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خواندناختالليداراآموزاندانشییاجرايکارکردهاۀسیمقا
يعادآموزاندانشبا

ریـزي برنامه-گیريتصمیمدهی،سازمانشاملاجراییيکارکردهاحاضرپژوهش: هدف
-علیپژوهشایندر: روش. کندمیسهیمقايعادونارساخوانکودکاندررابازداريو

30گـروه دوتصادفی،گیرينمونهاساسبرابتدایی،ةدورآموزدانش70انیمازايمقایسه
هايازآزموناستفادهباهاداده. شدندومقایسهانتخابعاديکودك40ونارساخوانةنفر

هوشـی زآزمـون ینوکـولیج وشخصـیتی شـناختی روانعصـب آزمونخواندن،تشخیصی
جینتـا . شـدند تحلیـل مسـتقل tآزمونازاستفادهباهاداده: هایافته.آمددستبهوکسلر

-گیـري تصـمیم دهـی، -سـازمان اجرایـی کارکردهايدرنارساخوانکودکانکهدادنشان
آمـوزان دانـش یـی اجراکـارکرد . دارنـد تفـاوت عـادي کودکـان باوبازداريریزيبرنامه

ازبهتـر داريمعنـا طـور بـه يبـازدار ودهیسازمانهاياسمقیخردهدرپسرنارساخوان
ــرنارســاخوانآمــوزاندانــش ــود،دخت ــاب ــیــیاجرادرکــارکردام ــخــردهویکل اسمقی

داريمعنـا تفـاوت دختـر وپسرنارساخوانآموزان-دانشنیبيزریبرنامه-يرگیمیتصم
-يرگیـ میتصـم ويبـازدار ،دهیسازمانشاملییاجراکارکرد: يرگیجهینت.نشدمشاهده

صیتشـخ . اسـت يعـاد آمـوزان دانـش ازترفیضعنارساخوانآموزاندانشيزریبرنامه
اخـتالل درمـان ويریشـگ یپدرحیصـح ۀمداخلـ وییاجرايکارکردهادراشکالبموقع

.استرگذاریتأثخواندن

.يزریبرنامه-يرگیمیتصم،يبازدار،دهیسازمان،ییاجراکارکرد: هادواژهیکل

The comparison of executive functions in students with and without
reading disorder

Introduction: This study was done to compare the executive function including
organization, decision making-planning and inhibition in students with and
without reading disorder. Methods: 70 students including 40 with and 30
without dyslexia were selected via the random sampling method. The
comparison was based on the reading tests, Wechsler intelligence scale of
children and the Coolidge personality and neuropsychological inventory for
children. Data were analyzed using the t-test. Results: Our data indicated that
children with dyslexia had a significant difference in executive function,
organization, decision making and inhibition compared to normal children.
Executive function in organization and inhibition subscales in male student with
dyslexia was significantly better than female students with dyslexia. There was
no difference between male and female students with dyslexia in executive
function, decision making and planning subscale. Conclusion: Executive
function including organization, inhibition, and decision making and planning in
students with dyslexia were weaker than normal subjects. Diagnosis of executive
function insufficiency and planning suitable interventions accordingly can have a
positive effect in prevention and treatment of reading disorder.
Keywords: Executive function, Organization, Inhibition, Decision making,
Planning.
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مقدمه 
اصطالحی است که به دامنۀ وسـیعی  "اختالل خواندن"

هاي خواندن در گسترة زندگی اشاره دارد. به از نارسایی
درصد اختالالت یادگیري بـه  80)، 1نظر مییزو کلهون (

اختالل خواندن مربوط است. شیوع اختالل خوانـدن در  
هاي آمـاري نشـان   بررسیپسران بیش از دختران است.

آموزان نارسـاخوان  درصد دانش80دهند که بیش از می
25پسر هستند و پژوهشگران معتقدند که منشأ بـیش از  

درصد از افت تحصیلی کودکـان دبسـتانی نارسـاخوانی    
). در این اختالل فرد به رغم آموزش متعـارف،  2است (

اقتصـادي در  -هوش کافی و وجود امکانات اجتمـاعی 
واندن مشکل دارد. فرد نارسـاخوان ممکـن اسـت در    خ

تبدیل نمادهاي نوشتاري به گفتاري(خواندن) و گفتاري 
بــه نوشــتاري (هجــی کــردن ونوشــتن) مشــکل داشــته 

شناختی، نارساخوانی ). از دیدگاه عصب روان4، 3باشد(
هـاي  کرهتحولی، ناشی از اختالل در ساختار و کنش نیم

دگاه، نارسـاخوانی ناشـی از   مغز است. بر اساس این دی
هـاي چـپ و راسـت و یـا     کـره نارسایی در یکی از نیم

). یکـی از مشـکالت کودکـان    5کـره اسـت(  هردو نـیم 
) کـه در  6است (1نارساخوان اشکال در کارکرد اجرایی

هاي اخیر توجه زیادي به آن شـده اسـت. بـه نظـر     دهه
ــی ــی در رشــد اجتمــاعی و  م رســد کارکردهــاي اجرای

تحصیلی و آموزشـگاهی نقـش کلیـدي داشـته     موفقیت 
).7(باشد

هـاي مهمـی هسـتند کـه در     کارکردهاي اجرایی ساختار
کنترل و هدایت رفتار نقش اساسی داشته و براي انطباق 
و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیـت دارنـد. ایـن    

دهند تـا تکـالیف را آغـاز و    کارکردها به افراد اجازه می
هـا مقـاوم باشـند؛    اجهه بـا چـالش  تکمیل کنند و در مو

هاي غیرمنتظره را تشخیص داده و بـه سـرعت   موقعیت
هاي مناسب با موقعیت را طراحی کنند؛ ها و برنامهنقشه

هاي روزانه را مدیریت و مـانع بـروز رفتارهـاي    استرس
). اصطالح کارکردهاي اجرایـی بـه   9، 8نامناسب شوند(

بردارنـدة کارکردهـاي   اي کلی اشـاره دارد کـه در   سازه
ریـزي، بـازداري و   گیـري، برنامـه  متعددي مثل تصـمیم 

هاي شناختی عالی مغـز  دهی است که به مهارتسازمان
نظیر توجه، حافظۀ فعـال، زبـان، ادراك و تفکـر خـالق     
نیـــاز دارد. ایـــن کارکردهـــا در انجـــام تکـــالیف     

هاي هوشی و مسایل تحصـیلی بـه افـراد    یادگیري،کنش
). به طور کلی، کارکرد اجرایی را 11، 10کنند(کمک می

توان شامل توجه به اطالعات مرتبط و تمرکز بـر آن  می

و بازداري از اطالعـات نـامربوط (توجـه و بـازداري)،     
(مـدیریت تکلیـف)،   تغییر توجه و تمرکـز در تکـالیف  

یـابی بـه   ریزي توالی انجام تکـالیف بـراي دسـت   برنامه
سانی و بررسـی محتـواي   روز رریزي)، بهاهداف (برنامه

هـاي بعـدي درتکـالیف    حافظۀ فعال جهت تعیـین گـام  
وبازنمـایی رمزهـا درحافظـۀ فعـال    )بازبینی(اي زنجیره

پارچـه  این کارکردهـا شـامل یـک   .دانست) رمزگردانی(
هـاي  دادهاي حسی چندوجهی، ایجاد پاسخکردن درون

گوناگون، نگهداري مجموعه، رفتارهاي هدفمنـد،انطباق  
ریزي و ارزیـابی خـود   یرات محیطی، توانایی برنامهباتغی

.  )12(است
مطالعات مربوط به بررسی تحولی کارکردهـاي اجرایـی   

که این کارکردها ازهمـان دوران اولیـۀ رشـد    نشان داده
ظـاهر شـده وبـه    )پایان سـال اول زنـدگی  تا"احتماال(

سـالگی دچـار   پـنج تـا دودرکنـد و تدریج رشـد مـی  
سـالگی  12شـود. در حـدود   بسـیارمهمی مـی  تغییرات 

ــرد     ــبیه عملک ــادي ش ــیار زی ــان تاحدبس عملکردکودک
هـا از ایـن مفهـوم کـه     شود. ایـن یافتـه  ساالن میبزرگ

ــد ایجــاد   ــداي تول ــی ضــروري از ابت ــدهاي اجرای فراین
یابنـد  درسراسرکودکی وبزرگسالی ادامه مـی شوند ومی

ـ   حمایت می ی در کند. رشد تکـالیف کارکردهـاي اجرای
هاي رشدي در لـوب  طی دوران کودکی منطبق با جهش

انـد کـه هـر    ها نشـان داده ). پژوهش13است (2پیشانی
توانـد بـه   گونه نقص در رشد کارکردهاي اجرایـی مـی  

ریزي براي شـروع و اتمـام تکلیف،بـه    اختالل در برنامه
، اختالل حافظـه و اخـتالل یـادگیري    یادسپاري تکالیف

ــد ( ــان داده ). مطال14بینجام ــین نش ــات پیش ــه ع ــد ک ان
آمـوزان  کارکردهاي اجرایی با عملکرد تحصـیلی دانـش  

هـاي ایـن تحقیقـات نشـان     ). یافته16، 15ارتباط دارد (
آموزان مبتال بـه اخـتالل خوانـدن و    داده است که دانش

ریاضی نسبت بـه گـروه عـادي در یـادگیري دیـداري،      
ظۀ حافظۀ معنایی و سنجش مسایل کالمی (سرعت، حاف

ــۀ     ــایی، حافظ ــداري، فض ــۀ دی ــی، حافظ ــال و کالم فع
کنند. همچنین نتایج درازمدت) نمرات کمتري کسب می

ــال د  ــه حافظــۀ فع ــادگیري و مهــارت نشــان داده ک ر ی
ــؤثري اســت. سســماو   ــل م ــدن و ریاضــیات عام خوان

کارکردهـاي  ) در تحقیقی دیگر به بررسی 17همکاران (
ریزي) در رابطه بـا توجـه،   اجرایی(حافظۀ فعال و برنامه

1. Executive functions
2. Frontal lobe
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خـــوانی کلمـــات و درك خوانـــدن رمزگشـــایی، روان
پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که کارکرد اجرایـی  

دهـی کمـک   ریـزي وسـازمان  برنامه-گیريمانند تصمیم
کند. نتـایج پژوهشـی دربـارة    مهمی به درك خواندن می

آموزان نارساخوان و عادي پایۀ سـوم  ل دانشحافظۀ فعا
دبستان نشان داد که بین آوا شناسـی و حافظـۀ فعـال و    
تأثیر آن بر نارساخوانی همبستگی وجود دارد. همچنین 

هـاي شـنیداري و دیـداري در    نتایج نشان داد که محرك
ــراد      ــد و اف ــت دارن ــدن اهمی ــادگیري خوان ــد ی فراین

ـ نارساخوان در حافظۀ فعال ضـعیف  ر از گـروه شـاهد   ت
آمـوزان  ). نتایج مقایسۀ دو گروه دانش18(کنندعمل می

نارســاخوان و عــادي در یــک پــژوهش نشــان داد کــه  
عادي، آموزانآموزان نارساخوان در مقایسه با دانشدانش

یـابی،  در تکالیف مربوط به تشخیص دیـداري و شـکل  
خطاهاي بیشتري داشـتند و بـین تشـخیص دیـداري و     

یـابی همبسـتگی مثبـت وجـود داشـت.      عملکرد شـکل 
تـوان گفـت   بنابراین براساس پژوهش انجـام شـده مـی   

کمبود توجه دیداري و نیز مشکل در پـردازش دیـداري   
تواند به اخـتالل در عملکـرد خوانـدن منجـر شـود     می

ثباتی دوچشمی و ناپایداري در رسد بی). به نظر می19(
وفـی را  شود تـا حر درك دیداري نارساخوانان باعث می

ها بیانگر کنند بخوانند، درهم ببینند. پژوهشکه سعی می
ــه ــن نکت ــد  ای ــدن درســت و روان نیازمن ــه خوان ــد ک ان

بازشناسی سـریع دیـداري و تفسـیر معنـایی حـروف و      
هاست وبـراي درك  کلمات جدید در ثبت متوالی چشم

شـناختی نارسـاخوانان   هاي عصـب نارساخوانی، ارزیابی
).21، 20(ضروري است

ــانی کــه 22(در تحقیــق دایمــن و اکــرمن ) روي کودک
ناتوانی خواندن داشتند، میزان اختالل در پسران نسـبت  
به دختران نُه به یک بود. نتایج پژوهش رحیمیان بـوگر  

) نیز نشان داد که شـیوع نارسـاخوانی در   23و صادقی (
،8/10هاي دوم تا پنجم به ترتیـب آموزان پسر پایهدانش

آمـــوزان دختـــر درصـــد و در دانـــش9/6و 5/9،2/8
8/2و 5/3، 4/4، 9/5هاي دوم تا پـنجم بـه ترتیـب    پایه

لختالع اشیوانمیز)24(هجینورسیلودرصد اسـت.  
ــوم را پسر زان موآنشدان درنداخو ــۀ سـ و در2/8پایـ
ــاي هپسر پایزان موآنشو در دا3/4خترزان دموآنشدا ه

ة چهــارمپایدختــر زانموآنشداو در2/8پنجمرم وچها
انـد. وجـود نقـص در کـارکرد     درصد گزارش کرده1/3

اجرایی این کودکان حاکی از آن است که ایـن کودکـان   
هاي مهـم تکلیـف، بـازداري و کنتـرل     در توجه به جنبه

ربـط بـه تکلیـف ونگهـداري اطالعـات      هـاي بـی  پاسخ
یـابی  توانند دسـت دریافتی از محیط مشکل دارند و نمی

هـاي  ننده را به تـأخیر بیندازنـد و بـه شـیوه    کبه تقویت
هـاي  مدار به انجام دادن تکالیف درسی وفعالیتتکلیف

). ایـن کودکـان در تنظـیم وقـت     25(روزمره بپردازنـد 
هاي رفتاري هسـتند نظمیواستفادة بهینه از آن دچار بی

شود که کودکـان نتواننـد   ). این مشکالت باعث می26(
ریـزي داشـته باشـند و    رنامـه در ارائۀ پاسخ و تکلیـف ب 

پارچـه  دهنـد و یـک  اجزاي مختلف را به خوبی سامان 
دانیم، خواندن از تکالیف بسـیار  کنند. همان طور که می

دشواري است که کودکان براي داشتن عملکرد مناسـب  
هــاي مــورد اشــاره در آن بایــد از ســطح بهینــۀ توانــایی
کارکردهاي اجرایـی  برخوردار باشند. بنابراین سه مؤلفۀ 

نقش بسـیار مهمـی در عملکـرد تحصـیلی دارنـد. ایـن       
کنند تا علـت عملکـرد   ها به پژوهشگران کمک مییافته

ریـزي و  ضعیف تحصیلی و نادرست در تکالیف، برنامه
).27(هاي نادرست این کودکان را بهتر درك کنندپاسخ

آمـوزان نارسـاخوان   شایان ذکر است که مشکالت دانش
افت تحصیلی و اتالف بودجه و امکانـات پایـان   فقط با

آمـوزان،  پذیرد، بلکـه بـه سـرزنش و تحقیـر دانـش     نمی
تشکیل خودپندارة ضعیف و کاهش عـزت نفـس آنـان    

اندازد و انجامد و سالمت روان آنان را به مخاطره میمی
چه بسا آنان را بـه اسـتفاده از سـاز و کارهـاي دفـاعی      

بموقـع کودکـان داراي   ). شـناخت  28ناموفق بکشـاند ( 
کند تا اختالالت یادگیري به معلمان و والدین کمک می

به رفع اشکاالت یادگیري آنان اقدام و از افت تحصـیلی  
که خود آفت بزرگ نظـام آموزشـی اسـت، جلـوگیري     
ــت      ــر اس ــادگیري، بهت ــتالالت ی ــۀ اخ ــد. در زمین کنن

هـاي دبسـتان   گذاري و درمان بموقع در سـال تشخیص
از این رو، مطالعه دربـارة فراینـد و بررسـی    انجام شود.

آموزان داراي اختالل خواندن ضـروري بـه   آن در دانش
هـاي بهبـود کـارکرد اجرایـی     رسـد. یـافتن راه  نظر مـی 

تواند به تقویت مهارت اختالل خوانـدن بینجامـد. از   می
آنجا که کارکردهاي اجرایی یک فعالیت شناختی اسـت،  

و پیدایش یک چرخـۀ منفـی   تواند از بروزبهبود آن می
ناکامی جلوگیري کند. در مجموع، در ارتباط بـا ضـعف   

آمـوزان  کارکردهاي اجرایی و مهارت فراشناختی دانـش 
اي وجـود  کنندههاي حمایتدچار اختالل یادگیري داده

ــأثیر آمــوزش کارکردهــاي   دارد کــه اهمیــت بررســی ت
گیــري تصــمیم-ریــزيدهــی، برنامــهاجرایــی (ســازمان

آمـوزان  داري) بـر بهبـود عملکـرد خوانـدن دانـش     وباز
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دهـد. از ایـن رو، هـدف ایـن     نارساخوان را نشـان مـی  
هــاي کــارکرد اجرایــی مطالعــه تأکیــد بــر نقــش مؤلفــه

ریزي و بازداري) در برنامه-گیريدهی، تصمیم(سازمان
راستاي بهبود اختالل خواندن است. در پژوهش حاضـر  

ز کارکردهـاي  سعی شـده اسـت تـا نقـش سـه مؤلفـه ا      
-ریزي، بازداري و سازمانبرنامه-گیرياجرایی (تصمیم

دهی) در کودکان نارساخوان بررسی و مطالعه شود. بـه  
همین منظور تالش شده تا این هدف پـژوهش بررسـی   
شود که آیا کارکرد اجرایی کلی و سه مؤلفۀ کارکردهاي 

دهـی در  گیري، بازداري و سازماناجرایی شامل تصمیم
کودکان با و بدون اخـتالل خوانـدن تفـاوت دارد. سـه     
مؤلفۀ کارکرد اجرایی پسران و دختران نارسـاخوان نیـز   

مقایسه شد.

روش
ۀ سـ یبرمقای مبنپژوهشی اصلهدفماهیت و براساس

ــانعملکــرد ــنارســاخوانکودک ــانا ب ــادکودک دري ع
ي اسـه یمقا–یعلـ پـژوهش روشیـی، اجراي کارکردها

آمـوزان دانـش ي ایـن پـژوهش   آمارۀ جامع.شدانتخاب
شـهرکرمان هاي رساخوان دبستانناوي عادوپسردختر

بـا پـژوهش اهـداف بـه ی ابیدسـت منظـور بـه کهند بود
ــتفاده ــهازاس ــگنمون ــادفي ری ــابی تص ــدانتخ . ندش
دختــروپسـر مـوز آدانـش 70شـامل کننـدگان شـرکت 
20(آنها مبتال بـه نارسـاخوانی  نفر30بودندکهدبستانی 
) پســر20دختــرو20(شــاننفر40و)پســر10دختــرو

، تیجنسازلحاظعادي بودند. گروه نارساخوان و عادي 
–ياقتصـاد تیوضـع ، نیوالـد التیتحصی،هوشة بهر

مـدارس فهرسـت  ابتـدا .شـدند همتـا سـن وی اجتماع
ــدا ــهیی ابت ــراندختران ــهرکرمانۀ وپس ــوزشاز ش وآم

ــرورش ــه پ ــهباتوجــهوســپستهی ــب ی، آموزشــۀ منطق
انتخـاب ی طورتصادفبهشهرۀ نقطچهارازآموزان دانش
ـ .دشدن نارسـاخوان ابتـدا   آمـوزان دانـش انتخـاب اي رب

ی بررسـ آنها شرفتیپزانیموی لیتحصسالکینمرات
ی نارساخواننشانگانی وارسفهرستبعدۀ درمرحل. شد

-DSM-IVازبرگرفتـه ی صـ یتشخي هـا مالكبراساس
TRکودکـان شـد.  اجرای نارساخوانی صیتشخوآزمون

کارشـناس کـه بـه وسـیلۀ   ی،نیبالۀ مصاحببا نارساخوان
یی انجام شد، و نیز با استفاده از استثناوپرورشآموزش
قـرار  تـر قیـ دقیی شناسـا مـورد  وکسـلر ی هوشـ آزمون

آمـوزان دانـش ین اوکسلرکودکانهوشآزمونگرفتند. 
اجـرا مدرسـه بـا ی همـاهنگ ازپسي وفردصورتبه

شد. براي سنجش هوش از مقیـاس تجدیـد نظـر شـدة     
هوش وکسلر کودکان کـه دیویـد وکسـلر آن را تهیـه و     

هنجاریـابی شـده اسـت    1974تدوین کرده و در سـال  
استفاده شد. این مقیاس براي سـنجش هـوش کودکـان    

). 29سالۀ شهر شیراز هنجاریابی شده است (13شش تا 
آزمون را تأییـد و  تحقیقات مختلف پایایی و روایی این

ة بهـر ). 29انـد ( گـزارش کـرده  82/0و 89/0به ترتیب 
عــادي و نارســاخوان بــه طــور کلــی کودکــانی هوشــ

نارسـاخوان کودکـان ة نمري ، اما عادومتوسطدرسطح
. بــودي عــادآمــوزانازدانــشکمتــري عــددۀ درحافظــ
بـا و DSMیصـ یتشخۀ گانـ سـه ي هـا مالكبراساس

وهـوش ی زمـان سـن ،سنبامتناسـب آمـوزش بهتوجه
آموزان نارساخوان دانشخواندنشرفتیپ،شدهدهیسنج

ـ اوبـود انتظـار مـورد ازسـطح ترنییپا بـه اخـتالل نی
ي هاتیفعالایی لیتحصشرفتیدرپي امالحظهطورقابل

تداخل، بودخواندنمهارتمستلزمکهی، زندگة روزمر
.داشت

ابزار پژوهش
ایـن آزمـون کـه بـراي     آزمون تشخیصی نارساخوانی:

ارزیابی توانایی خواندن وتشخیص مشـکالت خوانـدن   
ــش ــامل    دان ــده، ش ــی ش ــدایی طراح ــوزان دورة ابت آم

هاي فرعی خوانـدن اسـت کـه در    اي از آزمونمجموعه
هـاي  سه حوزة درست خواندن، ادراك و فهم و آگـاهی 

کنـد.  هاي آزمـودنی را ارزیـابی مـی   شناختی تواناییواج
آزمون با استفاده از روش آلفاي کرونبـاخ  ضریب پایایی 

ــدن   ــت خوان ــوزة درس ــم  94در ح ــد، درك و فه درص
84شـناختی  هـاي واج درصد و حیطۀ آگاهی51خواندن 

). ایـن آزمـون در همـۀ    30(درصد به دست آمده است
گـذاري  هـا بـر اسـاس نمـرات خطـا نمـره      آزمونخرده

و داراي zشود. نمرات این آزمون بـر اسـاس نمـرة    می
است.  15و انحراف معیار 100میانگین 

ــش ــب پرس ــۀ عص ــیتی  رواننام ــناختی و شخص ش
ــولیج: ــاک ــش اجراي کارکرده ــاس پرس ــی براس ــۀ ی نام

شـناختی و شخصـیتی کـولیج نسـخۀ سـال      روانعصب
ایـن آزمـون چنـدین اخـتالل     .ی شدابیارز) 31(2000
17پنج تـا  شناختی و رفتاري کودکان و نوجوانان عصب

کـه  دهـد و طـوري طراحـی شـده    ساله را تشخیص می
کنـد. از  رفتار کودك را در یک هفتۀ اخیـر ارزیـابی مـی   

آنجا که در این آزمون به مشکالت رفتاري کودك نمـره  
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هــاي آن شــود، نمـرات بــاال در خـرده مقیــاس  داده مـی 
دهندة مشکالت بیشتري در همان حوزه است. هـر  نشان

مقیاسـی مشـخص و مجزاسـت. دو    هاختالل داراي خرد
گویـه بـه ارزیـابی    19هـا بـا   مقیـاس مورد از این خرده

پـردازد. آزمـون را والـدین بـه     کارکردهاي اجرایـی مـی  
ــی   ــخ م ــرت پاس ــاس لیک ــورت مقی ــن دو ص ــد. ای دهن

دهی، مقیاس کارکردهاي اجرایی سه حوزة سازمانخرده
سـنجد. ریـزي و بـازداري را مـی   برنامـه -گیريتصمیم

دهـی و  مقیاس سـازمان یایی به دست آمده براي خردهپا
مقیاس درصد و براي خرده85ریزي برنامه-گیريتصمیم

پایـایی  نباخوکري آلفادرصد بود. همچنین 66بازداري 
نیـی تع). بـراي  32بـه دسـت آمـد (   90/0درون آزمون

ي انـه یچهارگزاالتؤسـ ،مذکورۀ نامپرسشیی روازانیم
بـه ) نامناسبومناسبي تاحد، مناسب،مناسبکامالً(

ـ یتربعلـوم بخـش دیاسـات ازنفرپنج  ی شناسـ روانوی ت
ـ 90/0ة نمـر کـه شـد دادهکرماندباهنریشهدانشگاه ه ب

.آمددست

هاافتهی
هاتجزیه و تحلیل داده

ابتدا با استفاده از میانگین و انحراف معیـار، توصـیفی از   
-برنامـه -گیـري تصـمیم (کارکردهاي اجراییهاي نمره

آمـوزان عـادي   ) دانـش وبـازداري دهـی سـازمان ، ریزي
آمـوزان نارسـاخوان دختـر و پسـر     و دانشونارساخوان

کارکردهــاي اجرایــیشــد. ســپس بــراي مقایســۀ ارائــه 

ــش ــش  دان ــاخوان و دان ــادي ونارس ــوزان ع ــوزان آم آم
بـه  هاي مسـتقل نمونهtنارساخوان دختر و پسر آزمون 

در >05/0pهـا  سطح معناداري براي آزمـون (کار رفت
هاي مسـتقل نمونهtنتایج آزمون نظر گرفته شده است). 

ــدول  ــه 1(جـ ــان داد کـ ــی) نشـ ــاي اجرایـ کارکردهـ
آمــوزان دار از دانــشآمــوزان عــادي بــه طورمعنــادانـش 

-گیـري تصـمیم هاي مقیاسنارساخوان بهتر و نیز خرده
آمـوزان عـادي   دانشوبازداريدهیسازمان،ریزيبرنامه

آموزان نارساخوان بیشتر اسـت  داري از دانشبه طورمعنا
)05/0<p .( ــدول ــار  1در ج ــراف معی ــانگین و انح ، می

ــی ( ــاي اجرای ــريتصــمیمکارکرده ــه-گی ــزيبرنام ،ری
آموزان عادي ونارسـاخوان  ) دانشوبازداريدهیسازمان

گزارش شده است.
tبا توجه به محاسـبات انجـام شـده از طریـق آزمـون      

کارکردهــاي اجرایــی)، 2هــاي مســتقل (جــدول نمونــه
ــرده ــاسدرخ ــاي مقی ــازمانه ــیس در وبــازداريده

ــش ــا   دان ــه طورمعن ــر ب ــاخوان پس ــوزان نارس دار از آم
ــش ــت  دان ــوده اس ــر ب ــر بهت ــاخوان دخت ــوزان نارس آم

)05/0p< مقیـاس  خردهکلی وکارکردهاي اجرایی). بین
آموزان نارساخوان پسر دانشریزيبرنامه-گیريتصمیم
آموزان نارساخوان دختر تفاوت معناداري وجود و دانش
، میـانگین و انحـراف   2در جـدول  ).p≤05/0(نداشت

،ریـزي برنامـه -گیريتصمیممعیار کارکردهاي اجرایی (
آمـوزان پسـر و دختــر   ) دانــشوبـازداري دهـی سـازمان 

گزارش شده است.

آموزان عادي ونارساخوانهاي آن در دانشو زیر مقیاسکارکردهاي اجراییبراي مقایسۀ هاي مستقلنمونهtآزمون -1جدول 
TPآموزان نارساخواندانشآموزان عاديدانشمتغیر

معیارانحرافمیانگینتعدادمعیارانحرافمیانگینتعداد

ي 
دها

کر
کار

یی
جرا

ا

40550/2346/030292/1359/0814/14000/0ریزيبرنامه-گیريتصمیم
40395/2343/030273/1322/0894/13000/0دهیسازمان
40517/2584/030989/0577/0880/10000/0بازداري

40495/2340/030229/1351/0205/15000/0کل

آموزان نارساخوان دختر و پسرهاي آن در دانشو مؤلفهکارکردهاي اجراییبراي مقایسۀ هاي مستقلنمونهtآزمون -2جدول 
TPآموزان دختردانشآموزان پسردانشمتغیر

معیارانحرافمیانگینتعدادمعیارانحرافمیانگینتعداد

ي 
دها

کر
کار

یی
جرا

ا

10363/1320/020256/1379/0759/0227/0ریزيبرنامه-گیريتصمیم
10460/1353/020180/1267/0431/2011/0دهیسازمان
10267/1605/020850/0524/0952/1031/0بازداري

10375/1319/020156/1351/0657/1054/0کل
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گیريبحث و نتیجه
پژوهش حاضر سه مؤلفه از کارکردهاي اجرایـی شـامل   

دهی وبازداري را در ریزي، سازمانبرنامه-گیريتصمیم
آمـوزان  آمـوزان داراي اخـتالل خوانـدن و دانـش    دانش

ــر     ــؤثر ب ــل م ــه عوام ــا ک ــرد. از آنج ــی ک ــادي بررس ع
شناسی اختالل نارساخوانی بسیار کم مـورد توجـه   سبب

ــۀ      ــایی و مطالع ــرورت شناس ــت، ض ــه اس ــرار گرفت ق
کارکردهاي اجرایی در اختالل خواندن بیشـتر احسـاس   

کودکـان  حاکی از آن است کـه  پژوهش حاضرشود.می
ــی   ــاي اجرایـ ــدن، در کارکردهـ ــتالل خوانـ داراي اخـ

دهـی و بـازداري   ریـزي، سـازمان  برنامـه -گیريتصمیم
تر از همتایان عادي خود هستند. نتایج پـژوهش  ضعیف

) منطبق وحاکی 16،33حاضر بر نتایج برخی تحقیقات (
از آن است که کودکـان دچـار نارسـاخوانی تحـولی در     

ـ  کـارکرد عصـب   دهـی،  ی ماننـد سـازمان  شـناختی اجرای
). 35، 34ریزي و کارکرد حرکتی مشـکل دارنـد (  برنامه

ــی  ــان م ــه نش ــود دارد ک ــواهدي وج ــان ش ــد کودک ده
ــۀ    ــژه در حیط ــه وی ــی ب ــارکرد اجرای ــاخوان در ک نارس

ــه ــزي، ســازمانبرنام ــتری ــی و فعالی ــد ده ــاي نیازمن ه
نتـایج پـژوهش ریتـر و    .)36(ضعیف هستندهماهنگی

آموزان نارسـاخوان در  ن داد که دانش) نشا37همکاران (
انــواع کارکردهــاي اجرایی(بــازداري پاســخ) مشــکالت 

) نشان دادند 7(زیادي دارند. همچنین بالیر و همکاران
آموزانی که دچار ضعف تحصـیلی هسـتند   نمرات دانش

آمـوزان  در حوزة کارکرد اجرایی کمتـر از سـایر دانـش   
ــد ــز در پژوهشــی جداگ38(اســت. دیامون ــد ) نی ــه ب ان

رشدیافتگی کارکرد اجرایی در دوران رشد را با اخـتالل  
ــرتبط   ــادگیري مـ ــتالل یـ ــاعی و اخـ ــاطی، اجتمـ ارتبـ

رسد پژوهش حاضر از نقـش  دانست.بنابراین به نظر می
ــی  ــارکرد اجرای ــۀ ک ــه مؤلف ــم س ــريمه -(تصــمیم گی

دهی و بازداري) در خواندن حمایت ریزي، سازمانبرنام
عات متعددي که در مورد کودکان کند و با نتایج مطالمی

خوانی دارد.نارساخوان شده است هم
ــه خــرده  ــژوهش حــاکی از آن اســت ک ــن پ ــاس ای مقی

هاي مهـم اجرایـی درکارهـاي    دهی (که از مؤلفهسازمان
ــادگیري   ــدي در ی ــدگی اســت) نقشــی کلی ــره زن روزم

مقیـاس  ). همچنـین خـرده  39کنـد ( خواندن بـازي مـی  
سرکوب و خاموش کردن آگاهانۀ بازداري که به توانایی 

هـاي  (به منظور ارایـۀ پاسـخ  هاي خودکار و غالبپاسخ
ــب ــرل    مناس ــبب کنت ــاره دارد، س ــد) اش ــر و هدفمن ت

شود و نقش بسـزایی در خوانـدن   هاي مزاحم میمحرك

مقیـــاس ). همچنــین خـــرده 41، 40کنـــد (ایفــا مـــی 
ریـزي، کـه در رأس کارکردهـاي    برنامـه -گیريتصمیم

خش مهمی از رفتار هدفمنـد اسـت و نقـش    اجرایی و ب
مهمی در اختالل خواندن دارد، دربرگیرندة تنظیم اعمال 

).42(براي پیشرفت راهبردي و اثربخش است
نتایج مقایسۀ سه مؤلفۀ کارکرد اجرایی پسران و دختران 
نارساخوان دال بر آن است که کارکرد اجرایـی دختـران   

تایج این پژوهش ن.تر از پسران نارساخوان استضعیف
اند ) که نشان داده2براي مثال(هابا نتایج برخی پژوهش

سـو تر از دختران هستند نـاهم پسران نارساخوان ضعیف
تواند به چند عامل بستگی داشته ست. این ناهمگنی میا

باشد: نخست آنکه تعداد پسران و دختـران نارسـاخوان   
ـ    در این پـژوهش مسـاوي نبـوده    ن انـد. دیگـر اینکـه ای

هـا باشـد. از   تواند به دلیل تعداد کـم سـؤال  مغایرت می
هاي مهم پژوهش حاضر این بود که کودکان بـراي  یافته

ــه   ــه مجموع ــد ب ــه بای ــر تکــالیف مدرس اي از تســلط ب
-گیـري ها کـه شـامل کـارکرد اجرایـی تصـمیم     مهارت
دهی و بازداري است مجهز باشـند.  ریزي، سازمانبرنامه

انـد  تجربه، آموزش و یـادگیري ها که حاصل این مهارت
شـوند، فراینـدهایی   و در حافظۀ درازمـدت ذخیـره مـی   

هستند که بیشتر کودکان هنگام حل مسأله بـراي  درونی
یادگیري و کنترل و نظارت به صورت خودکـار از آنهـا   

کنند، ولی کودکـان دچـار نـاتوانی یـادگیري     استفاده می
ایــن شــناختی تحــولی هنگــام اســتفاده از عصــب روان

شـوند و  ها در یـادگیري بـا مشـکل مواجـه مـی     مهارت
بایست در این زمینه آموزش ببینند. پیشنهادهاي زیـر  می

جهت مداخلۀ زودهنگام در کودکان متـبال بـه نارسـایی    
هاي محیطـی،  کارکرد اجرایی مفید است: کاهش محرك

نشستن در ردیف جلوي کالس، مشخص کـردن زمـان   
نجـام دادن تکلیـف.   معین و یک قسمت خـاص بـراي ا  

ریـزي و  کودکانی که در کارکردهاي اجرایی مثل برنامـه 
ــد ممکــن اســت در   اســتفاده از راهبردهــا مشــکل دارن

دهی تکلیـف، نوشـتن، نقاشـی کـردن یـا دیگـر       سازمان
هاي پیچیده هم مشکل داشته باشند؛ لذا باید بـه  فعالیت

این کودکان ساختارها و قوانین آموزش داده شود تـا در  
ها، آنها را دنبال کننـد.  ان انجام دادن تکالیف وفعالیتزم

مـدت  براي مثال، قبل از شروع تکلیف یک برنامۀ کوتاه
تهیه و مواد و وسـایل الزم بـراي انجـام دادن آن آمـاده     

شود.
توان بـه چنـد مـورد    هاي این پژوهش میاز محدودیت

اختالل خوانـدن خـالص   اشاره کرد: نخست اینکه غالباً
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شـود و بیشـتر کودکـان    ی در کودکان یافت مـی به سخت
ترکیبی از اختالالت یادگیري (شامل خواندن و نوشتن) 
را دارند. این امر باعث شد که نتیجـۀ تحقیـق بـه طـور     

ــان  ــالص نش ــی   خ ــاي اجرای ــاوت کارکرده ــدة تف دهن
دهی و بـازداري در  گیري، سازمانتصمیم–ریزي برنامه

ان نباشــد. ایــن کودکــان بــا و بــدون اخــتالل نارســاخو
پژوهش فقط سه حـوزه از کارکردهـاي اجرایـی شـامل     

دهـی و بـازداري را   گیري، سـازمان تصمیم-ریزيبرنامه
شود در تحقیقات آتـی سـایر   دربرگرفت که پیشنهاد می

کارکردهاي اجرایی نیز بررسی شوند. همچنـین در ایـن   
پژوهش تمرکز بر نحوة عملکرد کارکردهاي اجرایی در 

شـود  داراي اختالل خواندن بود که پیشنهاد مـی کودکان 
در تحقیقات آتی نحوة عملکرد کارکردهاي اجرایـی در  

سایر اختالالت یادگیري و اختالالت خلقـی و عـاطفی   
کودکان نیز بررسی شود. شایان ذکر است که مطالعـات  

توانند براي مقایسۀ کودکان نارساخوان و عادي، آتی می
اي و طریــق تکــالیف رایانــهکارکردهــاي اجرایــی را از 

هـاي بـرج لنـدن و    هاي دیگري همچـون آزمـون  آزمون
دهنـد اسـتفاده   استروپ که فرصت مشاهدة بیشتري مـی 

کنند.
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