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چکیده
کارکردهای اجرایی در رابطه بین مهارت های حرکتی ظریف  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه گری 

با مهارت خواندن در دانش آموزان دارای اختالل خواندن بود.

تمامی  شامل  آماری  جامعه  بود.  ساختاری  معادالت  مدل سازی  نوع  از  و  توصیفی-همبستگی  پژوهش  این  روش: 
ویژه  مشکالت  توان بخشی  و  آموزشی  کز  مرا به   97-98 تحصیلی  سال  در  که  بود  خواندن  اختالل  دارای  دانش آموزان 
آنان  نمونه ای به حجم 120نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس براساس جدول  که از میان  کردند،  یادگیری شهر ایالم مراجعه 
کارکردهای اجرایی  )2003(، پرسشنامه  مورگان و به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، مقیاس هوش وکسلر
و  نوری  کرمی  نارساخوانی  و  خواندن  آزمون  و  ازرتسکی)1950(  لینکلن  حرکتی  رشد  آزمون  ورثی)2002(،  کن  و  ایزگوث  جیوا، 
AMOS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار  مرادی)1387( بود. داده ها با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری و با نرم افزار 

گرفت.

بر  اجرایی  کارکرد های  از طریق  و هم  به صورت مستقیم  نشان داد مهارت های حرکتی ظریف هم  پژوهش  نتایج  یافته ها: 
.)P<0/05(دارد ، مهارت خواندن دانش آموزان دارای اختالل خواندن اثر معنادار

و  معکوس  رابطه  و  خواندن  مهارت  و  ظریف  حرکتی  مهارت های  بین  معنادار  و  مثبت  رابطه  پژوهش  این  نتیجه گیری: 
اجرایی  کارکرد های  بین  معنادار  و  معکوس  رابطه  همچنین  و  اجرایی  کارکردهای  و  ظریف  حرکتی  مهارت های  بین  معنادار 
این  نتایج  از  می توانند  پیش دبستانی  کز  مرا و  یادگیری  ویژه  مشکالت  کز  مرا مربیان  بنابراین  کرد.  تأیید  را  خواندن  مهارت  و 

کنند. آموزشی و توان بخشی  استفاده  پژوهش در برنامه های 

کارکردهای اجرایی، مهارت خواندن، مهارت های حرکتی ظریف کلیدی: اختالل خواندن،  واژه های 
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مــقـدمـــه

و  حسـی  جسـمی،  سـالمت  بـه  مدرسـه  در  کـودکان  عملکـرد 
یـا  اختـالل  یـک  از  کـودک  کـه  هنگامـی  دارد.  بسـتگی  آنهـا  روانـی 
کاهـش  چشـمگیری  به طـور  او  عملکـرد  می بـرد،  رنـج  نشـانگان  
 .)1( می یابـد  کاهـش  محیـط  بـا  ارتبـاط  در  توانایی هایـش  و  یافتـه 
آن  کـودکان در سـنین مدرسـه بـا  کـه برخـی از  از جملـه مشـکالتی 
مواجـه می شـوند، اختـالل یادگیری خاص اسـت. ناتوانـی یادگیری، 
اختـالل در یـک یـا چنـد مهـارت روان شـناختی پایـه اسـت کـه درک 
یـا کاربـرد زبـان شـفاهی یـا نوشـتاری را شـامل می شـود. ایـن اختـالل 
ممکن اسـت خود را به صورت کم توانی در گوش دادن، فکر کردن، 
صحبت کـردن، خوانـدن، نوشـتن، هجی کـردن یـا انجـام محاسـبات 
ریاضـی نشـان دهـد )2(. اختـالالت یادگیـری ممکـن اسـت به طـور 
خـاص بـر خوانـدن و هجـی تأثیـر بگـذارد و یـا مسـتقل از عملکـرد 
ایـن  مشـخصه   .)3( باشـد  ریاضیـات  ماننـد   ، دیگـر حوزه هـای  در 
کلمـه، امـالء و رمزگشـایی به دلیـل  اختـالل مشـکالتی در تشـخیص 
نقص در پردازش واج شـناختی صرف نظر از ضریب هوشـی سـالم 
و ارائـه آمـوزش مؤثـر اسـت )4(. در ایـاالت متحده آمریکا، 5 درصد 
از همـه دانش آمـوزان بـا اختـالل خـاص یادگیری  شـناخته شـده اند 
)5(، و حـدود80 درصـد افـراد دارای ناتوانی هـای یادگیـری دچـار 
ناتوانـی  شـیوع  میـزان  ایـران  در   .)6( هسـتند  خوانـدن  اختـالل 
گـزارش شـده اسـت )7(. همچنیـن بهـراد  یادگیـری 3/83 درصـد 
بـرآورد  درصـد   4/58 را  ایـران  در  خوانـدن  اختـالل  شـیوع  میـزان 
نمـوده اسـت )8(. فـرد بـا اختـالل خواندن ممکن اسـت در درک و 
کتبـی بـا مشـکالت جـدی روبـه رو شـود.  تولیـد ارتباطـات شـفاهی و 
بـه  مربـوط  مهارت هـای  در  می تواننـد  دشـواری ها  ایـن  از  برخـی 
بیاینـد )9(.  نوشـتن، خوانـدن، ریاضـی و پـردازش واجـی به وجـود 
کلمـات، نقـص در روانـی  ایـن اختـالل بـا مشـکالتی در تشـخیص 
و سـرعت خوانـدن، مشـکالت امالیـی و مشـکالت درک مطلـب 
اشـتباه  در  اختـالل  نوعـی  عارضـه  ایـن   .)10( می شـود  مشـخص 
کـردن واژه هـای شـبیه بـه هـم، حـدس زدن واژه هـا بـا در نظـر گرفتن 
ابتـدا و انتهـای آنهـا، آیینه خوانی یا وارونه خوانی، مشـکالت شـدید 
در  دشـواری  و  خوانـدن  از  انزجـار  و  بی میلـی  کـردن،  هجـی  در 
کـه  کل می باشـد )11(. شـواهد نشـان می دهـد  از  تشـخیص جـزء 
مشـکالت خوانـدن در دوران کودکـی می توانـد بـا پیامدهای منفی 
درآمـد  بـه  می تـوان  جملـه  آن  از  کـه  باشـد،  همـراه  بزرگسـالی  در 
، اعتمـاد بـه نفـس ضعیف تـر و نـرخ بـاالی مشـکالت روانـی  کم تـر

کـرد )12(.  اشـاره 

یکپارچـه  خوانـدن،  اختـالل  بـا  افـراد  مشـکالت  از  دیگـر  یکـی 
از  برخـی  زمینـه  ایـن  اسـت )13(. در  نبـودن فعالیت هـای حرکتـی 
پژهشـگران معتقدنـد بیـش از 70 درصـد افـراد بـا اختـالل خوانـدن 
آشـفتگی حرکتـی دارنـد )14(. مهارت هـای اساسـی حرکتـی شـامل، 
ظریـف،  حرکتـی  مهارت هـای  درشـت،  حرکتـی  مهارت هـای 
هماهنگی بدنی دوطرفه، عملکرد زمان بندی در حرکات و مهارت 
کنتـرل شـئی می باشـد )15(. همچنیـن از منظـر روان شناسـی و علـوم 
فیزیولوژیکـی  عصبـی  مکانیسـم های  کـه  واقعیـت  ایـن  اعصـاب، 
بـا  مرتبـط  مغـز  نواحـی  و  دارنـد،  قـرار  شـناخت  هسـته  در  حرکـت 
برنامه ریـزی حـرکات، ارتبـاط نزدیکـی بـا فرایندهـای شـناختی دارند، 
کـودك،  رشـد  کـه  اسـت  معتقـد  کپـارت    .)16( اسـت  شـده  بیـان 
کشــف مـــنظم،  کنتـرل حـرکات شـروع می شـود و مراحلـی چـون  بـا 
ادراك مـــسایل، ترکیـب و تکمـــیل دریافت هـای حسـی و در پایـان، 
تشـکیل مفاهیـم، طـی می شـود )17(. همچنیـن پیـاژه  معتقد اسـت 
کـه تجربیـات حرکتـی پایـه در سـال های اول زندگـی بـرای توسـعه و 
کی-حرکتی، پایه ای  پیشـرفت ادراك ضـروری بـوده و تجربیـات ادرا
بـه تحصیـل  مرتبـط  کارهـای  و  بعـدی  کـی  ادرا یادگیری هـای  بـرای 
اسـت )18(. پژوهش هـای اخیـر نیـز بـه بررسـی نقـش مهارت هـای 
چندیـن   .)20 و   19( پرداخته انـد  تحصیلـی  پیشـرفت  در  حرکتـی 
کـه عملکـرد تحصیلـی  بـا مهارت هـای  مطالعـه نشـان داده اسـت 
نقـش  بـر  اخیـر  پژوهش هـای  در  و 22(.   21( مـــرتبط انـــد  حــرکـتـــی 
کیـد شـده  تأ کـودکان  مهارت هـای حرکتـی در پیشـرفت تحصیلـی 
در  پیشـرفت  بـرای  کـه  داده انـد  نشـان  پژوهش هـا  ایـن  اســت. 
مهارت هـای ریاضـی و خوانـدن، مهارت هـای حرکتـی اساسـی، یک 
عامل حیاتی اسـت )23 و 24(. همچنین بالیت و هایلند )1998( 
بیـن مهـارت حرکتـی در سـال های  رابطـه  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در 
اولیـه و پیشـرفت تحصیلـی در خوانـدن و ریاضیـات در پایـه اول 
دیـداری  مهارت هـای  کـه  داد  نشـان  نتایـج  پرداختنـد.  دبسـتان 
حرکتـی به طـور معنـاداری پیشـرفت تحصیلـی در سـال های بعـدی 
را پیـش بینـی می کنـد و نقـص در ایـن مهـارت را می تـوان به عنـوان 
در  تحصیلـی  شکسـت  علـل  شناسـایی  بـرای   ، خطـر عامـل  یـک 
و  بهمـرد  پژوهشـی دیگـر  گرفـت )25(. در  آتـی، درنظـر  سـال های 
کاهـش  موجـب  ظریـف  حـرکات  آمـوزش  دادنـد  نشـان  همـکاران 
مقطـع  خوانـدن  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  در  نارسـاخوانی  عالیـم 
نـادری، رسـتمیان  ابتدایـی می شـود )13(. همچنیـن در پژوهشـی 
خوانـدن  عملکـرد  بـر  حرکتـی  کـی  ادرا مهارت هـای  تأثیـر  مؤمنـی  و 
گـزارش  را  خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  ریاضـی  و 
مهارت هـای  بیـن  ارتبـاط  دیگـر  مطالعـات  امـا   .)26( نموده انـد 
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حرکتـی و عملکـرد تحصیلـی را غیرمسـتقیم و ناشـی از میانجی گـری 
عامـل سـومی می داننـد. در مطالعه چانگ و جـو، کارکردهای اجرایی 
به عنـوان عامـل میانجـی مهـارت حرکتی و عملکـرد تحصیلی معرفی 
کارکردهای اجرایی در مطالعات  شد )27(.  همچنین میانجی گری 
کادورت و همکاران، دیو وال و همکاران  با استفاده از مدل سازی 
کارکردهـای  کـه  دادنـد  نشـان  آنهـا  اسـت.  شـده  تأییـد  سـاختاری 
کی، سـرعت پـردازش و حافظـه کاری( نقش  اجرایـی )اسـتدالل ادرا
میانجـی ارتبـاط بیـن مهـارت حرکتـی و عملکـرد تحصیلـی )مهـارت 
پژوهش هـای دیگـر در  و 23(.  را دارنـد )28  ریاضـی(  و  خوانـدن 
مهارت هـای  کودک هـا،  مهـد  در  کـه  می دهنـد  نشـان  زمینـه  ایـن 
از مهارت هـای حرکتـی  بهتـری  کننـده  بینـی  حرکتـی ظریـف، پیـش 
مـک  همچنیـن   .)29( هسـتند  خوانـدن  پیشـرفت  بـرای  درشـت، 
کار پژوهشـی طولـی نشـان دادنـد،  فیلیپـس و جـردن بلـک در یـک 
کـه در سـطح پیش دبسـتانی دارای مهارت هـای حرکتـی  کودکانـی 
پایـه سـوم سـطح پیشـرفت  ظریـف و درشـت طبیعـی هسـتند، در 

 .)30( می باشـد  بیشـتر  خواندنشـان 
توجـــه  کـه  خـــواندن  اخــــتالل  بـا  کـودکان  مـــشکالت  دیگـر  از 
کارکردهـای  کـرده، ضعـف  را جلـب  پژوهشـگران و صاحب نظـران 
کـه پژوهش هـای بسـیاری آن  را نشـان داده انـد  اجرایـی آنهـا اسـت 
کارکـرد اجرایـی به عنـوان مجموعـه ای از مهارت هـای  )31 و 32(. 
و  هیجانـی  رفتـار  می توانـد  کـه  می شـود  تعریـف  عصبی-شـناختی 
، تنظیـم و یـا برنامه ریـزی نمـوده  عملکـرد پیچیـده اجتماعـی را مهـار
کنـد  کمـک  و بـه سـازگاری و جهت دهـی بـه رفتـار هدفمنـد در فـرد 
کلـی  کارکردهـای اجرایـی، یـک اصطـالح  )33(. برحسـب تعریـف، 
بـرای عملکردهـای شـناختی سـطح باالتـر اسـت که با لوب پیشـانی 
بـازداری  ماننـد  توانایی هایـی  شـامل  و  اسـت  مرتبـط  انسـان  مغـز 
اطالعـات  همزمـان  دسـتکاری  و  نگهـداری  تکانشـی،  پاسـخ های 
کاری(، جابه جایـی توجـه ) انعطـاف شـناختی(  در ذهـن )حافظـه 
ایـن،  بـر  عـالوه   .)34( می باشـد  خطرپذیـری  و  برنامه ریـزی  و 
عملکردهـای اجرایـی به شـدت بـا پیشـرفت خوانـدن و مشـکالت 
خوانـدن مرتبـط هسـتند )35(.  نتایـج برخـی از پژوهش هـا نشـان 
داده انـد   کـه عملکـرد مناسـب فـرد در کارکردهـای اجرایـی می تواند 
کـودکان و  کننـده ی مناسـبی از توانایی هـای خوانـدن  پیـش بینـی 
باشـد  بعـد  تحصیلـی  سـال های  در  مناسـب  تحصیلـی  عملکـرد 
کـه  نمودنـد  گـزارش  همـکاران  و  باربوسـا  پژوهشـی  در   .)36(
بـا  بـا اختـالل خوانـدن در مقایسـه  کـودکان  عملکردهـای اجرایـی 
کـودکان عـادی هم سـن و سـال خـود، ضعیف تـر اسـت )37(. در 
ایـن زمینـه  پژوهش هـای تـاران و همـکاران، تقـی زاده، سـلطانی و 

؛ اسـپی مـک  گربـر منظـری؛ پاسـکوالتو و ونوتـی ؛ سوانسـون، سـیز و 
وندرلیـج   و  جانـگ  دی  وندراسـلوویس،  و  همـکاران   و  دیارمیـد 
خوانـدن  مهـارت  و  اجرایـی  کارکردهـای  بیـن  کـه  می دهـد  نشـان 
خودگردانـی،  جملـه  از  آن  مؤلفه هـای  و  داشـته  وجـود  ارتبـاط 
متغیرهـای  از  حافظـه کاری  و  تکانـه  کنتـرل  برنامه ریـزی،  بـازداری، 
پیش بینی کننـده توانایی هـای یادگیـری تحصیلـی در سـال های آتـی 

 .)42 ،41  ،  40 )در مدرسـه( می باشـند )38، 39، 
مهارت هـای  کـه  می دهنـد  نشـان  پژوهش هـا  دیگـر  طرفـی  از 
 )43( هسـتند  ارتبـاط  در  اجرایـی  عملکردهـای  بـا  ظریـف  حرکتـی 
و بهبـود و پیشـرفت ایـن دو مهـارت )مهارت هـای حرکتـی ظریـف 
مــغـــز  پیـــش پیشانی  قـــشر  عــــهده  بـر  اجرایـی(  عـــملکـــردهای  و 
از  از راه هـا،  مـی باشــــد )44(.  هـــر چـــند ایـن دو مقولـه در برخـی 
منحصـر  کـدام  هـر  امـا  مرتبط انـد  به هـم  عصبـی  سـطح  در  جــــمله 
بـه فـرد می باشـند )45(. همچنیـن رائـول و اسـمیت در پژوهشـی 
پیش دبسـتانی،  در  ظریـف  حرکتـی  مهارت هـای  دادنـد  نشـان 
به ویـژه در اسـتفاده از ابـزار نوشـتاری، نشـان دهنده موفقیـت تحصیلـی 
از  بعـدی در خوانـدن، ریاضیـات و علـوم اسـت. همچنیـن برخـی 
کنتـرل بـازداری،  مؤلفه هـای عملکردهـای اجرایـی، به ویـژه توجـه و 
می کنـد  بینـی  پیـش  بزرگسـالی  در  را  مدرسـه  سـالمت  و  موفقیـت 
)46(. همچنیـن صفـوی همامـی، قاضی نور و عابدی در پژوهشـی 
بـر  ظریـف  حرکتـی  مهارت هـای  آمـوزش  کـه  نموده انـد  گـزارش 
اسـت  مؤثـر  یادگیـری  اختـالالت  بـا  کـودکان  اجرایـی  عملکرهـای 
کارلسـون،  کامـرون و همـکاران  و   ، )47(. در پژوهش هایـی دیگـر
کـه بیـن مهارت هـای حرکتـی و عملکردهـای اجرایـی  نشـان دادنـد 
کـودکان پیش دبسـتانی رابطـه وجود دارد و ایـن مهارت ها از جمله 
ریاضـی  و  خوانـدن  زمینـه  در  عملکـرد  رشـد  پیش بیـن  متغیر هـای 

آینـده هسـتند )29 و 48(.  کـودکان در 
ناتوانـی در خوانـدن پیامد هـای بسـیار جدی در مورد پیشـرفت 
بـا  کـودکان  بـر همیـن اسـاس  تحصیلـی و هیجـان تحصیلـی دارد. 
سـایر  بـه  نسـبت  را  باالتـری  اضطـراب   

ً
معمـوال خوانـدن  اختـالل 

کـودکان نشـان می دهنـد )49(. همچنیـن اختـالل خوانـدن ممکـن 
یـا موقعیت هـای اجتماعـی  کامـی در مدرسـه  از نا اسـت بـه تـرس 
و افسـردگی و عـزت نفـس پاییـن و در نهایـت شکسـت تحصیلـی 
طـول  در  را  بلندمدتـی  اثـرات  مشـکالت  ایـن   .)50( شـود  منجـر 
بـا  کـودکان  گـر  ا بنابرایـن   .)51( می کنـد  ایجـاد  فـرد  بـرای  زندگـی 
ممکـن  نکننـد،  دریافـت  کمکـی  آموزش هـای  خوانـدن  اختـالل 
اسـت از شکسـت مسـتمر و یأس ناشـی از آن، دچار احسـاس شـرم 
یـا افسـردگی پیـدا  بزرگتـر احسـاس خشـم  کـودکان  و تحقیـر شـود، 
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 کننـد و عـزت نفـس پایینـی از خـود نشـان  دهنـد    )5(. 
علی رغـم مطالـب مطـرح شـده، ماهیـت رابطه بیـن مهارت های 
حرکتـی و پیشـرفت تحصیلـی به طورکامـل مشـخص نشـده اسـت 
ناشـناخته  هنـوز  می دهـد  پیونـد  به هـم  را  آنهـا  کـه  سـازوکاری  و 
و  حرکتـی  مهـارت  بیـن  ارتبـاط  مطالعـات  بیشـتر  در   .)51( اسـت 
پیشـرفت تحصیلـی بـا روش هـای همبسـتگی ارزیابـی شـده اسـت، 
مسـتقیم  رابطـه  ایـن  آیـا  کـه  نمی کنـد  مشـخص  روش هـا  ایـن  امـا 
از طریـق میانجی گـری عوامـل دیگـری  آیـا  یـا  یـا غیرمسـتقیم  اسـت 
کنـون پژوهشـی  ایـن ارتبـاط به وجـود می آیـد. باتوجـه بـه این کـه تـا 
در زمینـه نقـش میانجی گـری عملکردهـای اجرایـی در رابطـه بیـن 
دانش آمـوزان  خوانـدن  مهـارت  و  ظریـف  حرکتـی  مهارت هـای 
آنچـه  براسـاس  همچنیـن  و  نشـده  انجـام  کشـور  در  نارسـاخوان 
کارکردهـای  مطـرح شـد، ضعـف در مهارت هـای حرکتـی ظریـف و 
اجرایـی می توانـد در سـنین باالتـر پایـدار بمانـد و فـرد را در انجـام 
کنـد،  مواجـه  جـدی  مشـکل  بـا  شـخصی  امـور  و  مدرسـه  تکالیـف 
بـروز  در  دخیـل  و  غیر مسـتقیم  و  مسـتقیم  عوامـل  شناسـایی  لـذا 
کـودکان بـا اختـالل خوانـدن، بـرای پیشـگیری  مشـکالت خوانـدن 
و همچنیـن بهبـود عملکـرد تحصیلـی به ویژه مهـارت خواندن آنان، 

دانش آمـوزان  تحصیلـی  پیشـرفت  کـه  آنجایـی  از  اسـت.  ضـروری 
زمینه سـاز بسـیاری از موفقیت هـای دیگـر آنـان در آینـده اسـت، لذا 
نتایـج ایـن پژوهـش می توانـد به شناسـایی دقیق تـر دانش آموزان با 
اختـالل خوانـدن و همچنیـن متغیر هـای مهـم و دخیـل در ایـن نـوع 
کمـک نمایـد. براسـاس آنچـه مطـرح شـد، پژوهـش حاضـر  مشـکل، 
قصـد دارد نقـش برخـی از عوامل اثرگذار مانند مهارت های حرکتی 
را  خوانـدن  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  خوانـدن  مهـارت  در  ظریـف 
به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم و نیـز با نقش واسـطه ای کارکردهای 
اجرایـی مـورد بررسـی قـرار دهـد. بنابراین، پژوهش حاضـر در صدد 
اسـت بـا اسـتفاده از روش معـادالت سـاختاری تبییـن کنـد آیا رابطه 
عملکردهـای  واسـطه گری  نقـش  بـا  ظریـف  حرکتـی  مهارت هـای 
اجرایـی در مهـارت خوانـدن دانش آمـوزان بـا اختـالل خوانـدن، از 
بـرازش مناسـبی برخـوردار اسـت؟ بـر ایـن اسـاس مـدل پیشـنهادی 
زیـر  بـه شـرح  پژوهـش  و مسـأله  )1( طراحـی  پژوهـش طبـق شـکل 

تدویـن شـد.
میانجی گـری  نقـش  طریـق  از  ظریـف  حرکتـی  مهارت هـای   )1
عملکردهـای اجرایـی بـر مهـارت خواندن دانش آمـوزان با اختالل 

خوانـدن شـهر ایـالم تأثیـر معنـادار دارد. 

شـکل 1( مدل پیشنهادی پژوهش
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روش پژوهش 

پژوهـش  نـوع  لحـاظ  از  و  توصیفی-همبسـتگی  پژوهـش  ایـن 
متغیـر  اسـت.   )SEM( سـاختاری  معـادالت  نـوع  از  و  رابطـه ای 
متغیـر  مسـتقل،  متغیـر  به عنـوان  ظریـف  حرکتـی  مهارت هـای 
کارکردهـای  متغیـر  و  وابسـته  متغیـر  به عنـوان  خوانـدن  مهـارت 
گرفتـه شـدند. در پژوهـش  اجرایـی به عنـوان متغیـر میانجـی درنظـر 
آمـاری الگویابـی معـادالت سـاختاری  بـا اسـتفاده از روش  حاضـر 
بـا نقـش میانجی گـری  الگـوی مفـروض مهارت هـای حرکتـی ظریـف 
کارکردهـای اجرایـی در مهـارت خوانـدن دانش آمـوزان بـا اختـالل 
همـه  شـامل  آمـاری  جامعـه  گرفـت.  قـرار  آزمـون  مـورد  خوانـدن 
( پایـه اول تـا پنجـم ابتدایـی بـا ناتوانـی  دانش آمـوزان )دختـر و پسـر
 4 بـه   97-98 تحصیلـی   سـال  در  کـه  بـود  خوانـدن  یادگیـری 
آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری شـهر ایـالم  مرکـز 
بـرای تعییـن  بـا 180 نفـر بـود.  برابـر  آنهـا  کـه تعـداد  کردند، مراجعـه 
کـه تعـداد 120 نفـر  آمـاری بـه جـدول مـورگان مراجعـه شـد  نمونـه 
از دانش آمـوزان بـا اختـالل خوانـدن بـه صـورت تصادفـی انتخـاب 
آنهـا 71 دانش آمـوز دختـر و 49 دانش آمـوز پسـر  از میـان  شـدند. 
بودنـد. همچنیـن بیشـتر افـراد نمونـه پایـه اول، دوم و سـوم بودنـد. 
اسـتاندارد  پرسشـنامه های  از  پژوهـش  متغیرهـای  سـنجش  بـرای 
اسـتفاده شـد. تمهیـدات الزم جهـت شـرکت نمونه هـا در پژوهـش 
دانش آمـوزان  و  والدیـن  از  کتبـی  رضایت نامـه  ابتـدا  شـد.  انجـام 
اخذ و سپس آزمون هوش وکسلر اجرا و پرسش نامه عملکردهای 
دانش آمـوزان  از  یـک  هـر  معلمـان  بـرای  تکمیـل  جهـت  اجرایـی 
نارسـا خوانی  آزمـون  سـپس  گردیـد.  ارسـال  محرمانـه  به صـورت 
نمونـه  دانش آمـوزان  از  یـک  هـر  روی  بـر  انفـرادی  به صـورت 
بـه صـورت  ازرتسـکی  لینکلـن  آزمـون  آن  از  پـس  و  اجـرا  پژوهشـی 
انفـرادی بـر روی آنهـا اجـرا شـد. در ادامـه پـس از تکمیـل و دریافت 
ازرتسـکی  لینکلـن  آزمـون  و  پرسشـنامه های عملکردهـای اجرایـی 
 AMOS-21 نرم افـزار  از  بـا اسـتفاده  نتایـج  نارسـا خوانی،  آزمـون  و 

گرفـت. مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 

ابزار پژوهش

)WISC-IV ( مقیاس هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم ●
نسـخه اولیـه ایـن آزمـون را وکسـلر در دهـه 1930 و بعد از ترکیب 
معتبرتریـن آزمون هـای رایـج آن زمـان سـاخته اسـت. نسـخه چهارم 
کـه در سـال2003 منتشـر شـده اسـت، شـامل 10 خـرده  ایـن آزمـون 
مقیـاس اصلـی، 5 خـرده مقیـاس فرعـی و 4 عامـل هوشـی شـامل 

کـی )هـوش عملـی(، حافظـه فعـال و  کالمـی، اسـتدالل ادرا هـوش 
سـرعت پـردازش اسـت. پایایـی درونـی خـرده مقیاس هـای نسـخه 
کرونبـاخ بیـن 65% تـا 94% بـوده  آلفـای  اعتباریابـی شـده بـه شـیوه 
کـودکان 13-6 سـاله در  اسـت. شـهیم مقیـاس WISC-R را بـرای 
پایایـی  کـرد.  نفـری هنجاریابـی  نمونـه 1600  یـک  روی  شـهر شـیراز 
آزمـون- بازآزمـون و دو نیمـه کـردن WISC-R  بـه ترتیب  %94-%44 
گـزارش شـده اسـت )52(. نسـخه چهـارم مقیـاس  و  %98-%42 
و  صادقـی  عابـدی،  توسـط   )WISC-IV( کـودکان  وکسـلر  هوشـی 
کودکان ایرانی انطباق و هنجاریابی  ربیعی)1390( روی نمونه ای از 
محـدوده  در  بازآزمایـی  در  آزمون هـا  خـرده  اعتبـار  اسـت.  شـده 
گـزارش  0/65 تـا 0/95 و ضرایـب اعتبـار تنصیـف از 0/71 تـا 0/86 
شـده اسـت )53(. همچنیـن شـادکامی و همـکاران ضریـب اعتبـار 
دهنـده  نشـان  کـه  آوردنـد  به دسـت   0/80 بـاالی  را  آزمـون  ایـن 
آن اسـت )54(. در ایـن پژوهـش از مقیـاس هـوش  اعتبـار بـاالی 
بـا هوش بهـر  بـرای تشـخیص دانش آمـوزان  وکسـلر نسـخه چهـارم 
کـه مشـکالت  از دانش آموزانـی   ) باالتـر و  )بهـره هوشـی90  عـادی 
کـم تـوان ذهنـی و یـا  خوانـدن آنـان احتمـاًل به دلیـل نقـص هوشـی )

مـرزی( باشـد، اسـتفاده شـد.

 )LOMOS( آزمون رشد حرکتی لینكلن اوزرتسكی ●
و  ســـنجش  بـرای  لینکلن-اوزرتسـکی  حــــــرکتی  رشـــــد  آزمــــون 
سـال   14/5 تـا   5/5 سـنین  در  حرکتـی  توانایی هـای  اندازه گیـری 
انجـام  از  بعـد   1950 سـال  در  آزمـون  ایـن  اسـت.  شـده  طراحـی 
کـه بـا  یـک رشـته پژوهش هـا روی مقیـاس اوزرتسـکی سـاخته شـد 
حـذف 49 مـاده از مقیـاس اولیـه، مقیاسـی مرکـب از 36 ماده باقی 
مـاده،   36 در  و  می شـود  اجـرا  انفـرادی  به طـور  آزمـون  ایـن  مانـد. 
مهارت هـای حرکتـی فـراوان و مختلفـی )ظریـف و درشـت( ماننـد 
عضـالت  فعالیـت  دسـت،  و  چشـم  انگشـت،  هماهنگـی  چابکـی 
بـزرگ، دسـت ها،  بازوهـا، تنـه، پاهـا و نیـز قابلیـت حرکتـی مربـوط بـه 
طرفـــین بـدن را انـــدازه گــــیری مــی کـــند. از 36 مــــاده ایــــن آزمـون، 
ارزیابـی می کنـد. 7 مـاده  را  21 مـاده، سـرعت انگشـت و تردسـتی 
بـه آزمون هـای تعـادل بـدن مربـوط می شـود و 8 مـاده دیگـر هـم در 
میـان سـایر مقوله هـا تقسـیم شـده اند. در تحلیـل نتایـج ایـن آزمـون 
بایـد بـه ایـن حقیقـت توجـه شـود کـه بـر سـرعت انگشـت انگشـتان 
و تردسـتی و همچنیـن تعـادل بـدن )مربـوط بـه مهارت هـای حرکتی 
کیـد شـده اسـت )55(. پایایـی ایـن آزمـون از  ظریـف( بـه شـدت تأ
کرونبـاخ و روایـی آن از طریـق همبسـتگی نمـره خـرده  طریـق آلفـای 
کــل آزمــون بــه ترتیـب 0/73 و 0/82 به دسـت  مقیاس هـا بـا نمـره 

آمـده اسـت )56(.
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آزمـون در فـرم  همچنیـن در ایـران پایایـی بازآزمایـی بـرای ایـن 
  .)57( اسـت  شـده  گـزارش   0/86 کوتـاه  فـرم  در  و   0/78 بلنـد 
از  پـس  آزمـون  ایـن  روایـی  و  اعتبـار  ایـران  در  دیگـر  پژوهشـی  در 
گـزارش شـده اسـت، به طـوری  هنجاریابـی بـه ترتیـب  99% و %88 
کّمـی مهارت هـای حرکتـی درشـت و ظریـف  آزمـون به صـورت  کـه 
آزمـون به صــورت  آنهـا را به صـورت معتبـر بـرآورد می کنـد.  و ترکیـب 
انفـرادی انجـام و از صفرتـا 3، طبـق راهنمـای آزمـون نمره گـذاری و 
در  باالتـر  نمـره  می شـود.  ثبـت  و  محاسـبه  نمـرات  مجمـوع  سـپس 
آزمـون نشـانه عملکـرد بهتـر مهـارت حرکتـی براسـاس جـدول  ایـن 
 .)58( می باشـد  همسـاالن  بـا  مقایسـه  در  مربوطـه  اسـتاندارد 
گویه هـای شـماره 4، 5، 6، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 
و 36، مهارت هـای   35 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21  ،20
گویه هـای شـماره 1،2، 7، 9، 19، 28، 30، 31، 32،  حرکتـی ظریـف و 
ضریـب  می سـنجند.  را  درشـت  حرکتـی  مهارت هـای   ،34 و   33
کرونبـاخ  آلفـای  آزمـون در پژوهـش حاضـر بـا محاسـبه  پایایـی ایـن 

برابـر بـا 87% تأییـد شـد.

  )BRIEF( پرسشنامه رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرائی ●
 پرسشنامه کارکردهای اجرایی جیوا، ایزگوت، کن ورثی و بارتون 
بخـش  کارکردهـای  مختلـف  جنبه هـای  بررسـی  منظـور  بـه   )2000(
پیشـین قطعـه پیشـانی مغـز تدویـن شـده اسـت. ایـن پرسشـنامه 
کـودکان و نوجوانـان  در دو فـرم والـد و معلـم طراحـی شـده و بـرای 
پرسشـنامه   .)59( دارد  کاربـرد  سـال    5-18 سـنین  پسـر  و  دختـر 
اسـت.  گزینـه   86 دارای  اجرایـی  کارکردهـای  رفتـاری  رتبه بنـدی 
اسـت  ایـن صـورت  بـه  پرسـش ها  تمامـی  بـرای  نمره گـذاری  شـیوه 
گاهـی اوقـات )نمـره 2( و بیشـتر اوقـات  گزینـه هرگـز )نمـره 1(،  کـه 
کـه توسـط  کارکـرد اجرایـی عمـده  )نمـره 3( تعلـق می گیـرد. هشـت 
توجـه،  انتقـال  )بـازداری،  شـامل  می شـوند،  سـنجیده  پرسشـنامه 
برنامه ریـزی،  حافظـه کاری،  تکلیـف،  کار  بـه  آغـاز  هیجانـی،  کنتـرل 
ایـن  اعتبـار  و  روایـی  می باشـند.  نظـارت(  و  اجـزاء  سـازماندهی 
کنتـرل   ،%81 توجـه  انتقـال   ،%90 بـازداری  کارکـرد  در  پرسشـنامه 
هیجانـی 91%، آغـاز بـه کار 80% ، حافظـه فعـال 71%، برنامه ریـزی 
کلـی  نمـره  و   ،  %78 نظـارت   ،%79 اجـزاء  سـازماندهی   ،%81
کارکردهـای اجرایـی 89%  به دسـت آمـده اسـت. ضریـب همسـانی 
کـه نشـان  درونـی بـرای ایـن پرسشـنامه از 87%  تـا 94%  می باشـد 
مقیاس هـای  خـرده  کلیـه  درونـی  همسـانی  بـودن  بـاال  دهنـده ی 
پرسشـنامه اسـت )60(. نتایـج به دسـت آمـده در ایـران از پژوهـش 
آلفـای  کـه  می دهـد  نشـان   )1396( همـکاران  و  عبدالمحمـدی 
کرونبـاخ محاسـبه شـده بـرای 8 مقیـاس پرسشـنامه بیـن 68 تـا 86 

می باشـد و همچنیـن آلفـای کرونبـاخ محاسـبه شـده بـرای شـاخص 
کل پرسشـنامه BRIEF بـه  تنظیـم رفتـار، شـاخص شـناختی و نمـره 
نحـوه  نمره گـذاری   .)61( می باشـد   0/93 و   0/89،  0/86 ترتیـب 
باالتـر  نمـره  کـه  اسـت  بدین گونـه  پرسشـنامه  ایـن  نمـرات  تفسـیر  و 
کارکردهـای اجرایـی می باشـد.  کـودک نشـانه عملکـرد ضعیف تـر در 
در  مـــعــــلم(  )نســخـــه  پرســشنامــــه  ایـن  اعتبـار  و  روایـی  همچنیـن 
 ،  %80 هیجانـی  کنتـرل   ،  %89 بـازداری  کارکـرد  در  حاضـر  پژوهـش 
کـــار 70%، حــافــظـــه فــــعال%73،  آغـــاز بـه  انتـــقــــال توجـــه %80 ، 
برنامه ریـزی 86%، سـازماندهی اجـزاء 85%، جهـت دهـی 80% و 

کــل 98% تأییـد شـد. روایـی 

● آزمون خواندن و نارساخوانی 
کرمی نوری و مرادی  آزمون خواندن و نارسـاخوانی )نما( توسـط 
آزمـون  ایـن  اصلـی  اجـرای  اسـت.  شـده  سـاخته   1387 سـال  در 
پایـه   5 در   ) دختـر  844 و  پسـر   770( دانش آمـوز   1614 روی  بـر 
تحصیلـی و در 3 شـهر تهـران، سـنندج و تبریـز انجـام شـد. پـس از 
آمـاری بـرای هـر پایـه و در هـر  گـردآوری داده هـا و انجـام عملیـات 
، نمره هـای خـام و نمره هـای هنجـار محاسـبه شـد. تشـخیص  شـهر
آزمـون   : از عبارت انـد  کـه  آزمـون  خـرده   10 از  خوانـدن  اختـالل 
، درک  کلمـات، قافیـه، نـام بـردن تصاویـر کلمـات، زنجیـره  خوانـدن 
آزمـون  کلمـات،  نا آواهـا، خوانـدن  خوانـدن، درک کلمـات، حـذف 
آزمـون نشـانه ها )مقولـه هـا(، تشـکیل شـده  و  نشـانه ها )حـروف( 
نارسـاخوانی  و  خوانـدن   آزمـون  نمره گـذاری  و  اجـرا  روش  اسـت. 
اجـرا  انفـرادی  به صـورت  آزمـون   ایـن  کـه  اسـت  صـورت  ایـن  بـه 
می شـود. باتوجـه بـه نقطه بـرش آزمـون )157(، دانش آموزی که در 
( کسـب کند  ایـن آزمـون نمـره 157یـا کمتر از 157 )114خطا یا بیشـر
به عنـوان دانش آمـوز بـا اختـالل خوانـدن تشـخیص داده می شـود 
صحیـح  پاسـخ های  جـدول  بـه  مراجعـه  بـا  درسـت  .پاسـخ های 
محاسـبه شـده، سـپس بـا مراجعـه بـه جـدول مربوطـه، نمـره ی تـراز 
خوانـدن  آزمـون  درونـی  همسـانی  میـزان  می آیـد.  به دسـت  شـده 
شـده  محاسـبه  آن0/83  آلفـای  ضریـب  و  خوانـی0/81  نارسـا  و 
اسـت )62(. همچنیـن در پژوهـش حسـینی و همـکاران )1395( 
کلـی بـرای آزمون هـای لغـات بـا بسـامد بـاال 97% بـا  کرونبـاخ  آلفـای 
کلمـات%95،  زنجیـره   ،%98 کـم  بسـامد  بـا   ،%98 متوسـط  بسـامد 
نامیـدن تصاویـر   ، نامیـدن تصاویـر شـماره یـک %67  قافیـه%89، 
شـماره دو 68%، درک متـن 48%، درک کلمـات 71%، حـذف آواها 
گـزارش شـده  کلمـات %97   کلمـات 95%، و شـبه  95%، خوانـدن نا
اسـت )63(. روایـی کل ایـن آزمـون در پژوهـش حاضـر بـا اسـتفاده 

آمـد. کرونبـاخ برابـر بـا 0/82 به دسـت  آلفـای  از 
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روش اجرا

و  پــرورش  و  آمــوزش  ســوی  از  الزم  مجوزهــای  اخــذ  از  پــس 
ویــژه  مشــکالت  توان بخشــی  و  آموزشــی  مرکــز   4 بــه  مراجعــه 
ســال  در  کــه  دانش آموزانــی  فهرســت  ایــالم،  شــهر  یادگیــری 
تحِصلــی 98-97 از ســوی مــدارس عــادی جهــت درمــان معرفــی 
دانش آمــوزان  از  نفــر   180 تعــداد  کــه  شــد،  اخــذ  بودنــد،  شــده 
خوانــدن  مشــکالت  درمــان  جهــت   ، کــز مرا بــه  کننــده  مراجعــه 
نفــر  معرفــی شــده بودنــد. براســاس جــدول مــورگان تعــداد 120 
به صــورت  داشــتند  را  پژوهــش  بــه  ورود  ک هــای  مال واجــد  کــه 
ــه  ک هــای ورود ب ــه انتخــاب شــدند. مال ــوان نمون تصادفــی به عن
پژوهــش شــامل دامنــه ســنی14-6 ســال، بهــره هوشــی 90 و باالتــر 
بــر اســاس نمــرات کســب شــده در آزمــون هــوش وکســلر4 ، معرفــی 
مدرســه  ســوی  از  خوانــدن  مشــکالت  بــا  دانش آمــوز  به عنــوان 
کمتــر از 90  ک هــای خــروج شــامل بهــره هوشــی  عــادی بــود. مال
براســاس آزمــون هــوش وکســلر4، همبــودی اختــالل خوانــدن بــا 
ســایر اختــالالت خــاص یادگیــری ماننــد اختــالل ریاضــی و دیکتــه 
طبــق معرفــی نامــه مــدارس مربوطــه و نداشــتن اختــالالت رفتــاری 
والدیــن  و  دانش آمــوزان  از  بالینــی  مصاحبــه  طبــق  هیجانــی  و 
و  دانش آمــوزان  از  نیــز  اخالقــی  مالحظــات  جهــت  بــود.  آنــان 
کتبــی اخــذ شــد و بــه آنــان اطمینــان  والدیــن آنــان رضایت نامــه 
ــه از  ــوده و در هــر مرحل ــه ب ــه تمــام اطالعــات محرمان ک داده شــد 
پژوهــش در صــورت تمایــل می تواننــد از پژوهــش خــارج شــوند. 
اجــرا  بهــره هوشــی  تعییــن  وکســلر4 جهــت  هــوش  آزمــون  ابتــدا 
معلــم(  )نســخه  اجرایــی  پرسشــنامه عملکردهــای  شــد. ســپس 
مربوطــه  از معلمــان دانش آمــوزان  بــرای هریــک  تکمیــل  جهــت 
از تکمیــل و عــودت توســط  پــس  ارســال و  به صــورت محرمانــه 
گردیــد. بعــد از دریافــت پرسشــنامه عملکردهــای  معلــم، دریافــت 
اجرایــی، بــا عنایــت بــه تخصصــی بــودن آزمــون لینکلــن ازرتســکی 
، ایــن آزمــون  کاردرمانگــر جهــت دقــت بیشــتر بــا همــکاری یــک نفــر 
ــای 120  ــش داده ه ــن پژوه ــد. در ای ــرا ش ــا اج ــر روی نمونه ه ــز ب نی
کننــده جمــع آوری و مــورد تجزیــه و  نفــر از دانش آمــوزان شــرکت 
( و تعــداد  گرفــت. بیشــتر شــرکت کنندگان پســر )49نفــر تحلیــل قــرار 
ــه  ــه پای ــوط ب ــی مرب ــه تحصیل ــد. بیشــینه پای ــر بودن ــز دخت ــر نی 71 نف
کمینــه پایــه تحصیلــی مربــوط بــه پایــه پنجــم 13 نفــر  دوم 40 نفــر و 
بــود. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد هوش بهــر شــرکت کنندگان بــه 
ترتیــب  برابــر 92/3 و 3/67 بــود. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 
مهارت هــای حرکتــی ظریــف بــه ترتیــب برابــر بــا 37/4 و 16/98، 

ترتیــب  بــه  خوانــدن  مهــارت  اســتاندارد  انحــراف  و  میانگیــن 
بــا 708/69 و 127/83 و میانگیــن و انحــراف اســتاندارد  برابــر 
 31/69 و   161/18 بــا  برابــر  ترتیــب  بــه  اجرایــی  عملکردهــای 
آمــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا پــس از دریافــت  به دســت 
آمــار توصیفــی و  آزمون هــا، از روش هــای  پرسشــنامه ها و اجــرای 
کمینــه، بیشــینه  اســتنباطی همچــون میانگیــن، انحــراف اســتاندارد، 
کرونبــاخ،  نمــره، و همچنیــن بــرای روایــی و پایایــی ابــزار از آلفــای 
کشــیدگی و بــرای  کجــی و  بــرای تعییــن هنجــار بــودن داده هــا از 
تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده 

از نــرم  افــزار SPSS و AMOS نســخه21 اســتفاده شــد.

یافــتــه ها

در  بـا  متغیرهـا  بیـن  روابـط  بررسـی  به منظـور  پژوهـش  ایـن  در 
الگویـی  شـده  انجـام  پژوهش هـای  و  نظـری  مبانـی  گرفتـن  نظـر 
ظریـف  حرکتـی  )مهارت هـای  خوانـدن  مهـارت  پیشـایندهای  از 
نهایـی  هـدف  شـد.  تدویـن  و  طراحـی  اجرایـی(  عملکردهـای  و 
بـرازش  پیشـنهادی،  الگـوی  تدویـن  و  طراحـی  از  پـس  پژوهـش 
از  یکـی  بـود.  متغیرهـا  بیـن  روابـط  از  سـاختاری  الگویـی  دادن 
کثـر  حدا بـرآورد  روش  از  اسـتفاده  در  اصلـی  فرض هـای  پیـش 
درسـت نمایی در مدل سـازی معادالت سـاختاری، برقراری شـرط 
بهنجـار بـودن چنـد متغیـره اسـت. از ایـن رو بـرای برقـراری یـا عدم 
برقـراری بهنجـار بـودن چندمتغیـره از ضریـب مردیـا  اسـتفاده شـد. 
آمـد.  به دسـت   1/92 کشـیدگی  میـزان  و   1/75 بحرانـی  نسـبت 
اطمینـان  سـطح  در  مردیـا  ضریـب  بحرانـی  نسـبت  بـه  توجـه  بـا 
بـرآورد  برقـرار اسـت.  95 درصـد پیـش فـرض هنجـار چندمتغیـره 
آمـده  به دسـت  پارامترهـای  بـرآورد  بـرای  درسـت نمایی  کثـر  حدا
ایـن  در  شـده  گرفتـه  کار  بـه  بیـن  پیـش  متغیرهـای  بیـن  روابـط  از 
گرفتـه شـده اسـت  α در نظـر  پژوهـش سـطح معنـاداری 0/05= 
AMOS  نسـخه 21  SPSS و  و نتایـج بـا اسـتفاده از دو نـرم افـزار 

شـدند.  تحلیـل  و  تجزیـه 
متغیر هـای  بـه  مربـوط  توصیفـی  شـاخص های   )1( جـدول  در 
می شـود  مشـاهده  کـه  همان طـور  اسـت.  شـده  آورده  پژوهـش 
بـرای   -3 تـا   +3 و  کجـی  بـرای   -2 و   +2 دامنـه  در  کـه  مقادیـری 
هسـتند.  داده هـا  بـودن  هنجـار  از  کـی  حا دارنـد  قـرار  کشـیدگی 
همچنیـن در جـدول )2( ضرایـب همبسـتگی مربـوط بـه متغیرهـای 
کمتر از 0/05 )*( و  گزارش شـده اسـت. معناداری سـطوح  پژوهش 

اسـت. شـده  داده  نشـان   )**(  0/01
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جدول 1( شـاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

مقدار P   کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیر
0/000  2641058708/69127/831/81/75مهارت خواندن

0/320/000-127937/416/980/54مهارت هـای حرکتی ظریف
0/260/000-0/87 -95237161/1831/69عملکردهای اجرایی

P> 0/01**

مسـتقلی  متغیرهـای  پاییـن،  هم خطـی  دیگـر  مفروضه هـای  از 
کـه واریانـس متغیـر وابسـته را تبییـن می کننـد. یـک شـاخصی  اسـت 
کـه در ایـن مـورد اسـتفاده شـده همبسـتگی بیـن متغیرهـای موجـود 
اســــت.  آورده شـــده   )2( کـه در جـدول شــــماره  بـوده  مــــدل  در 
کـه  همــــبستگی پاییـن و مـــتوسط بیـن مـــتـغــیرها نشـــان می دهـد 

سـازی  خودگـردان  تکنیـک  از  همچنیـن  اسـت.  پاییـن  هم خطـی 
مسـتقیم  غیـر  اثـرات  اطمینـان  فاصلـه  و  معنـاداری  تعییـن  بـرای 
کـــل اســــتفاده شـد. به مــنظور بررسـی هـدف پژوهـش از رویکـرد  و 
مدل سـازی سـاختاری اسـتفاده شـد. بـرآورد مربـوط بـه پارامترهـای 

آمـده اسـت.  اصلـی در شـکل )2( 

جدول2( همبسـتگی درونی متغیرهای اصلی پژوهش

کارکردهای اجرایی مهارت های حرکتیمهارت خواندنشاخص آماریمتغیر

مهارت خواندن
** 0/419-**10/390ضریب همبستگی
0/0000/000-ضریب معناداری

مهارت هـای حرکتی ظریف
0/383-1**0/390ضریب همبستگی
0/000-0/000ضریب معناداری

کارکردهای اجرایی  
ضریب 1**0/329-** 0/419-ضریب همبستگی
-0/0000/000ضریب معناداری

P> 0/01**

شـکل 2( الگوی روابط بین متغیر های پژوهش
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۱فروردین و اردیبهشت ۴ 0 ۱

شــــاخـــص های بـرازش الگـوی اندازه گـــیری در جــــدول )3(، 
بـرازش بســــیار مناسـب ایـن الگـــو را نشــــان مـــی دهــد. بنابرایـن 

را  مکنـون  متغیرهـای  کـردن  عملیاتـی  توانایـی  آشـکار  متغیرهـای 
دارنـد.

کلی برازش الگوی پژوهش جدول 3( خالصه شـاخص های 

CMIN/DFRMSEAGFINFIPCFIRFICFIIFIشاخص
0/90> 0/90>0/90>0/90>0/50>0/80>0/08>5>  مقادیر اسـتاندارد

0/92 1/980/0010/920/910/920/910/93مقادیر به دست آمده

زمانـی کـه از الگـوی معادالت سـاختاری اسـتفاده می شـود، یک 
بـا  بـرازش مـدل فرضیـه ای  ارزیابـی چگونگـی  مؤلفـه مهـم تحلیـل، 
داده هـای مشـاهده شـده اسـت. ازنظرکلـی، یـک الگـوی مناسـب 
کای اسـکوئر بـه  از لحـاظ شـاخص های بـرازش بایـد دارای نسـبت 
کمتر از 5، شـاخص نیکویی برازش )GFI( و شـاخص  درجه آزادی 
افزایشـی  بـرازش  شـاخص   ،0/90 از  بیشـتر   )CFI( تطبیقـی  بـرازش 
)IFI( بزرگتـر از 0/90، ریشـه مجـذورات باقیمانـده )RMR( کوچکتـر 

 )RMSEA( خطـا  مجـذورات  میانگیـن  ریشـه  تقریـب  و   0/05 از 
کوچکتـر از 0/08 باشـد )64(. لـذا باتوجـه به داده های جدول )3( 
بـا در نظـر گرفتـن دامنـه مطلوب این شـاخص ها، در مجموع بیانگر 
کـه داده هـای پژوهـش، مـدل تدویـن شـده را حمایـت  ایـن اسـت 
می کننـد و به عبـارت دیگـر بـرازش داده هـا بـه مدل رد نشـده اسـت 
و همـه شـاخص ها در دامنـه مطلـوب و داللـت بـر مطلوبیـت مـدل 

دارند.

جدول 4( مسـیرهای مدل و اثرات مسـتقیم و غیر مسـتقیم متغیرهای پژوهش

معناداریکران پایینکران باالوزن رگرسیوناثر غیر مسـتقیماثر مستقیممتغیرها
0/005  0/400/5130/265-0/40مهارت هـای حرکتـی ظریف ← مهارت خواندن

0/5080/012-0/206-0/37--0/37-مهارت هـای حرکتـی ظریف ← عملکردهای اجرایی
0/5090/004-0/192-0/32--0/32-عملکردهـای اجرایـی  ← مهارت خواندن

مهارت هـای حرکتـی ظریف ← عملکردهای اجرایی 
← مهـارت خواندن

-0/140/120/2430/0600/014

حرکتی  مهارت های  مستقیم  اثر   ،)4( شماره  جدول  اساس  بر 
مهارت های  مستقیم  اثر   ،0/40 برابر  خواندن  مهارت  بر  ظریف 
حرکتی ظریف بر عملکردهای اجرایی  برابر 37 /0-  و اثر مستقیم 
شد  تأیید  برابر0/32-   خواندن  مهارت  بر  اجرایی  عملکردهای 
این  پایین  حد  و  باال  حد  مقدار  در  صفر  عدد  اینکه  به  توجه  )با 
اثر  گفت  می توان  درصد   95 اطمیان  با  لذا  نمی گیرد  قرار  متغیرها 
رابطه غیر مستقیم  بررسی معناداری  برای  متغیر ها معنا دار است(. 
کل از تکنیک خودگردان سازی در Amos استفاده شد. در اینجا  و 
کثر و حداقل ضریب تعیین در جامعه را  کران باال وکران پایین حدا
این  به  قرار نمی گیرد  این دامنه  مشخص می کند و چون صفر در 
برای  است.  صفر  با  معناداری  تفاوت  دارای  که  می رسیم  نتیجه 
آزمون رابطه میانجی ابتدا باید روابط متغیر های مستقل و وابسته 
کرد. بدون حضور متغیر میانجی رابطه متغیر مهارت های  را بررسی 

حرکتی ظریف بر مهارت خواندن0/40 بود. با ورود متغیر میانجی 
یعنی عملکردهای اجرایی به مدل، اثر مهارت های حرکتی ظریف 
روی  مستقل  متغیر  رابطه  میزان  کاهش  یافت.  کاهش   0/14 به 
را برای انجام محاسبات میانجی مهیا نمود.  متغیر وابسته شرایط 
یافته های جدول )4( در مورد رابطه غیر مستقیم متغیر مهارت های 
که متغیر عملکردهای  حرکتی ظریف با مهارت خواندن در صورتی 
غیرمستقیم  رابطه  که  می دهد  نشان  باشد،  میانجی  اجرایی 
آماری  لحاظ  به  خواندن  مهارت  و  ظریف  حرکتی  مهارت های 
روش  نتایج  می شود.  تأیید  پژوهش  مدل  بنابراین  است.  معنادار 
خودگردان سازی نشان می دهد که در فاصله اطمینان 0/95، صفر 
بین حد باال و پایین قرار نمی گیرد بنابراین رابطه غیرمستقیم معنا دار 
کارکردهای اجرایی در رابطه بین مهارت های حرکتی  بوده و متغیر 

ظریف و مهارت خواندن نقش میانجی دارد.
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بحـث و نتیجه گیری

کارکردهای  میانجی گری  نقش  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
اجرایی در رابطه بین مهارت های حرکتی ظریف و مهارت خواندن 
شهر  یادگیری  ویژه  مشکالت  کز  مرا در  نارساخوان  دانش آموزان 
منابع  از  استفاده  با  نخست  پژوهش  این  در  گرفت.  انجام  ایالم 
کتابخانه ای، ادبیات موضوع بررسی شد، سپس متغیر های پژوهش 
از راه پرسشنامه و ابزارهای استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفتند. 
واقع  در  که  پژوهش  اصلی  سؤال  پژوهش،  موضوع  بررسی  برای 
آیا مهارت های  آن محسوب می شود این گونه مطرح شد:  هدف 
بر  اجرایی  کارکردهای  میانجی گری  نقش  طریق  از  ظریف  حرکتی 
تأثیر  با اختالل خواندن شهر ایالم  مهارت خواندن دانش آموزان 
( دارد؟ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد  )معنادار
کارکردهای  مهارت های حرکتی ظریف از طریق نقش میانجی گری 
ایالم  شهر  نارساخوان  دانش آموزان  خواندن  مهارت  بر  اجرایی 
و  چانگ  پژوهش های  نتایج  با  نتیجه  این  دارد.   ) )معنادار تأثیر 
کادورت و همکاران همخوانی دارد )27 و 28(. در تبیین این  جو، 
مهارت های  بین  ارتباط  مطالعات  از  برخی  گفت  می توان  نتیجه 
میانجی گری  از  ناشی  و  را غیرمستقیم  و عملکرد تحصیلی  حرکتی 
کارکرد های اجرایی  عامل سومی می دانند. در مطالعه چانگ و جو 
به عنوان عامل میانجی مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی معرفی 
کادورت و  کارکردهای اجرایی در مطالعه  شده است. میانجی گری 
همکاران با استفاده از مدل سازی ساختاری نیز تأیید شده است. 
کی، سرعت  کارکردهای اجرایی )استدالل ادرا آنها نشان دادند که 
پردازش و حافظه کاری( نقش میانجی ارتباط بین مهارت حرکتی و 
عملکرد تحصیلی )مهارت خواندن و ریاضی( را دارند )27 و 28(. 
هــمچنین در تببین این یافـــته دیاموند )2000( در پژوهــشی در 
کرد.  گزارش  را  نتیجه  چهار  شناختی،  و  حرکتی  فرایندهای  مورد 
اول، مطالعات تصویربرداری عصبی به طور مداوم نشان می دهد 
، ناحیه ای از مغز مرتبط با توجه و  که قشر جلوی مغز کارهایی  که 
عملکردهای اجرایی می باشد را فعال می کند، همچنین مناطقی از 
گرفته می شود، به ویژه مخچه  که برای پردازش حرکتی در نظر  مغز 
جلوی  قشر  از  خاصی  نواحی  به  آسیب  دوم،  می کند.  فعال  را 
قسمت هایی  در  عصبی  فعالیت  کاهش  به  منجر  مخچه  یا  مغز 
عصبی  ناحیه  دو  این  می دهد  نشان  که  می شود  دیگر  ناحیه  از 
سوم،  هستند.  وابسته  یکدیگر  به  طبیعی  عملکرد  در  آناتومیک 
کودکان  کودکان با اختالالت شناختی تشخیص داده شده، مانند 
حرکتی  اختالالت  دچار  اغلب  خواندن،  اختالل  با  یا  فعال  بیش 
اغلب  اخـــتالالت حرکتی  با  کودکان  ترتیب،  هـــمین  به  می شوند. 

پیشنهاد  دیاموند  چهارم،  می دهند.  نشان  را  یادگیری  مشکالت 
یادگیری  تنظیم  در  کلیدی  نقش  اجرایی  عملکردهای  که  کرد 
کار نشان می  دهد یک پیوند اساسی  شناختی و حرکتی دارد. این 
بین عملکردهای اجرایی و مهارت های حرکتی وجود دارد )44(. 
کارکــــردهای اجــــرایی در عـــملکردهـــای  لـــذا با عـــنایت به نقـــش 
که با لوب پیشانی مغز در ارتباط است )65(  شناختی سطح باالتر 
کارکردها  این  در  فرد  مناسب  عملکرد  خواندن،  مهارت های  با 
توانایی  از  مناسبی  کننده  بینی  پیش  می تواند  آن  مؤلفه های  و 
آتی  سال های  در  مناسب  تحصیلی  عملکرد  و  کودکان  خواندن 
حرکتی  مهارت های  ارتباط  به  توجه  با  همچنین   .)36( باشد  او 
که بهبود و پیشرفت این دو مهارت  کارکردهای اجرایی  ظریف با 
در قشر پیشانی می باشد )45( و تأثیر مهارت های حرکتی ظریف  
که در  کودکان با اختالل یادگیری خاص  کارکرد های اجرایی در  بر 
گردید و نیز تأثیر مستقیم مهارت های حرکتی  مقدمه پژوهش ذکر 
کمک  ظریف بر مهارت خواندن از طریق بهبود سیستم دهلیزی و 
تحصیلی  عملکرد  باالبودن  با  که  مغز  نیمکره  فعالیت های  به 
از طریق  گفت، مهارت های حرکتی ظریف  همراه است، می توان 
کودکان با اختالل خواندن  کارکردهای اجرایی بر مهارت خواندن 

تأثیر معناداری دارد. 
داد  نشان  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج  همچنین 
مـــهارت های حرکتی ظـــریف به طور مـــستقیم بر مـــهارت خـــواندن 
دارد.  معنا داری  تأثیر  ایالم  شهر  خواندن  اختالل  با  دانش آموزان 
استکی،  بهمرد،  پژوهش های  نتایج  با  نتیجه  این  از  حاصل  نتایج 
مک  و  وال  دی  مؤمنی؛   و  رستمیان  نادری،  ؛  اسدپور و  عشایری 
در   .)30 و   23  ،26  ،13( دارد  همخوانی  بلک  جردن  فیلیپس، 
کودکان  زندگی  در  حرکت  نقش  گفت  می توان  یافته ها  این  تبیین 
پیچیدگی های  با  کودك  تکامل  و  رشد  زیرا  است،  توجه  قابل 
و  حرکتی  مهارت های  بین  ارتباط  تبیین  در  دارد.  ارتباط  او  حرکتی 
پیشرفت تحصیلی دیوال بیان می کند که بهبود مهارت  های حرکتی 
این  می بخشد.  بهبود  او  در  را  حرکتی  کی  ادرا سیستم  کودک  در 
کودک  می شود  باعث  و  می گذارد  تأثیر  دهلیزی  سیستم  بر  بهبود 
کتشاف باالیی داشته باشد. از این رو، باال بودن  قدرت تحلیل و ا
کتشاف و یا  مهارت های حرکتی ظریف و یا درشت به دلیل کمک به ا
 ، کمک به فعالیت نیمکره های مغز کودک و همچنین  قدرت تحلیل 
با باال بودن عملکرد تحصیلی همراه است )23(. همچنین شاموی 
با  حرکتی  مهارت های  آموزش  که  می دارند  اظهار  ولکات،  و  کوک 
درون دادهای  فعاالنه  جذب  جهت  مناسب  فرصت های  ایجاد 
حسی مختلف از محیط و از بدن خود شخص و در قالب رفتارهای 
و  مغز  کورتکس  متقابل  عملکرد  بهبود  باعث  هدفمند،  حرکتی 
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که این امر باعث بهبود  ، یعنی مخچه می شود،  سطوح پایین تر مغز
یادگیری به خصوص در زمینه خواندن می شود )66(. 

همچنین تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد مهارت های حرکتی 
این  دارد.  معنا دار  و  معکوس  اثر  اجرایی  عملکرد های  بر  ظریف 
نتیجه با نتایج پژوهش های صفوی همامی، قاضی نور و عابدی؛ 
 .)29 و   48،  47( است  همسو  همکاران،  و  کامرون  کارلسون؛ 
بسیار  نقش  اجرایی  کارکردهای  که  داده اند  نشان  پژوهش ها 
که  دانش آموزانی  و  دارند  تحصیلی  مهارت های  رشد  در  مهمی 
کمتری نسبت  دچار ضعف های خاص تحصیلی هستند، نمرات 
به دســت  اجرایی  کارکردهــای  حـــوزه  در  دانش آمـــوزان  دیگر  به 
که  پژوهش ها نشان می دهد  از  برخی  نتایج  زمینه  این  می آورند. در 
مهارت های حرکتی ظریف با عملکرد اجرایی در ارتباط هستند )44( 
و  ظریف  حرکتی  )مهارت های  مهارت  دو  این  پیشرفت  و  بهبود  و 
و   44( می باشد  پیشانی  پیش  قشر  عهده  بر  اجرایی(  عملکردهای 
حرکات  برای  مخچه  خارجی  ناحیه  معتقدند  پژوهشگران   .)45
نیاز  گرفتنی و هدفمند مورد  که در فعالیت های  سریع و هدفمند 
)از  حافظه کاری  در  مخچه  نقش  طرفی  از  می باشد،  مهم  است، 
انجام  مطالعات  است.  شده  تأیید  اجرایی(  عملکرد  مؤلفه های 
جریان  افزایش  باعث  حرکتی  تمرین های  می دهد  نشان  شده 
اجرایی  کارکردهای  در  که  پیش پیشانی،  قشر  در  مغزی  خون 
بر  فیزیولوژیکی  توصیف  در  همچنین  می شود.  دارد،  مشارکت 
، به ویژه  نقش نوروترانسمیترها یا انتقال دهنده های عصبی در مغز
کید شده است. چندین مطالعه نشان  نور اپی نفرین و دوپامین تأ
فعالیت  به وسیله ی  عصبی  دهنده های  انتقال  این  که  داده اند 
بدنی به شکل بهتری تنظیم می شوند و متابولیسم نور اپی نفرین 
کرتکس پیش قدامی نقش مهمی در پردازش های  و دوپامین در 

کنترل اجرایی بازی می کند )67(.
کارکرد های اجرایی  همچنین تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد 
بر مهارت خواندن اثر معکوس و معنا دار دارد. این نتیجه با نتایج 
منظری؛  و  سلطانی  زاده،  تقی  همکاران،  و  تاران  پژوهش های 
و  دیارمید  اسپی مک  ؛  گربر و  ونوتی؛ سوانسون، سیز  و  پاسکوالتو 
است  همسو  وندرلیج  و  جانگ  دی  وندراسلوویس،  و  همکاران  
)38، 39 ،40، 41 و 42(. برخی پژوهش ها نشان داده اند، عملکرد 
خواندن دانش آموزان با اختالل یادگیری خواندن از طریق آموزش 
یافته های  تبیین  )40(.در  می کند  پیشرفت  اجرایی  کارکردهای 
عملکرد  مطالعات،  از  وسیعی  حجم  گفت  می توان  پژوهش  این 
مختلف  مؤلفه های  در  خواندن  اختالل  با  دانش آموزان  ضعیف 
عملکرد  ضعف  با  نارسایی ها  این  رابطه  و  اجرایی  کارکرد های 
می دهد  نشان  پژوهش ها  از  بسیاری  داده اند.  نشان  را  خواندن 

می توانند  بهـــتر   اجرایی  کارکرد های  تقویت  با  دانش آمـــوزان  که 
کنند و در نتیجـــه این  برنامه ریزی، رفتارهایشان را ارزیابی و مـــهار 
 .)57( می شود  آنها  در  خواندن  عملکرد  بهبود  باعث  توانایی ها 
شناختی  متغیرهای  مـــثبت  و  مــؤثر  نقش  به  می توان  هـــمچنین 
بر  اجرایی(  مـــؤلفه های عملکردهای  )از  کاری  از جمـــله حافـــظه 
عملکرد خواندن اشاره کرد که در یافته های پژوهش های مختلف 
نیاز  از ظرفیت حافظه کاری،  برخورداری  اشاره شده است.  آن  به 
به توجه و تمرکز باال و قدرت پردازش شناختی مناسب دارد. لذا 
که از چنین ظرفیتی برخوردارند، لغات و رمزهای مختلف  افرادی 
آوایی، بصری و معنایی را بهتر در حافظه  یادگیری مانند رمزهای 
ذخیره و پردازش می کنند. در نتیجه هنگام خواندن بر آواها و معنا 
دانش آموزانی  همچنین  می کنند.  بیشتری  تمرکز  کلمات،  ترکیب  و 
اجرایی(  عمکردهای  مؤلفه های  )از  سازماندهی  و  برنامه ریزی  که 
را  مطالب  می توانند  دارند  دیگر  دانش آموزان  به  نسبت  بهتری 
نیز  از عملکرد بهتری  کنند، لذا در خواندن  بازیابی  بهتر اندوزش و 
برخوردارند. همچنین به نظر می رسد ناتوانی در سازماندهی تکالیف 
خواندن  اختالل  با  کودکان  ضعف  اثر  در  چالش انگیز  و  جدید 
کالمی  روانی  کودکان  این   

ً
احتماال لذا  باشد،  برنامه ریزی  کارکرد  در 

فاصـــله های  خواندن،  حین  در  و  دهند  نشان  خود  از  را  ضعیفی 
کلمات، بیندازند. بی شک هر پژوهشی  اشتباه در بین حروف و یا 
این  محدودیت های  جمله  از  است،  همراه  محدودیت هایی  با 
بر  است  ممکن  که  بود  تحصیلی  پایه  چند  از  استفاده  پژوهش 
که این پژوهش  نتایج پژوهش تأثیر سوء داشته باشد. ضمن این 
سایر  به  تعمیم  قابل  و  گردیده  انجام  خواندن  اختالل  حوزه  در 
پژوهشگران  به  لذا  نمی باشد.  خاص  یادگیری  اختالل  گروه های 
آتی پیشنهاد می شود تا در خصوص انجام متغیر های این پژوهش 
داشته  اهتمام  خاص  یادگیری  اختالل  با  گروه های  سایر  روی  بر 
باشند. همچنین پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران مدارس 
کودکان با اختالل خواندن در  کز مشکالت ویژه یادگیری به  و مرا
آموزش های الزم را ارائه  زمینه  تقویت مهارت های حرکتی ظریف 
آنان  نمایند تا با استفاده از این روش، بخشی از اختالل خواندن 
از  پیشگیری  منظور  به  می شود  پیشنهاد  همچنین  شود.  درمان 
مشکالت اختالل خواندن بر تقویت مؤلفه های مهم عملکردهای 
کودکی به ویژه در دوره پیش دبستانی پرداخته تا  اجرایی درسنین 
کمتری مواجه  با مشکل خواندن  کودکان  در سال های دبستانی 

شــوند. 
گرامی، مدیران و مربیان  ، اولیاء  از هــمه ی دانش آموزان عــزیز
پژوهش  این  انجام  در  که  یادگیری  ویژه  کز مشکالت  مرا مــحترم 

همکاری نمودند سپاسگزاری می شود.
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