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 خالصه 

با هدف بررسي نقش ميانجي گری کارکردهای اجرایي در رابطه بين مهارت پژوهش حاضر  مقدمه:

 دانش آموزان دارای اختالل خواندن انجام گرفت. های اساسي حرکتي و مهارت خواندن

 – توصيفي ها، داده گردآوری نحوه  نظر از و کاربردی، هدف لحاظ به پژوهش روش روش کار:

آموزان  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش. بود ساختاری معادالت سازی مدل بر مبتني همبستگي

 یادگيری ویژه مشكالت یادگيری خواندن مراکز ناتواني دارای تاپنجم اول پایه( پسر و دختر)ابتدایي 

( و به روش تصادفي ساده تعداد 1970نفر بودند که بر اساس جدول مورگان)180به تعداد  ایالم شهر

 ایزگوت جيوآ، اجرایي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کارکردهاینفر به عنوان نمونه  120

(، و آزمون خواندن و 1950اوزرتسكي) لينكلن حرکتي رشد ، آزمون(2002) وورثي وکن

( بود. داده ها به روش معادالت ساختاری تحليل شد. یافته ها 1387نوری و مرادی ،مينارساخواني)کر

 .برازش مدل را تأیيد کرد

نتایج تجزیه وتحليل داده ها به روش مدل سازی معادالت ساختاری نشان داد مهارت های اساسي  نتايج:

حرکتي بر اختالل خواندن اثر مستقيم دارد، مهارت های اساسي حرکتي بر کارکرد های اجرایي اثر 

های اساسي  معني دار، کارکردهای اجرایي بر مهارت خواندن اثر معكوس ومعنادار و مهارتومعكوس 

 دارد.و  معني دار حرکتي بر اختالل خواندن از طریق کارکردهای اجرایي اثر غيرمستقيم 

کارکردهای اجرایي در رابطه مهارت های اساسي حرکتي و مهارت خواندن دانش  :گیرینتیجه

 آموزان نقش واسطه ای دارد.

 اختالل خواندنکارکردهای اجرایي، مهارت های اساسي حرکتي،  کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=224051&_au=%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8++%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20208.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_20208.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=212315&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=212315&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20208.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_20208.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=226329&_au=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=226329&_au=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20208.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/article_20208.html#aff3
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مقدمه

سه  عملكرد س  سالمت  به در کودکان مدر سي  ،ميج  رواني و ح

 ستتندرم یا اختالل یک از کودک کهميهنگا. دارد بستتتگي آنها

 توانایي یافته و کاهش چشتتتمگيری بطور او عملكرد برد،مي رنج

باط  در هایش  بد)   مي  کاهش  خود محيط با  ارت یكي از .(1یا

شتتوند، ميمشتتكالتي که کودکان در ستتنين مدرستته با آن مواجه 

خاص  یادگيری ناتواني های یادگيری خاص استت. ناتواني های 

 اشاره اختالل ها از ناهمگني گروه به اصطالحي کلي، عنوان به

از  استتتتفاده و اکتستتتاب در معني دار تفاوت های که با دارد

سخ  نوشتن،  خواندن، گفتاری، مهارت های مهارت  یا دادن و پا

اختالل  DSM-5. طبق (2) شتتتود.مي آشتتتكار ریاضتتتي های

یادگيری خاص به عنوان اختالف بين پيشتتترفت تحصتتتيلي فرد و 

رود، ميآنچه از ستتن عقلي و آموزش های دریافتي از فرد انتظار 

 طور به  استتتت ممكن  یادگيری  اختالالت.(3شتتتود)مي تعریف

ستقل  یا و بگذارد تأثير هجي و خواندن بر خاص  در عملكرد از م

 تنظيم در ( این افراد4باشتتتد)  ریاضتتتيات   مانند   دیگر، های  حوزه

 دارند نقص توجه و حافظه وشنيداری، ادراک دیداری اطالعات،

 مدرسه  در آموزان دانش همه از درصد  5 متحده، ایاالت در (.5)

يت  عنوان به  ته    یادگيری  خاص  معلول ناخ ند)  شتتتتده شتتت (، و 6ا

 به  مبتال یادگيری  های  ناتواني  دارای افراد درصتتتتد 90حدود 

(. در ایران ميزان شتتيون ناتواني یادگيری 7)هستتتند نارستتاخواني

ست)      83/3 شده ا صد گزارش  شيون  8در (. همچنين بهراد ميزان 

(. 9درصتتد برآورد نموده استتت)   58/4را  نارستتاخواني در ایران 

سان  در زندگي خواندن مهارت  چراکه دارد، فراواني اهميت ان

و  درستتتي موضتتتون های همه آموختن برای توانایي خواندن

بخوانند  توانندمين کودکاني که (.10است )  ضروری  غيردرسي 

 این .دارند  مدرستتته   در موفقيت  برایميک بستتتيار  شتتتان 

 دستتتت را از خود عزت نف  و مثبت  پنداره  کودکان،خود 

 در ها آن برای را و رفتاری رواني مشكالت امر این و دهندمي

 تحول و کودک ملي مؤستتستته ستتالمت  رو، ازاین دارد. پي

سان،  ست    ان شانه  تنها نه را در خواندن شك سائل  ن شي  م  آموز

                                                           
1 -Krishli 

شي  را ها آن داند، بلكهمي ضون  از بخ رفاه کلي  و سالمت  مو

 در نارستتتتاخوان   آموزان دانش. (11)شتتتمردمي دانش آموزان

ندن،  بان  مورد در ویژه به  خوا گان،  ز  یا  ها  نام  یادآوری  واژ

. (12)دارند  مشتتتكل یكستتتان، حروف دارای واژگان و حروف،

 بنویستتند،یک کاغذ روی را خود افكار توانندميستتختي  به آنها

 در نارساخواني . (13بنویسند )  امالیي غلط بدون یا صحيح  را متن

 مشخص کلمات کردن هجي و خواندن در مشكالتي با اول درجه

 ارائه  درستتتي متن از خارج  مطلبي که ميهنگا  ویژه به  شتتتود،مي

به عنوان یک   این مشتتتكل (. 14شتتتود) ندرم  معموالً  عادل  ستتت  ت

(. یک فرایند   15شتتتود)ميگرفته   نظر در مهارت ها،   غيرمعمولي

تشتتخيص آموزشتتي تخصتتصتتي، ستتاختار یافته، منظم و همراه با  

و  استتتت نياز  نارستتتاخواني  به  مبتال افراد برای زودرس مستتتتمر

ند به موفقيت در روند یادگيری کمک کند)        مي (. اختالل 16توا

 دليل همين به دهدميرخ  شده  شناخته  های زبان تمام در خواندن

 از مناسب درماني فرآیند یک انجام و پایين سنين در آن شناسایي

یت  له مشتتتكالت افراد   جاز (.1)استتتتت  برخوردار باالیي  اولو م

(. 5استتتت) يحرکت یها  تي فعال  نبودن  كپارچه  ی ،نارستتتاخوان  

شلي  ست بيش از   1کری صد افراد  70معتقد ا ساخوان دارای   در نار

 يحرکتاستتاستتي  ی(. مهارت ها17)باشتتندآشتتفتگي حرکتي مي 

 ز،یر يحرکت یها هارتدرشتتت، م يحرکت یشتتامل، مهارت ها

ماهنگ  ند      يبدن  يه مان ب فه، عملكرد ز کات و   یدوطر در حر

ش  شد ) مي ءيمهارت کنترل  شد     2(. کپارت18با ست که ر معتقدا

مي شود و مراحلي چون کشف  حرکات شرون ترلکودک، با کن

سایل، ترکيب و تكميل دریافت های حسي و در    منظم، ادراک م

برخي  نتایج از طرفي (.19طي مي کند) ،تشتتكيل مفاهيم را، پایان

شان  تحقيقات ساخوان  و عادی آموزان دانش که دهدمي  ن  از نار

هارت  نظر تار  تاخير  وهمچنين ظریف و کلي حرکتي های  م  رف

همچنين پژوهشتتتهتتای . (20دارنتتد) داری معني تفتتاوت حرکتي

های ادراکي و حرکتي بر     ند آموزش مهارت   دیگرنشتتتان داده ا

 دارای دانش آموزان ریاضتتتي  و نوشتتتتن خواندن،  مهارت های  

2 -Kepart 
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 افراد این رستتدمي نظر (. به21دارد) تأثير خاص یادگيری اختالل

 چرا دارند حرکتي ی ها مهارت کسب  در ضعيفي  شناختي  مؤلفه

 مستتتتلزم ، ظریف حرکتي های  مهارت  ویژه به  ، ها  مهارت  که 

پژوهش ها در    گریداستتت.  شتتناختي حوزه فعاليت از ستتطوحي

شان   نهيزم نیا  يحرکت یها، مهارت ها دهد در مهد کودکمي ن

ها    ينيب شيپ ف،یظر نده  هارت  از یبهتر یکن  يحرکت یها  م

همچنين مک فيليپ   (.22خواندن هستند)  شرفت يپ یبرا ،درشت 

ش  کیدر  1و جردن بلک شان يطول يکار پژوه  يدادند کودکان ،ن

سطح پ  ستان  شيکه در  و  فیظر يحرکت یمهارت های  دارا يدب

شت  ستند، در پا  نرمال در سطح پ    هیه خواندن آنها  شرفت يسوم 

شد مي شتر يب سنجش  .(23)با  هميشه  حرکتي های مهارت بنابراین 

های  از اطالن لذا  .استتتت  پژوهشتتتگران بوده توجه  مورد  ویژگي

 مناستتب تدابير اتخاذ و راهبردها ارائه برای آموزان دانش حرکتي

 را، حرکتي های مهارت ستتنجش و ارزیابي ضتترورت آموزشتتي

شكالت  از دیگر سازد. مي تبيين ساخوان  م  توجه که کودکان نار

 کارکردهای ضعف  کرده، جلب را نظران صاحب  و پژوهشگران 

ست  اجرایي سياری  که آنها شان داده اند)  را آن تحقيقات ب (. 24ن

اجرایي،یک اصتتطالک کلي برای  کارکردهای تعریف، برحستتب

عملكردهای شتتناختي ستتطح باالتر استتت که با لوب پيشتتاني م ز 

مرتبط است و شامل توانایي هایي مانند بازداری پاسخ های    انسان  

مان اطالعات در ذهن          كاری همز كانشتتتي، نگهداری و دستتتت ت

انعطاف شتتناختي( و برنامه ریزی  جابجایي توجه ) )حافظه فعال(،

پذیری  های    25باشتتتتد) مي و ریستتتتک  های  کارکرد  اجرایي (. 

 شتتود تعریف شتتناختي مهارت های از گروهي عنوان به تواندمي

له   حل  که  گاری   و مستتتئ ید    شتتترایط در ستتتتاز ممكن  را جد

شتتتتتان   برخي  (. نتایج26سازد) مي  انتتتتتدکه داده ازپژوهش ها ن

 بيني پيش تواند مي اجرایي کارکردهای در فرد مناستتب عملكرد

تندة  تبي  کن تای    از مناس تایي ه تدن  توان تان  خوان  عملكرد و کودک

صيلي  سب   تح صيلي  سالهای  در منا شد  بعد تح همچنين . (27)با

و  بين کارکردهای اجرایي   که  دهد مي ستتتایر پژوهش هانشتتتان  

                                                           
1 - Mc Phillips & Jordan-Black 

 جمله  از آن مهارت خواندن ارتباط وجود داشتتتته و مؤلفه های        

 کاری  حافظه   و تكانه   برنامه ریزی،کنترل   بازداری،  خودگرداني،

 در تحصتتيلي های یادگيری مت يرهای پيش بيني کننده توانایي از

از  .(32، 31، 30،  28،29باشتتند)مي ( مدرستته در)آتي های ستتال

 يحرکت یمهارت هادهند که  ميطرفي دیگر پژوهش ها نشتتتان  

ستند)  یيبا عملكرد اجرا فیظر سعه ا 33در ارتباط ه دو  نی( و تو

دو  نی(.هرچند ا34و33باشتتتد)مي يشتتتانيپ شيمهارت در قشتتتر پ

له در برخ  له در ستتتطح عصتتتب     هرا از  يمقو به هم   يها، از جم

صر  کدام هر ، امامرتبطند شند مي فرد به منح شي  (35) با . درپژوه

مخچه)از مراکز مهم تعادل    که بهمرد و همكاران گزارش نمودند 

 چه  و حرکتي چه  مهارتي  هر خودکاری  در عميقي طرز بدن( به  

 عالئمي مخچه، آستتيب دارای بيماران و. استتت درگير شتتناختي

کارکردهای فعال)از مت يرهای مهم   حافظه  و توجه در نقص مانند 

(. 5دهند)  نشتتتان مي نيز، خواندن را  در نارستتتاخواني  و اجرایي(

ستگاه  همچنين ست  مناطقي جمله از ای، شبكه  ساز  فعال د  که ا

 پایين قسمت در دستگاه این .دارد بسزایي  نقش توجه عملكرد در

 دارد و مي  نگه دریافت وآماده هوشتتيار را م ز و داشتتته قرار م ز

 وبخش سازماندهي  ریزی، برنامه بازداری، پایدار، توجه درکنترل

ندی  تار  ب ناني،     .دارد نقش رف درپژوهشتتتي دیگر ستتتلطاني کوهب

عربي، زارن نژاد و خستتتروراد، نشتتتان دادند که آموزش مهارت   

به         کان مبتال  های اجرایي کود های ادراکي حرکتي برعملكرد

یادگيری غيرکال   پژوهشتتتي (. در36مؤثر استتتتت)مياختالالت 

کاشفي،سهرابي، مشهدی و جباری، نشان داد که تأثير     ميدیگراما

مه   یک  نا بل   به طور  حرکتي مداخله   بر هارت  توجهي قا  های  م

ني         عملكردهتتای      و حرکتي    اجرایي درکودکتتان دارای نتتاتوا

قاضتتي مي(. همچنين صتتفوی هما37دهد)ميافزایش  را یادگيری

ظریف  نور وعابدی، نشان دادند که آموزش مهارت های حرکتي

یادگيری مؤثر      کان دارای اختالالت  های اجرایي کود بر عملكر

و  (39(. همچنين در پژوهشي دیگر دهقاني و همكاران) 38است) 

  حرکتي های بازی دادند نشان  ( 40کجباف، الهيجيان وعابدی)
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 پژوهشميمدل مفهو -1شكل 

يک  جب  ریتم يت      آزمودني عملكرد بهبود مو عال  های  ها در ف

 و بازداری، توجه، حافظه اجرایي) عملكردهای و حستتي حرکتي

ندهي    ما کامرون      مي  (ستتتتاز های دیگری  ند. در پژوهش  شتتتو

نشتتان دادند که بين مهارتهای حرکتي و  2و کارلستتون 1وهمكاران

عملكردهای اجرایي کودکان پيش دبستاني رابطه وجو دارد واین 

مهارت ها از جمله مت ير های پيش بين رشتتتد عملكرد در زمينه       

(. امروزه 35و22واندن و ریاضتتتي کودکان در آینده هستتتتند)      خ

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در سنين اوليه و در دوره دبستاني 

 پيشتتترفت  که  آنجایي  از از اهميت ویژه ای برخوردار استتتت و  

صيلي  سياری  ساز  زمينه آموزان دانش تح  دیگر های موفقيت از ب

ست، لذا  در آنان سایي     تواندمي پژوهش این نتایج آینده ا شنا به 

دقيق تر دانش آموزان دارای اختالل خوانتتدن و همچنين مت ير 

های مهم و دخيل در این نون مشتتتكل کمک نماید. بر استتتاس         

پژوهش های انجام گرفته در این حوزه مهارتهای اساسي حرکتي  

به عنوان یكي از پيش بين های اختالل خواندن مطرک شده است، 

ها   کارکرد هارت       از طرف دیگر  مد م يا به عنوان پ ی اجرایي هم 

ندن مطرک و مورد     های حرکتي و هم پيش بين اختالالت خوا

توجه قرار گرفته استتتت. بنابر آنچه بيان گردید پژوهشتتتگر دنبال 

این سؤال است که آیا بين  مهارت های اساسي حرکتي ومهارت     

 کارکردهای خواندن کودکان نارستتتاخوان با نقش ميانجي گری 

                                                           
1 - Cameron et all 

یي    جرا ین استتتتاس متتدل           را ا بر ا ير   خ جود دارد یتتا   بطتته و

 گردید. طراحي 1 شكل شرک به پژوهشميمفهو

 روش کار

پژوهش حتتاضتتتر یتتک پژوهش همبستتتتگي از نون معتتادالت                 

  دانشميتمتتا ( بود. جتامعتته آمتاری شتتتتامتل   SEMستتتتاختتتاری)

یادگيری    ناتواني دارای ابتدایي تاپنجم اول پایه( پسر و دختر)آموزان

  4 به  97-98  تحصتتتيلي درستتتال که  نفر بودند 180تعداد خواندن به   

  ایالم شتتهر یادگيری ویژه آموزشتتي و توانبخشتتي مشتتكالت  مرکز

عه  ند  مراج نه  .نمود مل   پژوهش نمو   آموزان از دانش نفر 120 شتتتا

(به صتتورت   n =180نارستتاخوان بود که بر استتاس جدول مورگان) 

از بين  شتتدند. روش انتخاب بدین صتتورت بود که  انتخاب تصتتادفي

یادگيری،          به مراکز مشتتتكالت ویژه  نده  دانش آموزان مراجعه کن

با اخذ مجوز از آموزش و پرورش و هماهنگي های الزم        تدا   120اب

صادفي انتخاب و پرسشنامه           صورت ت نفربه عنوان نمونه پژوهشي به 

نان اجرا و گردآوری شتتتتد.                طه بر روی آ های مربو ها و آزمون 

ساس  هوشي  سال،بهره  6-14سني  امنهد شامل  ورود های مالک   برا

  90از باالتر چهار، نسخه وکسلر هوشي آزمون در شده کسب نمرات

یت  و لدین  و آموز دانش رضتتتتا ها   .بود وا برای جمع آوری داده 

پرستتشتتنامه به کار گرفته شتتد وبرای تحليل داده ها آمار توصتتيفي)    

ستگي        ستنباطي) همب ستاندارد( و آمار ا فراواني، ميانگين و انحراف ا

پيرسون،کولموگرف اسميرنوف، و آزمون چولگي کشيدگي( و از      

 به کار گرفته شد. 21نرم افزار ایموس 

 

 ابزار پژوهش

 هارم: وکسلر کودکان نسخه چ یآزمون هوش

  يب و بعد از ترک  1930را وکستتتلر در دهه   آزمون نیا نستتتخه اوليه  

 نیارم اچهساخته است. نسخه  آن زمان جیرا یها آزمون نیمعتبرتر

سال  شامل        2003آزمون که در  ست،  شده ا شر    سايمق خرده 10منت

شتتتامل هوش  يار عامل هوشتتتهو چ يفرع سايمق خرده5 ،ياصتتتل

 حافظه فعال، و ستتتر عت    ي(،هوش عمل) يتدالل ادراک ،استتتيکالم

ي  ابیاعتبار خهنستتت یهاس ايمق خرده يدرون یيایاستتتت. پا پردازش

2 -Carelson 
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ش  شده  شهيم در     %94تا  %65 نيکرونباخ ب یآلفا وهيبه  ست.  بوده ا

در ستتاله  6-13را برای کودکان   WISC-R، نستتخه  1373ستتال 

  یيای کرد.پا  يابی هنجار  ینفر 1600نمونه   کی  یروشتتتهر شتتتيراز 

-%94 به ترتيب     WISC-R  کردن مه يبازآزمون و دو ن  -آزمون

 (.41گزارش شده است. ) %42-%98 و  44%

 

 LOMOS( 1)آزمون رشد حرکتی لینكلن اوزرتسكی

 یيتوانا کته  باشتد  مي آزمون خرده 36شامل فوق آزمون مجموعه  

تي،  های مهارت در را ساله6-14کودکان حرکتي  بدن ادلتع حرکت

  مهارت دست، و وچشم دراندامها حرکات هماهنگي اجسام، ،تعادل

  درحرکات  کافي  ستتترعت  همچنين وگرفتن کردن پرتاب  پریدن، 

دهد.اعتبار و روایي این  قرارمي ستتتنجش مورد کمي صتتتورت رابه

ارش  گز %88و  %99 پ  از هنجاریابي قابل قبول وبه ترتيب  آزمون

 های مهارت  کمي صتتتورت به آزمون که طوری شتتتده استتتت، به

ترآورد    صورت به آنها را وترکيب وظریف درشت حرکتي ترب   معتب

 ق، طب3تا 0از و انجام انفرادی صتتتتورت  . آزمون به(42کنتتتتد )مي

  محاسبه نمرات مجمون گتتتذاری، و سپ  نمتتتره تتتتست راهنمای

ي بهتر گردد. نمره باالتر در این آزمون نشانه مهارت حرکتمي وثبت

ست    ساس جدول ا ساالن    بر ا سه با هم شد.  مياندارد مربوطه در مقای با

ضتتتریب پایایي این آزمون در پژوهش حاضتتتر با محاستتتبه آلفای          

 تأیيد شد. %87کرونباخ برابر با 

 

ی رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرائمه رسشنامپ

(BRIEF)2: 

شنا     س س ( 43 یي)کارکردهای اجرا مهپر جنبه های  يبه منظور برر

های   کارکرد تدو  يشتتتتانيقطعه پ  نيشتتتيپ بخش مختلف   نیم ز 

شده   يدر دو فرم والد و معلم طراح پرسشنامه   نیاست. ا  دهیگرد

سال کاربرد   5-18 نيو برای کودکان و نوجوانان دختر و پسر سن

 86دارای  يکارکردهای اجرائ رفتاری رتبه بندی مهدارد. پرسشنا  

 اوقات شتتترياوقات و ب يهرگز، گاه صتتورت استتت که به نهیگز

                                                           
1 - Linklon Oseresky Motor Development Scale 

سخ داده   و  2اوقات رتبه  ي، گاه1رتبه  لهشود. هرگز به منز ميپا

عمده  يباشد. هشت کارکرد اجرائ  مي  3دارای رتبه  اوقات شتر يب

 جهتبازداری،ند شتتامل)شتتومي دهيپرستتشتتنامه ستتنج توستتط که

به کارتكل     ،يجان يکنترل ه ،يده عال، ظه  حاف  ف،يآغاز  مه    ف نا بر

پرستتشتتنامه در این و اعتبار یي روا. باشتتندميي( ستتازمانده زی،یر

بازداری    به کار   %91 يجان يکنترل ه ، %90کارکرد  ،  %80، آغاز 

عال     ظه ف مه ریزی   %71حاف نا ندهي اجزاء    %81، بر ما ،  %79، ستتتتاز

شاخص تنظيم رفتار  %78نظارت  ، و نمره کلي کارکردهای  90%، 

ضریب       %89اجرایي  ست.  ست آمده ا سان به د برای  يدرون يهم

که نشتتان دهندة باال بودن باشتتد مي %94تا  %87از پرستتشتتنامه نیا

(.نمره 44)پرسشنامه است    های اسيمق خرده يهکل يدرون يهمسان 

باالتر کودک در این پرستتتشتتتنامه نشتتتانه عملكرد ضتتتعيف تر       

  معلم فرم از حاضتتر پژوهش در باشتتد.ميدرکارکردهای اجرایي 

آلفای پرستتشتتنامه با استتتفاده از  کل این گردید و روایي استتتفاده

 تأیيد شد. %97کرونباخ برابر با 

 نما:  یآزمون خواندن و نارساخوان

و  ینتتتورمتتتينمتتتا توستتتط کر ينارستتتاخوان آزمتتتون خوانتتتدن و

 نیتتا ياصتتل یشتتده استتت. اجتترا  ستتاخته 1387ی در ستتال متتراد

 844دانتتتش آمتتتوز پستتتر و   770)نفتتتر 1614ی آزمتتتون بتتتر رو 

و در ستتته شتتتهر  يليتحصتتت هیتتتدر پتتتنج پا (دختتتتر دانتتش آمتتتوز 

داده هتتا  یانجتتام شتتد. پتت  از گتتردآور  زیتتتبر و تهتتران، ستتنندج

 و در هتتر شتتهر نمتتر ه  هیتتهتتر پا یبتترا یآمتتار عمليتتات و انجتتام

 صي. تشتتخ دیتت هنجتتار محاستتبه گرد  ینمتتره هتتا   و ختتام  یهتتا

ده ختتترده آزمتتتون کتتته عبتتتارت انتتتد ازآزمتتتون  ازي نارستتتاخوان

نتتتتام بتتتتردن  ه،يتتتتکلمتتتتات، قاف رهيتتتتزنج کلمتتتتات، خوانتتتتدن

خوانتتتتدن، درک کلمتتتتات، حتتتتذف آواهتتتتا،   ر،درکیتصتتتتاو

 و آزمتتون نشتتانه (حتتروف)ناکلمتتات، آزمتتون نشتتانه هتتا  خوانتتدن

در ایتتن  85نمتتره کمتتتر از شتتده استتت. لي، تشتتك(مقولتته هتتا) هتتا

دامنتته  باشتتد.متتيآزمتتون متتالک تشتتخيص بتترای نارستتاخواني    

 یهتتا هیتتپا یبتترااول  ي خوانتتدنکرونبتتاخ متتتن اختصاصتت یآلفتتا

2 - Behavior Rating Inventory of Executive Function 

(BRIEF) 
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 ياختصاصتتمتتتن  یو بتترا %43-%79 نيبتت یيل تتتا پتتنجم ابتتتدا او

گتتزارش شتتده   %49-%92 یيابتتتدا پتتنجماول تتتا  یهتتا هیتتدوم پا

 استتفاده  بتا  آزمتون در ایتن پتژوهش    ایتن  کتل  روایتي  .(45) است

 .شد تأیيد %82 با برابر کرونباخ آلفای از

 

 نتايج

نه این پژوهش را   عه     120نمو تدایي مراج نفر از دانش آموزان اب

نفر دختر  49کننده به مراکز مشتتتكالت یادگيری ایالم شتتتامل       

درصتتتد کل(   2/59نفر پستتتر معادل )  71درصتتتد کل( و   8/40)

تشكيل دادند. ميانگين هوشبهر و انحراف معيار شرکت کنندگان    

بود. ميانگين و انحراف استتتتاندارد      67/3و  3/92به ترتيب  برابر   

 ، 52/21و  9/55مهارت های استتتاستتتي حرکتي به ترتيب برابر با 

 با  مهارت خواندن به ترتيب  برابر     استتتتاندارد   انحراف و ميانگين 

عملكردهای  استتتتاندارد انحراف و ميانگين و 83/127 و 69/760

 به دست آمد. 69/31 و 18/161 با اجرایي به ترتيب  برابر

 .است شده بيان پژوهش مت يرهای همبستگي ضریب 1جدول  در

 

 پژوهش اصلي مت يرهای بين پيرسون همبستگي ماتری  -1 جدول

  3                          2                    1ردیف              مت ير                     شاخص آماری               

  -419/0                     390/0                 1مهارت خواندن                ضریب همبستگي                       1

       000/0                      000/0                 -ضریب معنا داری                                                           

  -329/0                         1              390/0همبستگي             مهارت های حرکتي           ضریب         2

  000/0                        -               000/0داری              معنا ضریب                                            

     1                  -329/0            -419/0همبستگي               کارکردهای اجرایي            ضریب        3

                                               -                   000/0             000/0        داری        معنا ضریب

                      **P <0/01 

مهارت های حرکتي و مهارت خواندن  بين ،1جدول براساس

ردهای اجرایي ، بين کارک390/0رابطه معنا دار و مستقيم به ميزان 

و بين  -419/0و مهارت خواندن رابطه معنادار و معكوس به ميزان 

 معكوس و معنادار مهارتهای حرکتي و عملكردهای اجرایي رابطه

درصد وجود دارد. برای  95در سطح اطمينان  -329/0ميزان  به

اسميرنوف اجرا  -بررسي نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف

ون نشان داد مقادیر سطح معناداری، برای شد. نتایج این آزم

 است.  05/0مت يرهای پژوهش، بزرگتر از سطح آزمون یعني
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 مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد -1شكل 

بنابراین سه مت ير مهارت های اساسي حرکتي، مهارت خواندن و 

عملكردهای اجرایي توزیع نرمال دارند. برای بررسي کفایت داده 

بررسي شد که مقدار این  KMOها برای تحليل عاملي، شاخص 

شاخص برای داده های پژوهش حاضر به ترتيب پرسشنامه های  

مهارت خواندن برابر با ، 84/0مهارت های اساسي حرکتي برابر با 

به دست آمد. این  86/0و عملكردهای اجرایي برابر با  80/0

شاخص در دامنه صفرتا یک قرار دارد و هرچه مقدار این شاخص 

به یک نزدیک تر باشد اندازه نمونه مورد نظر برای تحليل عاملي 

مناسب تر است. قبل از ارزیابي الگوی ساختاری، شاخص های 

گوی اندازه گيری، محاسبه شد. الگوی اندازه برازش برای ال

گيری ارتباط بين مت يرهای آشكار با مت يرهای مكنون را آشكار 

کند. ارزیابي این الگو با تحليل عاملي تأیيدی انجام گرفت. مي

، برازش  2شاخص های برازش الگوی اندازه گيری در جدول 

ت يرهای آشكار دهد. بنابراین مميبسيار مناسب این الگو را نشان 

 توانایي عملياتي کردن مت يرهای مكنون را دارند.

ها  بين روابط بررستتتي برای ایموس افزار نرم خروجي  در  مت ير

.است آمده 1 شكل

 برازش ،2جدول در گيری اندازه الگوی برازش های شاخص

مي نشان را الگو این مناسب بسيار  آشكار مت يرهای بنابراین. دهد

دارند. را مكنون مت يرهای کردن عملياتي  توانایي  

 پژوهش الگوی کلي برازش های شاخص خالصه-2 جدول

     IFI          CFI        RFI        NFI     PCFI        GFI        RMSEA        CMIN/DF              شاخص  

  >0/ 90     >90/0        >90/0      >90/0      >50/0      >80/0       <08/0                  <5مقادیر استاندارد          

  92/0           93/0         91/0         92/0       91/0         92/0          001/0                  98/1مقادیر به دست آمده   
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شتتود، یک ميزماني که از الگوی معادالت ستتاختاری استتتفاده  

مؤلفه مهم تحليل، ارزیابي چگونگي برازش مدل فرضتتتيه ای با         

سب از         ست. ازنظرکلي یک الگوی منا شده ا شاهده  داده های م

 به استتكوئر کای لحاظ شتتاخص های برازش باید دارای نستتبت 

( و GFI، شتتتتاخص نيكویي برازش)5 آزادی کمتر از درجتته

، شتتاخص برازش 90/0( بيشتتتر از CFI)شتتاخص برازش تطبيقي 

، ریشتتتتته متتجتتذورات  90/0( بتتزرگتتتتتر از IFIافتتزایشتتتتتي )

نده)     ما يانگين     05/0( کوچكتراز RMRباقي یب ریشتتتته م و تقر

(. لذا 46باشتتد) 08/0( کوچک تر ازRMSEAمجذورات خطا)

به داده های جدول       فتن دامنه مطلوب این  با در نظر گر  3باتوجه 

شتتاخص ها، در مجمون بيانگر این استتت که داده های پژوهش،  

کنند و به عبارت دیگر برازش    ميمدل تدوین شتتتده را حمایت      

داده ها به مدل رد نشده است و همه  شاخص ها در دامنه مطلوب 

 و داللت بر مطلوبيت مدل دارند.

 

 مدل و اثرات مستقيم و غير مستقيم مت يرهای پژوهش مسيرهای -3 جدول

 ن باال        کران پایين      معني داریمت يرها                                                          اثر مستقيم      اثر غير مستقيم        وزن رگرسيون        کرا 

   014/0              239/0             815/0                65/0                        -                54/0مهارت خواندن             ←مهارت های حرکتي 

 000/0           -301/0           -137/0             -48/0                        -               -46/0عملكردهای اجرایي       ←مهارت های حرکتي 

 000/0          -877/0           -125/0             -47/0                        -             -23/0مهارت خواندن                ←عملكردهای اجرایي  

 014/0            060/0            036/0                014/0                    105/0                 -عملكردهای اجرایي         ←مهارت های حرکتي 

 مهارت خواندن ←

 

، اثر مستتتقيم مهارت های حرکتي بر 3بر استتاس جدول شتتماره  

با ضتتتریب       های  مهارت  مستتتتقيم اثر ، -54/0عملكرد خواندن 

و اثر مستتتتقيم  -46/0 ضتتتریب با اجرایي عملكردهای بر حرکتي

تأیيد  -0/ 23 ضتریب  با خواندن عملكرد بر عملكردهای اجرایي 

شد)با توجه به اینكه  عدد صفر در مقدار حد باال و حد پایين این   

توان گفت اثر ميدرصتتد  95گيرد لذا با اطمينان ميمت يرها قرار ن

ست(  ستقيم  مهارت     .مت ير ها معني دار ا سي تأثير غير م برای برر

کتي برمهارت خواندن با نقش ميانجي گری عملكردهای های حر

اجرایي باید ضتتریب اثر غير مستتتقيم)حاصتتل ضتترب اثر مستتتقيم 

اجرایي در اثر مستتتتقيم  عملكردهتای  بر حرکتي هتای  مهتارت 

ضریب       عملكرد بر اجرایي عملكردهای شود.  سبه  خواندن( محا

 105/0خواندن  بر عملكرد حرکتي اثر غير مستتتتقيم مهارت های  

دهد نقش واستتطه عملكردهای اجرایي در مياستتت که نشتتان    

رابطه بين مهارت های حرکتي و مهارت خواندن با توجه به حد           

 باال و حد پایين معني دار است. 

 بحث و نتیجه گیری 

 چراکه  دارد، فراواني اهميت  انستتتان زندگي  در خواندن  مهارت 

نایي  ندن  توا مه  آموختن برای خوا  و درستتتي های  موضتتتون ه

است. یكي از مشكالتي که کودکان در سنين  ضروری غيردرسي

گردند نارساخواني است. پژوهش حاضر    ميدبستاني با آن مواجه  

باهدف نقش واسطه ای عملكردهای اجرایي در رابطه بين مهارت 

های اساسي حرکتي و مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان     

ي از برازش بستتتيار خوب الگوی  انجام شتتتده استتتت.نتایج حاک    

های            هارت  به عالوه بين م ها بود.  با داده  هادی پژوهش  پيشتتتن

استتاستتي حرکتي و مهارت خواندن رابطه مثبت و معني دار و بين 

عملكردهای اجرایي با مهارت خواندن رابطه معكوس و معني دار 
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های استتتتاستتتي       هارت  های اجرایي و م و همچنبن بين عملكرد

ساس فرض  حرکتي رابطه معكو س معني دار وجود دارد. بر این ا

با ميانجي گری          شتتتده استتتت مهارت های استتتاستتتي حرکتي 

عملكردهتتای اجرایي بر مهتتارت خوانتتدن دانش آموزان دارای 

اختالل خواندن تأثير دارد. نتایج نشان داد مهارت های حرکتي به  

ستقيم بر عملكرد خواندن تأثير دارد. این نتيجه با نتایج     صورت م

. در تبيين این یافته (23و 21، 20، 22ر پژوهش ها همسو بود ) سای 

بل   کودکان  زندگي  در حرکت  توان گفت نقش ميها    توجه  قا

 او حرکتي های با پيچيدگي کودک تكامل و رشتتد زیرا استتت،

 و ، بوده بخش هر کودکي لتتذت برای حرکتتت. دارد ارتبتتاط

کودک  وقتي. بخش است اطمينان وی برای حرکتي های مهارت

 شناخت، مانند زیادی عوامل گيرد مي یاد را حرکتي های توانایي

 تسهيل  است موجب  ممكن بدني و...، آمادگي بدني، حالت رشد 

 مشتتتكالت جملتته از. شتتتود یتتادگيری او امر در بتتازداری یتتا

بودن   افرادنتتارستتتتاخوان یكپتتارچتته        حرکتي    هتتای فعتتاليتتت    ن

 ستتال در پایه حرکتي تجربيات که استتت معتقد .پياژه(47)استتت

سعه  برای زندگي اوليه های شرفت ادراک  و تو  بوده، ضروری  پي

یه      پا يات،  عدی  ادراکي ی ها  یادگيری  برای ای و این تجرب  ب

ست)  کودکان تحصيل  به مرتبط وکارهای  مورد در تحقيق (.48ا

ستين  برای پيش ها سال  حرکتي، های کلي مهارت ارزش  بار نخ

تازه   شتتتد،  مطرک ما  هارت  این ویژه ارزش به  امروز ا  برای ها  م

 و توجه، حافظه نوشتتتن،  رواني، فشتتار  برابر در واکنش خواندن،

 که  م ز از بخش آن که،  آن جالب  . پي برده ایم حستتتي رشتتتد

یادگيری  که است بخشي همان کند، مي پردازش        را حرکت

 یک فقط م ز در که استتت آن آور شتتگفت. کند را پردازش مي

 و متقابل   کنش و یادگيری،  حرکت  ندارد،  وجود حرکتي مرکز

                                                           
1 -patti et all 

 تمتتام در تقریبتتاً کتته م ز از بخش آن واقع، در و دارنتتد دایمي

ست؛  ها درگير یادگيری سته  مخچه، یعني ا  بدني، نرمش نون به ب

 درباره اندیشته  با کمي بنابراین. شتود  داشتته مي  وا زیاد فعاليت به

 عبارتي به و اندیشتتته و تفكر که آید مي بر چنين ستتتخن، این ی

 حرکتي های توانایي و ها فعاليت از توانند ذهني نمي های فعاليت

 دادند نشتتان 1استتاس پاتي وهمكاران این (. بر49باشتتند) جدا پایه،

ساخوان  کودکان در تعادل حالت ضعيف  کنترل که  کمبود با نار

 مخچه فعاليت در اختالل از ناشتتتي حستتتي اطالعات از استتتتفاده

 مهم ستتتاختار  یک  عنوان به  خود نقش در مخچه . استتتت همراه

 دهد،مي پيوند هم به را م ز حرکتي و حستتي مناطق که زمانبندی

 کمک نارستتاخواني در موجود مشتتكالت از بستتياری به تواندمي

 دارند  اظهار مي  2همچنين شتتتاموی کوک و وولكات  .( 50کند) 

 مناستتتب فرصتتتت های ایجاد با حرکتي مهارت های آموزش که

 از و محيط از مختلف حستتتي دادهای درون فعاالنه  جذب جهت 

 باعث   هدفمند،   حرکتي رفتارهای   قالب   در و شتتتخص خود بدن 

 یعني م ز، تر پایين سطوک  و م ز کورتك  متقابل عملكرد بهبود

یادگيری به خصتتتوص    بهبود باعث   امر این گردد، که  مي مخچه 

 پژوهش ها  نتایج  این، بر (. عالوه51شتتتود) مي در زمينه خواندن  

 عدم صتتورت در نارستتاخواني به مبتال کودکان دهدکهمينشتتان 

شيه  ، رنج نااميدی، سالها  توانندمي تشخيص  شيني  حا  دست  از ، ن

 .باشتتند داشتتته را ها فرصتتت دادن دستتت از و نف  عزت دادن

مانگراني  نه  در که  در ناتواني  کودکان  زمي کار      یادگيری  دارای 

پایه    عنوان به  حرکتي که روش های ادراکي و   معتقدند   کنند مي

 و باشتتتد مي خواندن  مثل  م ز عملكردهای عالي   بهبود برای هایي 

 بر راه، این از و داده افزایش را م ز انتزاعي تر ستتتطوک کارآیي 

(. 52گذارد)ميتأثير کودکان این و آموزشتتي تحصتتيلي کارآیي

2 - Shomway cook & Woollacott 
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 مراکز و مدارس درمانگران و تا مشتتاوران پيشتتنهاد مي شتتود  لذا

حرکتي  های توانایي زمينه در نارستتاخوان کودکان به توانبخشتتي

نمایند تا با استفاده از این روش بخشي  ارائه را، الزم های آموزش

از اختالل خواندن آنان درمان شتتتود. همچنين نتایج این پژوهش     

خواندن اثر معكوس   عملكرد بر اجرایي عملكردهای  نشتتتان داد

 27پژوهش هاهمسو بود)  ومعني دار دارد. این نتيجه با نتایج سایر  

ند  نشتتتان (. پژوهش ها 32و  31، 30، 29، 28، نایي  که  داده ا  توا

بطتته       بتتا خوانتتدن  یي را جرا گي        کتتارکردهتتای ا ن ت نگتتا . دارد ت

 از گروهي عنوان  بتته توانتتدمياجرایي     هتتای کتتارکردهتتای

 در ستتازگاری و مستتئله حل که شتتود تعریف شتتناختي مهارتهای

 نشتتان پژوهش ها برخي (.26)ستتازدمي ممكن را جدید شتترایط

 یتتادگيری بتتا اختالل دانش آموزان خوانتتدن عملكرد داده انتتد،

 پيشتتترفتتت   اجرایي   کتتارکردهتتای  آموزش  طریق   از خوانتتدن 

توان گفت حجم  مي(.درتبيين یافته های این پژوهش    28کند) مي

 اختالل با  دانش آموزان ضتتتعيف عملكرد مطالعات،   از وستتتيعي

 این رابطه  و اجرایي کارکرد های   مختلف در مؤلفه های   خواندن 

بسياری از  . داده اند نشان  را خواندن ضعف عملكرد  با نارسایي ها 

کارکرد   تقویت  با  دهد که دانش آموزان  ميپژوهش ها نشتتتان   

 ارزیابي را برنامه ریزی، رفتارهایشتتتان توانند بهترمياجرایي  های

هار  و ند  م جه  در و کن ها    این نتي نایي  عث    توا  عملكردبهبود  با

مثبت  و مؤثر نقش به توانميهمچنين  .(44شود)  آنها در خواندن

های  ناختي   مت ير له  از شتتت ظه    جم فه ) کاری   حاف  های  ازمؤل

 یافته در خواندن اشتتاره کرد که عملكرد بر( اجرایي عملكردهای

 از اشتتاره شتتده استتت. برخورداری  مختلف به آن تحقيقات های

 پردازش قدرت و باال تمرکزو  توجه به نياز کاری، حافظه ظرفيت

 ظرفيتي     چنين    از افرادی کتته  لتتذا. دارد منتتاستتتتب   شتتتنتتاختي   

ند،  های  و ل ات  برخوردار یادگيری  رمز ند   مختلف  های  مان  رمز

 پردازش و ذخيره درحتتافظتته بهتر را معنتتایي و بصتتتری آوایي،

ند مي جه  در .کن گام  نتي ندن  هن ها  خوا نا  و بر آوا يب  و مع  ترک

مات،  ند ميبيشتتتتری  تمرکز کل جایش  همين از .کن  پایين  روگن

ظه    کان  های  تالش به  کاری،  حاف يت    چنين در کود عال  های  ف

گفته  همچنين طبق .ستتازدمي وارد لطمه خواندن، مانند شتتناختي

قادیر  بتوانيم اگر برخي از پژوهشتتتگران  را اطالعات  از زیادی  م

 اهيم خو       آنها بازیابي و اندوزش به قادر بهتر کنيم سازماندهي

نابراین . بود ندهي)از     و ریزی برنامه   که  آموزاني دانش ب ستتتازما

 آموزان دانش به  نستتتبت  بهتری مؤلفه های عمكردهای اجرایي(   

 در لذا  کنند،  بازیابي   و اندوزش  را مطالب   توانند مي دارند   دیگر

ندن  ند)  نيز بهتری عملكرد از خوا لذا 44برخوردار هاد   (.   پيشتتتن

شگيری  منظور به شود مي شكالت  از پي ساخواني  م  تقویت بر نار

سنين  اجرایي عملكردهای مهم های مؤلفه  در ویژه به کودکي در

 با کودکان دبستتتاني ستتالهای در تا پرداخته دبستتتاني پيش دوره

این  همچنين نتایج  .گردند  مواجه  کمتری نارستتتاخواني  مشتتتكل 

 های اجرایي  عملكرد مهارت های حرکتي بر   داد نشتتتان پژوهش

ها  ستتتایر پژوهش نتایج  با نتيجه  این. دارد ومعني دارمعكوس  اثر

 نشتتان (. پژوهش ها22و 35، 40، 36، 37، 38،  39همستتو استتت)

ند  يار  نقش اجرایي کارکردهای   که  داده ا  در رشتتتد مهمي بستتت

ضتتتعف  دچار که و دانش آموزاني دارند تحصتتتيلي مهارت های

دانش  دیگر به نسبت  نمرات کمتری هستند،  تحصيلي  خاص های

مي آورند.  دست  به اجرایي کارکردهای در حوزه های آموزان ،

 حرکتي های مهارت که دهدمينشتتان  ها پژوهش دیگر طرفي از

ستند  ارتباط در اجرایي عملكرد با  مهارت دو این توسعه  و( 33)ه

 خارجي (. همچنين ناحيه34و 33)باشتتدمي پيشتتاني پيش قشتتر در

 گرفتني فعاليت های در که هدفمند و سریع  حرکات برای مخچه

 در مخچه نقش از طرفي باشد، ميمهم  است،  نياز مورد هدفمند و

 شتتتده اجرایي(تأیيد   عملكرد زیرمجموعه های   )از کاری  حافظه  

 در پری فرونتال قشر و زمان مخچه هم فعاليت این بر عالوه است.
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باط  های   با  ارت طه  ناختي   حي يد     حرکتي و شتتت تأی  شتتتده  پيچيده 

 بدني فعاليت که استتت آن بيانگر پژوهش ها(. همچنين 54استتت)

نات  در خون م ز جریان  وستتترعت  حجم افزایش باعث    و حيوا

 دهدمي نشان انسان ها با انجام شده (. مطالعات55مي شود) انسانها

 که پيش پيشاني،  قشر  در م زی خون جریان باعث افزایش تمرین

 مي شتتتود. توصتتتيف  دارد، مشتتتارکت  اجرایي کارکردهای   در

ضون  سازی  با ارتباط در فيزیولوژیكي این مو صبي  باز شكل   و ع

 تعدیل به وستتيلن نوروترفين ها که استتت م ز این ستتاختار پذیری

عصتتبي  پردازش های کارایي افزایش باعث مي شتتود ودرنهایت

 یا نوروترانسميترها  نقش بر فيزیولوژیكي دیگر توصيف . مي شود 

دوپامين  و نوراپي نفرینبه ویژه  م ز، در عصبي  انتقال دهنده های

انتقال دهنده    این که  داده اند  نشتتتان مطالعه   چندین . دارد تأکيد  

مي  تنظيم بهتری شتتتكل به فعاليت بدني به وستتتيلن عصتتتبي های

پيش  کرتك  در دوپامين  و نورواپي نفرین متابوليستتتم . شتتتوند 

مي  بتتازی اجرایي کنترل پردازش هتتای در مهمي قتتدامي نقش

ند)  نات حرکتي  (. همچنين56ک های     بر تمرکز با  تمری هارت  م

 شتتود ستتالم افراد در توجه افزایش باعث استتت ممكن هماهنگي

 کارآمد   یک پيش بيني کنندة   استتتت ممكن توجه  آن، دنبال  وبه 

 علل به توجه باشتتد. با تحصتتيلي عملكرد و شتتناختي کنترل برای

 پيشتتتينتتن و موجود هتتای نظریتته اختالالت خوانتتدن، زیربنتتایي

ایجاد برخي از  منشتتأ کودکان، این در حرکتي نقایص پژوهشتتي،

 این که شتتتود لحاظ ترتيبي اگر و بوده آنها در بعدی مشتتتكالت

 حد به کودکان مشتتتكالت این شتتتود، اصتتتالک حرکتي نقایص 

 توستتعه شتتودمي پيشتتنهاد یافت. لذا خواهد کاهش چشتتمگيری

 تربيت  ستتتاعات  در ویژه به  آنان  آموزش و حرکتي های  مهارت 

 به بيشتتتتری اهتمام ابتدایي دوره و دبستتتتاني پيش مراکز در بدني

 مشتتتكالت  مراکز ودرمتتانگران  مربيتتان همچنين     و آیتتد عمتتل

نات  از یادگيری  نات  با  آن تلفيق همچنين و  حرکتي تمری  تمری

 .نمایند استتتفاده آموزان دانش این مشتتكالت بهبود برای ادراکي

همچنين نتایج نشتتان داد مهارت های حرکتي به طور غيرمستتتقيم 

از طریق عملكردهتتای اجرایي بر مهتتارت خوانتتدن تتتأثير دارد. 

های اجرایي و            های حرکتي بر عملكرد هارت  تأثير م به  باتوجه 

همچنين تأثير عملكردهای اجرایي بر مهارت خواندن، این نتيجه      

 نيز تبيين پذیر است. 

 تشكر و قدردانی

 گرامي، مدیران و مربيان محترم عزیز، اولياء دانش آموزان همن از

 پژوهش   این  انجتتام  در کتته یتتادگيری   مشتتتكالت ویژه   مراکز  

 مي شود. سپاسگزاری مشارکت داشتند
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 Abstract 

Introduction: The present study was to aim the mediating role of executive 

functions in the relationship between basic motor skills and reading skills of 

students with reading disorders. 

Methods: The  research  method  was  appliedin  nature  in  terms  of  the  aim  

and  descriptive-correlation  in  terms  of  data  collection,based  on structural  

equation   modeling.The statistical population of the study comprised 180 

Elementary students (boys and girls) with learning disability of reading in the 

special learning disabilities in Ilam and based  on  the  table  by  Morgan 

(1970), with  the  sample  size  comprising 120 subjects selected by sample 

random  method. The research instruments were the inventories Executive 

Function Gioia Isguith and kenvorthy (2002), Reading and dyslexia test 

Korami Nouri and Moradi (2008). Using structural equation modeling, the 

data were analyzed. The values obtained corroborated the fitting of the model.  

Results: The results gleaned from structural equation modeling showed that 

basic motor skills directly Impacts on reading disorder, executive functions 

impacts inverse and significant on reading disorder and basic motor skills 

effect reading disorder indirectly and meaningful through executive functions. 

Conclusion: executive functions is judged to mediate the relationship 

between basic motor skills and reading disorders. 
Keywords: executive functions, basic motor skills, reading disorder, reading 

skills  

  
 


