
حافظهی دانشآموزان ناتوان در خواندن از جمله مواردی است که مورد توجه اکثر محققان و متخصصان این حوزه بوده و
انواع خطاهای خواندن دانشآموزان دارای ناتوانی خواندن براساس آن قابل تبیین است.
به طور مثال ،یافتههای پژوهشی حاکی از این است که حافظه در تبیین انواع نقایص خواندن (سرعت و صحت) نقش مؤثری
داشته و در دانشآموزان ناتوان در خواندن ،کمبود یا کارکرد بد حافظه برای نگهداری اطالعات مربوط به ساختار واجشناختی
زبان موجب میشود اطالعات واجی ضروری برای رمزگشایی واژه به خوبی عمل نکرده و کلمه به درستی تلفظ نشود
(میکائیلی منیع و فراهانی .)9827 ،حافظهی فعال با درک خواندن مرتبط است ،ولی با توجه به رویکردهای تئوری ،نقش
عملکرد و ساختار حافظهی فعال در درک خواندن ،به روشهای متفاوتی توضیح داده شده است .با توجه به مدل اصلی
پیشنهاد شده توسط بدلی و هیچ تعدادی از محققان پیشنهاد میکنند که رابطهی بین حافظهی فعال و درک خواندن به
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فاکتورهای خاصی بستگی دارد .براساس این نظریه ،نشان داده شده است که عملکردهای شفاهی حافظهی فعال با درک
خواندن مرتبط است و عملکردهای دیداری -فضایی حافظهی فعال تنها به میزان متوسطی به درک خواندن مرتبط
است(.) Carretti, Borella Cornoldi & De Beni, 8116
بر اساس نتایج این پژوهش مبنی بر پایین بودن انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی کمتر دانشآموزان مبتالبه اختالل
خواندن به مدرسه ،به مسئوالنی که در حوزهی تعلیم و تربیت کودکان مبتالبه ناتوانیهای یادگیری فعالیت دارند ،توصیه
میشود با انجام اقداماتی چون به کارگماشتن معلمان با سابقه ،ایجاد روابط مثبت سالم با دیگران ،ایجاد محیطی امن و آکنده
از اطمینان و اعتماد برای کودک و کسب رضایت دانشآموزان با اعمال مدیریت درست به تقویت انگیزش تحصیلی و رضایت
تحصیلی این دانشآموزان بهعنوان دو متغیر تأثیر گذار مهم بر یادگیری آنها کمک کنند .همچنین نتایج این مطالعه حاکی
از وجود نقص در کارکردهای اجرایی "(حافظه فعال ،توجه وانعطاف پذیری ذهنی) کودکان مبتال به اخـتالل خواندن می
باشد .بنابراین پیشنهاد میشود مداخالت درمانی نوین جهت ترمیم کارکردهای اجرایـی در کودکـان مبـتال بـه اخـتالل
خواندن طراحی شود.
از جمله محدودیتهای این پژوهش این بود که برای تشخیص ناتواناییهای یادگیری دانشآموزان به پرونده تحصیلی و
تشخیص مسئولین مراکز مربوط به ناتواناییهای یادگیری رجوع شد .همچنین حجم کم نمونه و روش نمونه گیری در
دسترس نیز از دیگر محدودیت های پژوهش بود.
قدردانی
سپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم رسیده و از هیچ محبتی دریغ نکرد و در تمام مراحل
زندگیم مرا قوت قلب بود.با درود فراوان به روح پر فتوح پدر بزرگوارم و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر
دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت.
تقدیم به همسر مهربانم که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راه بود و همچنین عرض احترام و ادب خدمت استادان
فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
منابع
.6
.1
.0
.1
.5
.1

.1

آریاپوران ،سعید؛ عزیزی ،فرامرز و دیناروند ،حسن ( .)6031رابطهی سبک مدیریت کالس معلمان با انگیزش و
پیشرفت ریاضی دانشآموزان پنجم ابتدائی .روانشناسی مدرسه.10-16 ،)6(1 ،
ایروانی ،محمود ( .)60۸0روانشناسی آزمایشی (تجربی) .تهران :انتشارات پیام آوران کلک آزاد.
بحرانی ،محمود .)60۸1( .مطالعه انگیزش تحصیلی دانش¬آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن.
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .دوره  ،11شماره ( 1پیاپی .631-665 ،)15
پاشا ،غالمرضا و اخوان ،گیتی .)60۸3( .تأثیر موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرن مرد و زن مرکز
شفاء دزفول .یافته های نو در روانشناسی.05-11 ،)66(1،
پروین ،نصیبه .)6031( .رابطه بیش کلی گویی حافظه شرح حال و عملکرد اجرایی در افراد افسرده و سالم .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
ترک زاده ،جعفر ،محترم ،معصومه ،شاهرخ ،ساناز .)6035( .ارزیابی رضایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی مطالعه
موردی :دبیرستان های شهرستان داراب .کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز
هزاره سوم.
رمضان زاده ،مهسا .)6035( .اثربخشی بازتوانی شناختی بر میزان سازگاری با خانواده ،کارکردهای اجرایی و عالئم
مثبت و منفی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
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.۸

.3

.63
.66
.61
.60
.61
.65
.61
.61

.6۸

سلطانی کوهبنانی ،سکینه ،علیزاده ،حمید ،هاشمی ،ژانت ،صرامی ،غالمرضا ،سلطانی کوهبنانی ،ساجده .)6031( .
اثربخشی برنامه رایانه یار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختالل ریاضی .تحقیقات علوم
رفتاری.16۸-13۸ ،0 ،
قدیریان ،سمانه  ،موسوی پور ،سعید ،اکبری چرمهینی ،صغری .)6031( .تاثیر بازی های آموزشی مبتنی بر
فرایندهای شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکالت ویژه خواندن .ناتوانی های
یادگیری.33-11 ،0 ،
قلمزن ،شمیا ،مرادی ،محمدرضا  ،عابدی ،احمد  .)6030( .مقایسه نیم رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی
و کودکان دچار ناتوانی های یادگیری .ناتوانی های یادگیری .663-33 ،1 ،
قلی زاده ،زلیخا  ،باباپور خیرالدین ،جلیل  ،رستمی ،رضا  ،بیرامی ،منصور  ،پورشریفی ،حمید . )60۸3( .اثربخشی
نوروفیدبک بر حافظه کاری .پژوهش های نوین روانشناختی.31-۸1 ،6۸ ،
کرمی ،جهانگیر ،عباسی ،زینب ،زکی یی ،علی  .)6031 (.تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر سرعت ،دقت و درک
مطلب دانش آموزان نارسا خوان .ناتوانی های یادگیری.15-0۸ ،0 ،
گنجی ،حمزه  .)6031(.آزمون های روانی (مبانی نظری و عملی) .تهران :انتشارات ساواالن.
نجفی پازوکی ،معصومه ،درزی ،علی ،دستجردی ،مهدی ،سعادتی شامیر ،ابوطالب .)6031 (.درک نحوی ،حافظه فعال
و درک متن .نوآوری های آموزشی.13-16 ،15 ،
هاالهان ،دی .پی ،لوید ،جی ،کافمن ،جی .ام ،ویس ،ام .پی ،مارتینز ،ال .)1335( .اختاللهای یادگیری؛ مبانی،
ویژگیها و تدریس موثر .ترجمه حمید علیزاده و همکاران .)6033( .تهران ،انتشارات ارسباران.
یوسفی ،سودابه .)6031( .رابطه عوامل پنجگانه شخصیت و خودکارآمدی تدریس معلم با عملکرد تحصیلی و رضایت
تحصیلی در دانش آموزان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
میکائیلی ،فرزانه ،فراهانی ،محمدنقی  .)60۸1( .بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن در دانش آموزان پسر
عادی و نارساخوان دبستانی .کودکان استثنایی.0۸1-013 ،1 ،
کجباف ،محمدباقر ،الهیجانیان ،زهرا ،عابدی ،احمد .)60۸3( .مقایسه نیمرخ حافظهی کودکان عادی با کودکان دچار
ناتوانیهای یادگیری در امال ،ریاضی و روخوانی .تازه های علوم شناختی15-61، )6( 61 .
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