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Abstract
The importance of understanding the pathology, nature, and treatment of Autism
Spectrum Disorders (ASD) has always been emphasised throughout school.
Children with ASD have difficulties in verbal and non-verbal social
communication, which limit their ability regarding effective social
communication and academic achievement. The purpose of this research was to
compare learning strategies and executive functions among successful and nonsuccessful autistic students in terms of academic achievement. For this purpose,
15 successful students with ASD and 15 non-successful students with ASD were
recruited via the purposeful sampling method. The Autism-Spectrum Quotient
Test, the executive functions and learning strategies questionnaires were used.
Data was analysed with an independent t-test. Results showed that, successful
students with ASD had a significant difference with the second group in all
variables of learning strategies in addition to inhibition, emotional management,
planning, organizing and attention shifting. It can be concluded that students
with ASD who are successful in education use more learning strategies and have
better executive functions compared with autistic students who are not successful
in education.
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مقایسه کارکردهای اجرایی و راهبردهای یادگیری در دانشآموزان اوتیستیک با عملکردتحصیلی
باال و پایین
طاهره خطیبی ،1فرنگیس دمهری ،2مهدیه

عزیزی3

 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران.

 .3استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران.

چکیده
اهميت درک آسيبشناسی ،طبيعت و درمان اختالل طيف اوتيسم در طی دوره مدرسه هميشه
تاریخ دریافت
1398/9/11

مورد تأکيد بوده است .کودکان با اختالل طيف اوتيسم مشکالتی را در استفاده اجتماعی از
ارتباطالت کالمی و غيرکالمی دارند که باعث محدودیت عملکردی در ارتباطات موثر ،مشارکت
اجتماعی ،ارتباط اجتماعی و موفقيت تحصيلی کودک میشود از این رو پژوهش حاضر با هدف

تاریخ پذیرش نهایی

مقایسهی دانشآموزان اوتيستيک با پيشرفت تحصيلی باال و ضعيف از نظر راهبردهای یادگيری و

1399/4/28

کارکردهای اجرایی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش کليه دانشآموزان طيف اوتيسم
دبيرستان شهرستان یزد است .با روش نمونهگيری در دسترس  30دانشآموز اوتيسم با عملکرد

واژگان کلیدی

تحصيلی باال (گروه اول) با  30دانشآموز طيف اوتيسم با عملکرد تحصيلی پایين از لحاظ هوش

اختالل اوتيسم ،راهبردهای
یادگيری ،کارکردهای
اجرایی

و مشکالت روانشناختی همگن شدند .پرسشنامههای صفات طيف اوتيسم ،کارکردهای اجرایی و
راهبردهای یادگيری بين آنها توزیع گردید .سپس دادهها با روش آماری تی تست مستقل بررسی
شدند و نتایج نشان داد که دانشآموزان اوتيستيک با عملکرد تحصيلی باال از نظر تمامی
متغيرهای راهبردهای یادگيری و همچنين از نظر بازداری ،تنظيم هيجانی ،برنامهریزی و
سازماندهی و انتقال توجه تفاوت معناداری با گروه دانشآموزان با پيشرفت پایين دارند .بنابراین
نتيجهگيری میشود که دانشآموزان دارای طيف اوتيسم موفق در تحصيل بيشتر از راهبردهای
یادگيری استفاده میکنند و وضعيت بهتری در زمينه کارکردهای اجرایی نسبت به دانشآموزان
دارای طيف اوتيسم ناموفق در تحصيل دارند.

این مقاله ربگرفته از پایان انمه نویسنده اول میباشد.
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شناختی 5،برنامه ریزی 6،سيالی 7،آغازگری ،انتقال

مقدمه

سازماندهی ،کنترل تکانه و کنترل

اختالل طيف اوتيسم یک اختالل عصب تحولی است .بر

توجه9است.

توجه8،

ماخينلی10

( )2005در پژوهشی به مقایسه ی انجام تکاليف در

اساس مالکهای ویراست پنجم راهنمای تشخيصی و

کودکان دارای اوتيسم با عملکرد باال و عادی پرداختند و

آماری اختالالت روانی ،نقص در تعامل اجتماعی – ارتباط

به این نتيجه رسيدند که گروه اوتيسم با عملکرد باال

اجتماعی و وجود رفتارها ،عالئق و فعاليت های محدود و
تکراری دو مالک عمده در افراد دارای اختالل طيف

تکاليف کمتری را انجام دادند و ميان تکاليف ،انتقال و

اوتيسم است .سطوح شدت این اختالل در ویراست پنجم

انعطاف پذیری نداشتند قوانين انجام کار را بيشتر

راهنمای تشخيصی و آماری اختالالت روانی ،روی یک

می شکستند ( مک کلينی و همکاران .)2006 ،در

پيوستار تعيين شده است و درجه نقص برای مشکالت

پژوهش کردوک و همکاران )2014( ،نشان داده شد که

موجود در ارتباط اجتماعی و نيز برای رفتارها ،عالئق و

کودکان با اوتيسم عملکرد باال که از نظر هوش در سطح

فعاليت های محدود و تکراری به صورت جداگانه در نظر

متوسط قرار داشتند ،نسبت به گروه کنترل ،در حافظه

گرفته شده است (انجمن روانپزشکی امریکا.)2013 1،

کاری نقص داشتند که این نقص باعث ضعف در تنظيم

مشکل در سهيم شدن با دیگران به علت اختالل در توجه

رفتار ،انعطاف پذیری ذهنی و ثبات توجه در انجام تکاليف

مشترک ،مشکل در ارتباط خود جوش ،ضعف در

شده است .از سوی دیگر دانشآموزان دارای طيف اوتيسم

مهارت های حرکتی به خصوص حرکات ظریف دست ها و

به دليل مشکالتی که در توجه به محرک ها نشان

مشکالتی در زمنيه ی زبان بيانی ،زبان دریافتی ،فهم

می دهند به وضوح دچار فراموشی شده ،یا از توجه به

دستورات پيچيده و مشالتی در زمنيه تقليد از دیگران در

محرک ها اجتناب می کنند و یا به طور افراطی بر یک

این کودکان گزارش شده است ( مرچنت-نانجو و

محرک تمرکز نشان می دهند .آنها ممکن است بيشتر به

همکاران.)2015 ،

جنبه برجسته یک محرک توجه نشان دهند تا سایر ابعاد

یکی از نظریه های مطرح برای کودکان طيف اوتيسم،

آن و نيز با دخالت محرک های نا مربوط به آسانی دچار

نظریه نقص در سيستم مرکزی مغز این کودکان است .به

حواس پرتی شوند (راویزا و همکاران )2013 ،در پژوهش

این صورت که کارکرد های اجرای ی 2مغز در افراد

پارما و همکاران ،)2014( ،توانایی برنامه ریزی کودکان با

اوتيستيک ،توانایی پردازش های شناختی همزمان را مثل

طيف اوتيسم بررسی شد و نتایج آنها نشان داد که کودک

خود تنظيمی و بازداری های رفتاری ،برنامه ریزی،

دارای صفات طيف اوتيسم توانایی به یاد اوردن و دنبال

انعطاف پذیری ذهنی ،کنترل تکانه و تنظيم فعاليت را

کردن گام هایی که برای انجام تکليف الزم است را ندارد و

ندارد (مک پارتلند و همکاران2012 ،؛ رابينسون ،و

نقص در برنامه ریزی توانایی کودک طيف اوتيسم برای

همکاران .)2009 ،کارکرد های اجرایی یک اصطالح کلی

تقليد کردن از رفتارهای اجتماعی را کاهش می دهد.

است که به پردازش های کنترل ذهنی مربوط به کنترل

همچنين نتایج پژوهش پرویزی و همکاران ( )1394نشان

فيزیکی ،شناختی و هيجانی خود فرد بر می گردد و برای

داد که کودکان اوتيسم با عملکرد باال در برنامه ریزی ،با

حفظ رفتارهای هدفمند مؤثر الزم است .کارکرد های

گروه نرمال تفاوت معناداری دارند .همچنين نتایج آنها

اجرایی شامل بازداری  3،حافظه کاری  4،انعطاف پذیری

نشان دادند که کودکان اتيسم با عملکرد باال در زمينه
5

Cognitive Flexibility
Planning
7
Fluency
8
Shifting Attention
9
Attention control
1
Makhini
6

1

American Psychiatric Assosiation
Executive functions
3
Response inhibition
4
Working Memory
2

0
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نسبت به گروه کنترل ،در برنامه ریزی نقص داشتند و
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اهداف روزمره یک فرد است ،از ضعف قابل توجهی

اطالعات عمومی ،توانایی استنباط کردن از متن می تواند

برخوردارند .در زمينه مولفه بازداری که یکی از مهم ترین

باشد .از دیگر نقص های مشاهده شده در مهارت های

مولفه های شناخته شده در موفقيت تحصيلی کودکان

یادگيری دانشآموزان طيف اوتيسم ،ضعف در نظارت بر

است ،در کودکان طيف اوتيسم نسبت به کودکان عادی

فرایند های خواندن (فراشناختی) و همچنين ربط دادن

هم سن خودشان دارای نقص هایی است .آنها در تکاليفی

یک موضوع به کل مطالب یادگرفته شده ،است ( اوکانر و

که نياز به بازداری دارد کندتر عمل کردند و با اشتباهات

کلين .)2004 ،از جمله نقص فرایندهای شناختی درگير

بيشتری به سواالت پاسخ دادند (سندرسون و آلن،

در راهبردهای یادگيری کودکان طيف اوتيسم به نقص در

 .)2013مؤلفه هایی از توانایی بازداری ،مانند به تأخير

انتقال توجه بين مطالب ،حافظه کاری ،رمز گشایی کلمات

انداختن ،مقاومت کردن و برخورد با تضادها در کودکان

و درک مطلب اشاره شده است ( نایت ،سارتين.)2015 ،

طيف اوتيسم ضعيف می باشد که می تواند در

هدف اصلی آموزش ،کمک به ارتقای سطح یادگيری

فعاليت های تحصيلی آنها نيز تاثير گذار باشد (آدامز و

دانشآموز است و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان از

جرولد .)2009 ،راهبرد های یادگيری یک فرایند

شاخص ها و مالک های مهم نظام آموزشی در نظر گرفته

سيستماتيک بوده که به وسيله یادگيرندگان مورد استفاده

می شود .اگر چه هوش و حافظه به عنوان عامل اصلی

قرار می گيرد و باعث درک عميق و وسيع از مطالب

یادگيری و موفقيت تحصيلی مطرح شده است ،متغير

خوانده شده میشود و شامل به کارگيری برخی رفتار ها و

راهبرد های یادگيری که شامل استفاده از فرایندهای

افکار و عملکرد ها در طول یادگيری با هدف کسب

شناختی و فراشناختی است ،در موفقيت تحصيلی کودکان

اطالعات بيشتر و ذخيره سازی دانش های جدید در

تاثير گذار است (موتی .)2012 ،شناخت و بررسی وضعيت

حافظه و ارتقای مهارت ها است (کرکت و همکاران،

راهبرد های یادگيری دانشآموزان ،از چند نظر حائز

.)2006

اهميت است ،یکی اینکه معلم راهبرد های یادگيری خود

راهبردهای یادگيری به اعمال ارادی و اگاهانه اطالق

را با راهبرد های تدریس دانشآموزان هماهنگ می کند و

می شود که به وسيله یادگيرندگان برای دستيابی به

آگاهی از اینکه دانشآموزان با راهبرد های یادگيری آشنا

اهداف یادگيری اتخاذ می شود ( سيف.)1388 ،

نيستند ،یا از راهبرد های یادگيری به درستی استفاده

راهبردهای یادگيری شامل تکرار یا مرور ویژه تکاليف

نمی کنند ،می توان راهبرد های یادگيری را به آن ها

ساده و پایه یا تکاليف پيچيده ،بسط و گسترش معنایی

آموزش داد .

ویژه تکاليف ساده و پایه یا تکاليف پيچيده ،سازمان دهی

با توجه به پيشينه پژوهش های انجام شده برای وضعيت

ویژه تکاليف ساده و پایه یا تکاليف پيچيده ،دانش و

یادگيری و آموزش کودکان اوتيستيک ،این کودکان نسبت

کنترل خود (تعهد  ،نگرش و توجه ) ،دانش و کنترل

به کودکان عادی ضعف های قابل توجهی در کارکرد های

فرایند برنامه ریزی ،ارزشيابی ،نظم دهی ،تکرار یا مرور،

اجرایی و فرایند های شناختی و فراشناختی یادگيری

بسط و گسترش معنایی ،سازماندهی فرایندهای شناختی

دارند ،اما مساله که با آن روبرو هستيم ،بررسی مولفه های

و فراشناختی است.

تاثير گذار در عملکرد و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان

کودکان با اختالل طيف اوتيسم اگر چه توانایی مناسبی

اختالل طيف اوتيسم می باشد .که با توجه به اطالعات در

در رمزگشایی کلمه ها دارند ،نتایج پژوهش ها حاکی از

دسترس ،پژوهش های محدودی در این زمينه انجام شده

این است که در درک و فهم خواندن ضعيف عمل

است.

می کنند (والن و همکاران .)2009 ،این نقص در زمنيه
89
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طرحریزی که یک توانمندی ذهنی پایه برای بسياری از

درک مطالب خواندن بيشتر در ارتباط با زبان بيانی،
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از آنجائی که بررسی متغيرهای مهم درگير در موفقيت

و با کمک والدین برای آنها تکميل گردید .دادههای حاصل

تحصيلی دانشآموزان طيف اوتيسم در حوزه مشاوره

از پژوهش توسط آزمون آماری تی مستقل و با استفده از

تحصيلی به این دانشآموزان و کاهش مشکالت

نرم افزار  spssجهت تحليل و نتيجه گيری مورد بررسی

روانشناختی بيشتر در آنها اهميت بسياری دارد ،هدف از

قرار گرفت.

انجام این پژوهش مقایسه دانشآموزان طيف اوتيسم

ابزار پژوهش

پيشرفت تحصيلی ضعيف (ناموفق در تحصيل) در

فهرست درجهبندی رفتاری کارکردهای

راهبرد های یادگيری و کارکرد های اجرایی است.

فهرست درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی را
می توان یکی از معتبرترین ابزارهای اندازه گيری

روش

کارکرد های اجرایی دانست .این پرسشنامه دارای 86

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و طرح

سوال است .این مقياس توسط جيوا2و همکاران ()2000

پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای می باشد .جامعه

جهت سنجش کارکرد های اجرایی کودکان و نوجوانان 5

اماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دبيرستانی

تا  18سال طراحی شده است .این پرسشنامه هشت خرده

دارای صفات طيف اوتيسم موفق و ناموفق در تحصيل

مقياس

هيجانی،

شهرستان یزد است .با توجه به جامعه آماری و موضوع

حافظه کاری،

پژوهش به روش نمونهگيری در دسترس ،از بين

سازمان دهی را می سنجد .ارزیابی همسانی درونی فرم

دانشآموزان دارای صفات طيف اوتيسم واجد شرایط30 ،

والدین این پرسشنامه  0/82تا  0/98و پایایی آزمون – باز

بازداری،

انتقال

برنامه ریزی،

توجه،

تنظيم

کنترل،

آغازگری

و

گایو3

دانشآموز اوتيسم با پيشرفت تحصيلی باال (موفق در

آزمون این فرم از  0/72تا  0/84گزارش شده است (

تحصيل ) و  30دانشآموز اوتيسم با پيشرفت تحصيلی

و همکاران .)2000 ،اعتبار هر کدام از خرده مقياس ها در

ضعيف (ناموفق در تحصيل) انتخاب شدند .اجرای این

فرم والدین ،کنترل ( ،)0/76سازماندهی (،)0/79

پژوهش به این گونه بود که ابتدا به صورت یک غربالگری،

برنامه ریزی ( ،)0/85حافظه کاری ( ،)0/85آغازگری

با استفاده از پرسشنامه صفات طيف اوتيسم و مصاحبه ای

( ،)0/80کنترل هيجان ( ،)0/79انتقال توجه ( ،)0/79و

که توسط پژوهشگر و یک روانشناس بالينی انجام شد،

بازداری ( )0/84می باشد .در این پژوهش نيز اعتبار هر

دانشآموزان دبيرستان دوره دوم در شهر یزد که نمره آنها

کدام از خرده مقياس ها در فرم والدین با روش الفای

در پرسشنامه غربالگری اوتيسم باالی  32بود ،به عنوان

کرونباخ بررسی شد و نتایج به این گونه است انتقال توجه

دانشآموزان دارای صفات طيف اوتيسم باال ( اختالل

( ،)0/79بازداری ( ،)0/73کنترل ( ،)0/72تنظيم هيجانی

طيف اوتيسم) ،شناسایی شدند .سپس با در نظر گرفتن

( ،)0/73آغازگری ( ،)0/77حافظه کاری ( ،)0/80

معدل تحصيلی این دانشآموزان ،در دو ترم سال تحصيلی

برنامه ریزی ( )0/79و سازماندهی (.)0/80

گذشته و امتحانات ترم اول سال جاری به دو دسته موفق

پرسشنامه صفات طیف اوتیسم :پرسشنامه صفات

و ناموفق در پيشرفت تحصيلی تقسيم شدند.گروه موفق

طيف اوتيسم اولين بار توسط ( ،بارون-کوهن و همکاران،

دارای معدل باالی  19و گروه ناموفق دارای معدل پایين

 (2001طراحی شد .شامل  50سؤال است .این مقياس

تر از  17در سه ترم متوالی گذشته بودند .به این صورت

پنج حوزه مهارت اجتماعی ،تغيير توجه ،ارتباط ،توجه به

 30دانشآموز دارای صفات طيف اوتيسم در گروه موفق

جزئيات و خيال پردازی را می سنجد .هر  10سؤال یکی

( پيشرفت تحصيلی باال) و  30دانشآموز در گروه ناموفق

1

( پيشرفت تحصيلی پایين) قرار گرفتند .سپس پرسشنامه

The Behavior rating Inventory of Executive
(Function (BRIEF
2
Chigva
3
Gayo

راهبردهای یادگيری و کارکردهای اجرایی توسط معلمين
90
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دارای پيشرفت تحصيلی باال (موفق در تحصيل) با

اجرایی 1:
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از این حوزه ها را پوشش می دهد .طيف نمره گذاری در
این پرسشنامه به این صورت است که نمره صفر تا ،10
دارای صفات طيف اوتيسم کم ،نمره  11تا  22صفات
طيف اوتيسم متوسط ،نمره  23تا  31دارای صفات طيف
اوتيسم باالتر از متوسط ،نمره  32تا  50دارای صفات
طيف اوتيسم در سطحی بسيار باال (اکثر افراد مبتال به
اوتيسم خفيف یا سندرم آسپرگر باالی  35می آورند) و
نمره  50دارای حداکثر صفات طيف اوتيسم می باشد.
پرسشنامه ضریب طيف اوتيسم در نمونه های خارجی و
داخلی بررسی شده است .همسانی درونی آیتم های
بدست آمده در نمونه خارج از کشور به این صورت گزارش
شده است :ارتباط ( ،)0/65مهارت اجتماعی (،)0/77
تخيل پردازی ( ،)0/65توجه به جزئيات ( )0/63و تغيير
توجه ( .)0/67در ایران برای مطالعه پایایی آزمون-
بازآزمون ابزار ،پرسشنامه در دو نوبت و به فاصله سه هفته
روی یک نمونه  50نفری از دانشجویان دوره ی دکترا
مورد ارزیابی قرار گرفت و ميزان پایایی آزمون -بازآزمون
بر اساس ضریب همبستگی پيرسون محاسبه گردید
( .)Р₌ 0/05،r =0/82همسانی درونی سؤال های مربوط به

یافتهها

حوزه های مختلف پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل

ميانگين و انحراف استاندارد متغير های پژوهش در دو
گروه دانشآموزان دارای اختالل طيف اوتيسم موفق و
ناموفق در تحصيل در جدول شماره  1گزارش شده است.

پرسشنامه ارزیابی شد .ميزان آلفای کرونباخ برای
همخوانی درونی کل ایتم ها با یکدیگر  0/76و با نمره کل
 0/79به دست آمد (نجاتی صفا و همکاران.)1382 ،
پرسشنامه راهبردهای یادگیری :این پرسشنامه در
سال  1990توسط پينتریچ و دی گروت با  47سوال در
دو بخش باورهای انگيزشی و راهبردهای یادگيری خود

جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد و مقدار احتمال مولفه های راهبردهای یادگیری در دو گروه دانشآموزان موفق و ناموفق طیف اوتیسم

مولفهها

گروهها

ميانگين

انحراف استاندارد

مقدار معنیداری

موفق در تحصيل

34.71

4/46

>0/03

ناموفق در تحصيل

38/09

6/94

موفق در تحصيل

32/39

7/09

ناموفق در تحصيل

37/94

7/78

موفق در تحصيل

26/79

4/52

تکرار یا مرور تکاليف ساده
>0/01

تکرار یا مرور ویژه تکاليف پيچيده

بسط و گسترش معنایی ویژه تکاليف ساده و پایه

91
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تنظيمی ساخته شد .بخش راهبردهای یادگيری ان دارای
 22سوال است و بخش باورهای انگيزشی  25سوال را در
بر می گيرد .راهبردهای یادگيری شامل راهبردهای
شناختی و فراشناختی می باشد که ابعاد آن (تکرار یا مرور
ویژه تکاليف ساده و پایه ،تکرار یا مرور ویژه تکاليف
پيچيده ،بسط و گسترش معنایی ویژه تکاليف ساده و پایه،
بسط و گسترش معنایی ویژه تکاليف پيچيده،
سازمان دهی ویژه تکاليف ساده و پایه ،سازمان دهی ویژه
تکاليف ساده پيچيده ،دانش و کنترل خود ( تعهد  ،نگرش
و توجه ) ،دانش و کنترل فرایند – برنامه ریزی ،دانش و
کنترل فرایند کنترل و ارزشيابی ،دانش و کنترل فرایند–
نظم دهی ،تکرار یا مرور ،بسط و گسترش معنایی،
سازماندهی ،دانش و کنترل خود ،دانش و کنترل فرایند
شناختی و فراشناختی) می باشد .پينتریچ و دی گروت
( )1990پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش الفای
کرونباخ برای راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتيب
 0/80و  0/77گزارش داده است .در پژوهش کرمی
( ،)1397پایایی باز آزمون 0/98 ،و هچنين ضریب آلفای
کرونباخ 0/94 ،بدست آمد .
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ناموفق در تحصيل

30/09

5/89

موفق در تحصيل

27/43

5/01

ناموفق در تحصيل

35/75

6/42

موفق در تحصيل

10/79

2/75

>0/001

بسط و گسترش معنایی ویژه تکاليف پيچيده
>0/01

سازمان دهی ویژه تکاليف ساده و پایه

موفق در تحصيل

18/04

4/96

ناموفق در تحصيل

22/09

3/14

موفق در تحصيل

42/44

7/75

ناموفق در تحصيل

23/83

5/64

موفق در تحصيل

15/76

2/86

ناموفق در تحصيل

13/96

1/40

موفق در تحصيل

74/03

14/33

ناموفق در تحصيل

68/11

10/106

موفق در تحصيل

65/84

11/85

ناموفق در تحصيل

54/21

7/56

موفق در تحصيل

102/53

18/63

ناموفق در تحصيل

85/64

10/30

موفق در تحصيل

29/57

4/66

ناموفق در تحصيل

35/38

5/52

موفق در تحصيل

141/88

25/82

ناموفق در تحصيل

121/32

14/44

موفق در تحصيل

137/91

23/13

ناموفق در تحصيل

115/21

12/82

>0/001

سازمان دهی ویژه تکاليف پيچيده

دانش و کنترل فرایند کنترل ارزشيابی

دانش و کنترل فرایند– نظم دهی

تکرار یا مرور

بسط و گسترش معنایی

دانش و کنترل فرایند

دانش و کنترل خود (تعهد  ،نگرش و توجه )

شناختی

فراشناختی

>0/001

>0/001

>0/04

>0/001

>0/02

>0/001

>0/001

>0/001

برای بررسی تفاوت های مشاهده شده در ميانگين های دو

اوتيسم موفق در تحصيل در تمامی مولفه های راهبردهای

گروه دانشآموزان موفق و ناموفق اختالل طيف اوتيسم از

یادگيری ،ميانگين باالتری نسبت به گروه ناموفق نشان

آمون تی مستقل استفاده شده است .ابتدا فرض همگنی

دادند و این تفاوت در سطح  p≤0/05و p≤0/001

واریانس ها از طریق آزمون لوین بررسی شد و نتایج نشان

معنادار بود .به این معنا که دانشآموزان با اختالل طيف

داد که فرض همگنی واریانس ها با توجه به p≤0/05

اوتيسم موفق در تحصيل راهبرد های یادگيری را بيشتر

برقرار است .همان طور که نتایج ذکر شده در جدول

نسبت به گروه دانشآموزان اختالل طيف اوتيسم ناموفق

شماره  1نشان می دهد ،دانشآموزان اختالل طيف

در تحصيل استفاده می کنند .در ادامه تحليل یافته ها،
92
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ناموفق در تحصيل

12/97

3/75
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ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای کارکردهای اجرایی

دانشآموزان ناموفق بررسی شده است و نتایج در جدول

در بين دو گروه دانشآموزان موفق در تحصيل و

شماره  2گزارش شده است.

جدول  -2میانگین ،انحراف استاندارد و مقدار احتمال مولفه های کارکردهای اجرایی در دو گروه دانشآموزان موفق
و ناموفق طیف اوتیسم

گروهها
موفق در تحصيل

7/90

3/90

ناموفق در تحصيل

5/37

2/54

موفق در تحصيل

7/37

3/91

ناموفق در تحصيل

5/23

3/71

موفق در تحصيل

3/43

2/33

ناموفق در تحصيل

3/53

1/48

موفق در تحصيل

3/93

2/72

ناموفق در تحصيل

4/66

2/94

موفق در تحصيل

6/50

3/10

ناموفق در تحصيل

6/66

2/22

موفق در تحصيل

4/60

3/50

ناموفق در تحصيل

3/17

1/76

موفق در تحصيل

7/53

3/79

ناموفق در تحصيل

4/90

3/80

موفق در تحصيل

8/30

3/29

ناموفق در تحصيل

6/13

3/36

0/004

بازداری
0/03

انتقال توجه
0/83

آغازگری
0/32

کنترل توجه
0/82

حافظه کاری
سازمان دهی

تنظيم هيجانی

برنامه ریزی

همان طور که جدول شماره  2نشان می دهد ،بين
ميانگين گروه های دانشآموزان اوتيستيک موفق و ناموفق
در تحصيل ،در مولفه های کارکردهای اجرایی تفاوت هایی
مشاهده میشود ،برای بررسی معناداری تفاوت های
مشاهده شده ،از آزمون تی مستقل استفاده شده است.
برای استفاده از این آزمون فرض همگنی واریانس ها
بررسی شده است که نتایج حاکی از این بود که با توجه
به مقدار آماره  Fآزمون لوین و سطح معناداری در
مولفه های کارکردهای اجرایی که بزرگ تر در خطای

0/05

0/009

0/01

مفروض در پژوهش  0/05هستند بنابراین فرض برابری
واریانس ها پذیرفته میشود .نتایج آزمون تی مستقل
نشان داد که تفاوت مشاهده شده در ميانگين دو گروه در
مولفه های بازداری ،انتقال توجه ،برنامه ریزی ،سازماندهی
و تنظيم هيجان در سطح p≤0/05و در سطح 0/01
≤pمعنادار می باشد .به این صورت که دانشآموزان
اختالل طيف اوتيسم با عملکرد باال موفق در تحصيل
عملکرد بهتری در تنظيم هيجانی ،بازداری ،سازمان دهی،
برنامه ریزی و انتقال توجه دارند .اما بين دو گروه
93
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مولفهها

ميانگين

انحراف استاندارد

مقدار معنیداری
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اختالل طيف اوتيسم موفق عقب تر هستند .این احتمال
نيز وجود دارد که ضعف در کارکردهای اجرایی بيشتر در
کودکان دارای اختالل طيف اوتيسم خود عاملی بر استفاده
محدودتر و مناسب تر از راهبردهای یادگيری باشد.

تفاوت های معناداری از نظر آغازگری ،حافظه کاری و
کنترل وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

با توجه نتایج به دست امده از این پژوهش ،پيشنهاد
میشود در پژوهش های بعدی تاثير روش های آموزش
راهبردهای یادگيری در دانشآموزان دارای اختالل طيف
اوتيسم در زمينه پيشرفت تحصيلی آنها بررسی شود و
همچنين پيشنهاد میشود متغيرهای دیگری برای بررسی
عدم پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دارای اختالل طيف
اوتيسم بررسی شود.

بنابراین میتوان اینگونه نتيجه گيری کرد که
دانشآموزان دارای اختالل طيف اوتيسم که در
مهارت هایی چون بازداری ،تنظيم هيجانی ،برنامه ریزی و
انتقال توجه و بازداری نقص بيشتری را نشان می دهند در
زمنيه تحصيل و موفقيت در ان نيز از دانشآموزان دارای
Duch
Parama

1
2
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یافته های حاصل از این پژوهش همچنين نشان داد که
دانشآموزان دارای صفات طيف اوتيسم موفق در تحصيل
در کارکردهای اجرایی نيز تفاوت معناداری با دانشآموزان
دارای اختالل طيف اوتيسم ناموفق در تحصيل دارند .به
این صورت که آنها وضعيت بهتری را در سازمان دهی،
انتقال توجه ،بازداری و برنامه ریزی دارند .این یافته با
نتایج پژوهش کردوک ،)2014( ،راویزا )2013 ( ،و پارما و
همکاران )2014( ،و سندرسن و الن ( )2013مبنا براینکه
کودکان دارای اختالل طيف اوتيسم نسبت به کودکان
عادی ضعف های مشخصی در توجه به محرک ها،
برنامه ریزی و بازداری نشان می دهند که این عامل ها
باعث پيشرفت و یادگيری کند در این کودکان می باشد.
این یافته را می توان اینگونه تفسير کرد که اگر دانشآموز
دارای اختالل طيف اوتيسم تنها به جزء یا نشانه ای از یک
محرک تمرکز افراطی کند و انتقال توجه مناسب بين
مطالب یادگيری نداشته باشند ،باعث ضعف آنها در
یادگيری می باشد .مشکل در توجه به محرک ها عاملی بر
فراموشی مطالب است و باعث ضعف کودک در وحدت
معنایی میشود ( داچ1و همکاران .)2012 ،همچنين
ضعف دانشآموزان دارای اختالل طيف اوتيسم در
برنامه ریزی از نظر تاثيری که بر زمان بندی آنها در انجام
تکاليف دارد ،عاملی بر ضعف های یادگيری این کودکان
شناخته شده است ( پاراما )2014 2،و ضعف در بازداری
شناختی ،کاهش دادن افکار ناخودایند ،پاک کردن
اطالعات مداخله گر در حافظه در هنگام خواندن یک متن
و پردازش اطالعات را دچار مختل می کند ( رابينسون،
.)2009

در انجام پژوهش فوق افرادی که تحت درمان اوتيسم
بودند به دليل سوگيری ذهنی ازمودنی ها مشخص نشدند
همچنين دردسترس نبودن پرسشنامههای کارکرد اجرایی
و راهبردهای یادگيری مختص طيف اوتيسم نيز از
محدودیت های پژوهش بود .از متغير های کنترل نشده
دیگر می توان از سن آزمودنی ها،عدم تفکيک جنسيت نيز
نام برد.
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