
 1-12/  1388، 1 ه، شمارنهم / ساليپژوهش در حيطه كودكان استثناي
Research on Exceptional Children, 2009, Vol.9, No. 1,1-12 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 ( :mirmehdy2001@yahoo.comEmail)                             021-88806783                                دانشگاه پيام نور روان شناسي استاديارنویسنده رابط:  -1*

 دانشگاه عالمه طباطبايي دانشيار -2

 انشگاه عالمه طباطبايياستاد د -3

 

 

 

 انآموزدانشات و خواندن یاضیبر عملکرد ر يیاجرا يهاآموزش کارکرد تأثیر

 یادگیري ویژهناتوانیهاي با  دبستاني
 

 3يف نراقیم سیدکتر مر  2زادهید علیدکتر حم ،1*يرمهدیرضا مدیدکتر س
 

 27/11/87پذیرش نهایي:              21/7/87تجدید نظر:               25/3/87تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک
پاسخ بر بهبود  يال و بازدارعف ة، حافظيزير، برنامهدهيسازماندر چهار عامل  يياجرا يآموزش كاركردها تأثير يدر پژوهش حاضر به  بررس هدف:

 يو طرحها يتجربمهيت موضوع از روش نيبا توجه به ماهروش: ه شده است.تپرداخ اختالل يادگيري ويژهآموزان با ات دانشياضيعملکرد خواندن و ر

ه چهارم يآموزان دختر و پسر پاپژوهش حاضر شامل دانش يآمار ةاستفاده شد. جامع يريگيو مرحله پ آزمونپس -آزمونپيشساده با  يتصادف يبلوك

آموز به دانش 90ساده  يتصادف يريگاست. با استفاده از روش نمونهبوده فر ن 209ات شهر اصفهان به تعداد ياضير لو اختال نخواند لبا اختال دبستان

و آزمون  يولدنحافظه فعال كور يهااز آزمون آزمونپيشدر مرحله د.قرار گرفتن يش و كنترل به شکل تصادفيانتخاب و در دو گروه آزما يشکل تصادف

 يريگاندازه يبرا بيبه ترت خواندن ص سطحيمت و آزمون تشخ -يات كياضير يهاو از آزمون يياجرا يكاركردها يريگاندازه يج برايكول يشناختعصب

تمركز . شداعمال  آموزش كاركرد در هر بلوک ده ساعت هر يو برا يبه شکل گروه يياجرا يات و خواندن استفاده شد. آموزش كاركردهاياضيعملکرد ر

ست و پنج روز بعد يو ب آزمونپس ، زش. پس از آموشديكودک م يعصب شناخت يوندهايت پيک و تقويبود كه موجب تحر ييهاتيفعال بر آموزش ياصل

ج ينتا: هاهافتیاستفاده شد.  ها هيآزمون فرض يمکرر برا يريگهمراه با اندازه ختهيآم هريانس چندمتغيل واريبه اجرا درآمد. از روش تحل يريگيمرحله پ

ت يک جنسيات به تفکياضير لخواندن و اختال لوزان با اختالآمدر دو گروه دانش يياجرا ين كاركردهايره نشان داد كه بيمتغانس چنديل واريآزمون تحل

 p) است معنادار يات به لحاظ آمارياضيبر بهبود عملکرد خواندن و عملکرد ر يياجرا يآموزش كاركردها تأثيرن يهمچن . وجود دارد يآمار معنادارتفاوت 

ن در ينو يکرديرو به صورت توانديم يشناختعصب يربنايبا ز ييكاركردها بةمثابه  يياجرا يت كاركردهاي: آموزش و توجه به تقويریگجهینت( .01. >

 .شودمطرح  ،ي يادگيري ويژههااختاللدرمان 

 

 اتياضي، اختالل خواندن، اختالل ريياجرا يكاركردها :يدیکل يهاهواژ

 

مقدمه

به حوزه  ياندهيار توجه فزيدر طول دهه اخ

دگاه يت. از ددر كودكان شده اس 1يياجرا يكاركردها

 الح مرتبط با شبکةطن اصيا 2يشناخت –عصب 

و شامل تعداد  3يشانيقشر پ ياز كاركردها ياگسترده

، همچون يو فراشناخت يشناخت يندهايااز فر ياديز

و  يشناخت يهاو رشد مهارت 4رفتار يميتنظخود

است كه در طول دوره تحول كودک شکل  ياجتماع

( 2002 ،چ و ساترلنديرند )زالزو؛ مولر؛ ماركوويگيم

 يد كه گسترش و رشد كاركردهااننشان داده هاپژوهش.

 يدر طول دوره كودك هاير توانمنديهمانند سا يياجرا

 يياجرا يكاركردها .(2000 ،امونديابند )دييتحول م

 يشناخت يندهايكه كلّ فرا ياست كل ياصطالح
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ا ي دشوار و 5مدار -ف هدفيكه در انجام تکال را دهيچيپ

دهد يم يدر خود جا ،هستند يد ضروريدج

 .(1384زاده، يعل ؛ به نقل از2000، 6وزوگراهامي)ه

ن كاركردها را به ين ايتر( مهم2004) را يدواسون و گو

ت يري، مد، حافظه فعالدهيسازمان، يزيرشکل برنامه

ف و مقاومت يتکل يپاسخ، آغازگر يدار زمان، باز

 د.نكنيم يبندبر هدف دسته يمبتن

هستند كه به شخص  ييهان كاركردها مهارتيا

ف توجه و يمهم تکل يهاهكنند تا به جنبيكمک م

از  ياريكند. بس ريزيبرنامهان رساندن آن يبه پا يبرا

 يافتگيكه بد رشدند كردن نکته اشاره يقات به ايتحق

 ،يدوران كودك يتحول يهابا اختالل يياجرا يكاركردها

هايي اين كاركردها مهارت د.دارن يکيار نزديارتباط بس

 هايكنند تا به جنبههستند كه به شخص كمک مي

توجه كرده وبراي به پايان رساندن آن ف مهم تکلي

ريزي كند. بسياري از تحقيقات به اين نکته برنامه

ي ياند كه بد رشد يافتگي كار كردهاي اجرااشاره داشته

ر دوران كودكي ارتباط بسيا وليهاي تحبا اختالل

 .(2002 كاستيلو، )اندرسون، ووت و نزديکي دارند

د كه آموزش و رشد انقات نشان دادهين تحقيهمچن

گسترش  در ياساس نقش ،يياجرا يكاركردها

و  يليتحص ييهاييو توانا ياجتماع يهايتوانمند

(. 2005ن برگ، ير؛ زالزو وگريدارند )بال يآموزشگاه

 ،كردهان كاريژه كه هر گونه نقص در رشد ايوبه

ا ي يش فعاليتواند موجب اختالل نقص توجه و بيم

ف، به يشروع و اتمام تکل يبرا يزيراختالل در برنامه

 يريادگيف، اختالل حافظه و اختالل يتکال ياد سپاري

 يهاهاز حوز يکيكه  اندنشان داده ها. پژوهششود

ژه در يو يهايينارسا يياجرا يثر از ضعف كاركردهاأمت

 ت.اس 7يريادگي

شامل  ،اختاللهاي يادگيري ويژهق يمفهوم دق

شود كه در فرد يم يوشناخت يريادگي يهااختالل

به  اند كه هر يکخاص ين معنيهستند و به ا يدرون

و  هاژه از درسينسبتاً و يابر دامنه يطور معنادار

ن اختالل ممکن است به يگذارند. ايم تأثيرعملکردها 

اما در درجه  ،راه باشدط همير شرايبا سا يبيشکل ترك

، يذهن يماندگل عقبيط از قبير شراياول به خاطر سا

و  يريادگيت يت از موقعيمحروم ،ياختالل رفتار

کا، يمر)آموزش و پرورش ا ستين يحس يهايينارسا

 2004 ،اختاللهاي يادگيريآموزش  يزيردفتر برنامه

در ارتباط با  .(2006سالتر  رات ووا به نقل از اسميت؛

 يهاهرا عرضةبه دنبال آن  ن اختالل ويا يت شناسعل

 انجام يقات مختلفيو تحق هاهي، نظريمختلف درمان

 يها. پژوهش(1382،يف نراقيوس يرمهدي)م شده است

ان ين ميو از ا يفراشناخت يهاد به نقش مهارتيجد

ي هااختاللبر بهبود  يياجرا ينقش آموزش كاركردها

د بودن يواسطه جد به دارند.  تأكيد يادگيري ويژه

ن ارتباط يدر ا يديجد نسبتاً يهاحوزه مطالعه، پژوهش

 8جيونگ و وندرلي يد ؛ز يندراسلو.ووجود دارد 

 يياجرا يسه كاركردهايبه مقا يشهپژو ( در2004)

آموز هدف در سه گروه دانش يريگيو پ 9پاسخ يبازدار

 يات و عادياضياختالل ر با آموزدانشنارسا خوان،

ج حاصل نشان داد كه گروه با اختالل ي. نتاپرداختند

ن حوزه نسبت به ين ضعف را در ايشتريات بياضيردر

ن ياند و همچنداشته يگروه با اختالل خواندن و عاد

در  يترنييگروه با اختالل خواندن نمرات پا

ند ددست آورهب يفوق نسبت به گروه عاد يردهاككار

 .(2004،ج يونگ و وندرلي يز؛ دي)وندر اسلو

حتمال ا ي( در پژوهش2001تچ )ين و هيمک ل

ات را ياضيبا اختالل ر يياجرا يارتباط ضعف كاركردها

ات مورد ياضيبا و بدون اختالل ر انآموزدر دانش

آموز با دانش 60ن منظور يقرار دادند. به ا يبررس

ن اختالل يآموز بدون ادانش 30و  ياضياختالل ر

 يبررس انسيل واريتحلق ياز طر هاهانتخاب شدند. داد

را در  يل تفاوت معنادارين تحليج اي. نتاشد

 يزير، برنامهدهيسازمان يهاهحوز يياجرا يهاكاركرد

پاسخ نسبت به گروه بدون اختالل نشان داد  يو بازدار

ن تفاوت مربوط به عامل يشترين ارتباط بيو در ا

 يبازدار الگوي منطبق با هاهافتين يبود.ا دهيسازمان

 (.2001تچ، ين و هي)مکل(است1997) 10يار كلب
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 ي( بر رو2002ادوارد ) کورا ويس يهاپژوهش

 بروسنان، يهاات، پژوهشياضيان با اختالل رآموزدانش

 ي( بر رو2002) يكد و ل، رابسون و شفريمها

و  يكودكان و نوجوانان با اختالل خواندن تحول

 (2004چ )يجونگ و ندرل يز، ديوندر اسلو يهاپژوهش

ج يات و خواندن نتاياضيكودكان با اختالل ر يبر رو

 يهان پژوهشياند. همچنرا گزارش كرده يمشابه

كودک  55 ي( رو2005) 13يو وكل 12، اسوارتز11هوپر

 يبه ضعف كاركردها يان نوشتاريبا اختالل ب يدبستان

، پاسخ يدار، بازداريدر حوزه توجه پا يياجرا

ن كودكان اشاره دارد. يدر ا يزيرو برنامه دهيسازمان

س و ي(، كلون2004)  يوستبواتسون  يهاپژوهش

( در 2001لسون )ي( و سانسون و و2005کس )ييمو

 .اندعرضه كرده يات كنندهيحما يهاهن رابطه داديا

در ارتباط  ياكنندهتيحما يهاهدر مجموع داد

در  يو مهارت فراشناخت يياجرا يبا ضعف كاركردها

كه  وجود دارد ي يادگيري ويژههاختاللاآموزان با دانش

ن يدر ا را هان مهارتيآموزش ا تأثير يت بررسياهم

نکه اكثر يسازد. با توجه به ايان ميان نماآموزدانش

 يياجرا يانجام شده در ارتباط با كاركردها يهاپژوهش

حافظه برعمدتاً متمركز  يادگيري ويژه ي هااختاللو 

آموزش  تأثيرر به پژوهش حاض است . درفعال بوده 

 ،، حافظه فعالدهيسازمان) يياجرا يكاركردها

( بر بهبود عملکرد  ريزيبرنامهپاسخ و  يبازدار

ي يادگيري هااختاللان با آموزدانش ات و خواندنياضير

يات پژوهشي، دببا توجه به ا .پرداخته شده است ويژه

  هاي اين تحقيق عبارتند از:فرضيه

ان با آموزدانشدر  ييااجر ين كاركردهايب -1

ات ياضيان با اختالل رآموزدانشاختالل خواندن و 

 تفاوت وجود دارد.

بر بهبود عملکرد  يياجرا يآموزش كاركرها -2

 ثر است.ؤم خواندن آموزان با اختاللخواندن در دانش

بر بهبود عملکرد  يياجرا يآموزش كاركردها -3

ت مؤثر اياضيآموزان با اختالل رات در دانشياضير

 است.

پژوهش حاضر در  يياجرا يآموزش كاركردها

، يريگميتصم -يزيره، برنامدهيسازمانشامل آموزش 

 ةيآموزان پاپاسخ و حافظه فعال در دانش يبازدار

 ات است. ياضيچهارم با اختالل خواندن و اختالل ر

 

 روش

 يریگنمونهجامعه، نمونه و روش

روش ت پژوهش، يبا توجه به موضوع و ماه

ن روش در ياست. ا 14يتجربمهيپژوهش حاضر ن

 يرهايمتغ امکان كنترل همةكه  ييهاتيط و موقعيشرا

رود. يبه كار م ،وجود ندارد يدر حوزه تجرب موجود

ان دختر آموزدانششامل  پژوهش حاضر يجامعه آمار

با اختالل خواندن و  ييه چهارم مقطع ابتدايو پسر پا

ن يافهان است. ات در شهر اصياضياختالل ر

در مراكز  اختالل يادگيري ص يآموزان با تشخدانش

مورد  ييوابسته به آموزش و پرورش استثنا يآموزش

 209 يجامعه آمار ياند. حجم كلقرار گرفته ييشناسا

 ر است:يآموز دختر و پسر به شرح جدول زدانش

 
 ت ونوع اختاللیک جنسیبه تفک يجامعه آمار -1جدول

 اختالل 

حجم  تعداد

 پسر دختر کل

 62 34 28 اتياضير

 75 43 32 خواندن

 54 30 24 نوشتن

همراه  يريادگياختالل 

 ADHAبا 

2 4 6 

 9 6 3 خواندن، نوشتن

 3 3 - ، نوشتنياضير

 209 120 89 حجم كل

 

ص يموز با تشخآدانش 209از  1ا توجه به جدولب

 ا چنديآموز با دو دانش 18 يريادگيدر  اختالل

ص داده شده است. بنابر اهداف پژوهش يختالل تشخا

اند. شده از نمونه حذف ن افراديا يينها يريگدر نمونه

ساده از جامعه  يتصادف يريگاده از روش نمونهفبا است

انتخاب و سپس  يآموز به شکل تصادفدانش 90 يآمار

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
88

.9
.1

.1
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1388.9.1.1.5
http://joec.ir/article-1-327-fa.html


 .....  ر آموزش کارکردهاي اجرایي بر عملکردیسیدرضا میرمهدي و همکاران: تأث

___________________________________________________________________________________________ 

 4 

ش و يدو گروه آزما در يتصادف قرارگيريبه شکل 

پژوهش در قالب  يآمار ونةكنترل جاي گرفتند. نم

ت در يبا توجه به نوع اختالل و جنس يبلوك يهاطرح

 يش و كنترل قرار گرفتند. برايآزما يهاقالب بلوك

 - آزمونپيشطرح حاضر از روش  يش اعتبار درونيافزا

 يبلوك يهادر قالب طرح يريگيپ آزمون و مرحلهپس

استفاده  يتصادف ينيگزيبا گروه كنترل به شکل جا

 ه ا ست.شد

تجانس درون  يبلوك يهاکه در طرحنيل ايبه دل

جدا  شدبرخوردار است، تالش  يت خاصياز اهم هابلوك

از نظر سن و  هابلوك يت اعضاياز نوع اختالل و جنس

در  ين سعير متجانس انتخاب شوند و بنابراهوش به

 ي. اعضاشد يانس درون بلوكيبه حداقل رساندن وار

ن يانگيسال و سه ماه و م 11 ين سنيانگيم با نمونه

الزم به ذكر در پژوهش شركت داشتند. 99،5هوشبر 

است انحراف استاندارد سن وهوشبهر نمونه به ترتيب 

 .شدمحاسبه  69/1و  42/1

 

 ابزار پژوهش

ج يكول يشناختآزمون عصب :15جیآزمون کول

ن اختالل ياست كه چند ي( آزمون2002)

-17ونوجوانان كودكان  را در يو رفتار يشناختعصب

 ين آزمون داراي. هر اختالل در اكندارزيابي ميساله 5

خرده  نياست كه دو مورد از ا ياس مشخصيخرده مق

 ييكاركردها اجرا يابيه به ارزيگو 19با  هااسيمق

اس ين و در مقيوالد يلةوسن آزمون به يپردازند. ايم

اس ين دو خرده مقيشود. ايپاسخ داده م 16کرتيل

، دهيسازماندر سه حوزه را  يياجرا يكاركردها

سنجد. يم يو بازدار يزيربرنامه – يريگميتصم

 را كه رفتار كودک اندشده يطراح يااالت به گونهسؤ

نکه يد. با توجه به انكنيم يابير ارزيک هفته اخيدر 

كودک نمره داده  ين آزمون به مشکالت رفتاريدر ا

 نيا يهامقياسه ن نمرات باال در خرديابرابن ،شوديم

در همان حوزه  يشتريت بدهنده مشکالآزمون نشان

اس يخرده مق يبه دست آمده برا يياي. پاندسته

 مقياسخرده  يو برا 85/0 يزيرو برنامه دهيسازمان

دو  يدرون يگزارش شده است. همسان 66/0 يبازدار

به / 91 17كرونباخ ياس با استفاده از آلفايخرده مق

ن ي(. ا1384پور،  يزاده و زاهديدست آمده است)عل

هر  يت برايک نوع اختالل و جنسيتفک به آزمون

، آزمونپيش ةآموز در هر بلوک در مرحلدانش

 اجرا شد. يريگيو مرحله پ آزمونپس

آزمون  :18مت – يک -رانیات ایاضیآزمون ر

 يمالک مرجع با قواعد يمت آزمون – يات كياضير

ه مون از لحاظ گسترن آزياست. ا ير هنجاريتقس يبرا

ات و كاربرد يم، عمليشامل سه بخش مفاه يو توال

و  ه آزمونزده خرديدر مجموع به س هان بخشياست. ا

. آزمون شوديم ميطه تقسيا چهار حيهر بخش به سه 

 يهاآن مطابق با پرسش يفوق پس از ترجمه، سوالها

سپس در  و دهيسازمان ييمقطع ابتدا ياضير يهاكتاب

آن از  ييشده است. روا يابين كشور هنجارازده استاي

ن يش بيپ يي، روايکيتفک ييمحتوا، روا ييق روايطر

به  67/0تا  55/0ن يهمزمان آن ب ييمحاسبه و روا

كرونباخ  يآن با روش آلفا ييايپا .دست آمده است

 لياسماعگزارش شده است )محمد 84/0تا  80/0ن يب

ون در سه ن آزمي(. نمرات استاندارد ا1381، وهومن

طه فوق و نمره كل آزمون همچون نمرات استاندارد يح

ار يو انحراف مع 100ن يانگيم يهوش دارا يهاآزمون

ت در يک جنسيآزمون به تفک ياست. اجرا 15

ات در مرحله ياضيآموزان با اختالل ردانش يهابلوك

 .شداجرا  يريگيو پ آزمونپس، آزمونپيش

ن آزمون به يا :19يآزمون حافظه فعال کورنولد

ن آزمون يا ياپيس حافظه فعال معروف است. پايماتر

گزارش  61/0كرونباخ  يب آلفايبر اساس محاسبه ضر

 (.1382شده است . )كاكاوند، 

 كه تنها مربع 3×3س يک ماترين آزمون از يدر ا

 است،ن آن به رنگ قرمز ييسمت چپ پا متحرک

در نقطه شروع  مثابةشود. مربع قرمز به ياستفاده م

شود كه يخواسته م ينظر گرفته شده است. از آزمودن

س نگاه كند و آن را در حافظه خود نگه دارد. يبه ماتر
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كه به  يشود كه به دستوراتيسپس به او گفته م

 شگر دادهيآزما ين و ... از سوييصورت راست، چپ، پا

گوش كند و بر آن اساس خانه قرمز  يشود، به خوبيم

شود، در يم يمعرف يع به آزمودنشرو مثابةرا كه به 

ن آزمون سه بار يس به حركت در آورد. ايداخل ماتر

ل شده يدستور تشک 6ز از يو هر مرحله ن شودياجرا م

 آزمونپس، آزمونپيشاست. نمره هر آزمون در مرحله 

و خواندن  ياضيآموزان با اختالل ردر دانش يريگيو پ

 .شد ت ثبتيک جنسيبه تفک

ن آزمون يا سطح خواندن:ص یآزمون تشخ

ص مشکالت يخواندن و تشخ ييتوانا يابيارز يبرا

شده است.  يطراح ييه ابتدايخواندن  دانش آزمون پا

 يفرع يهااز آزمون يان آزمون شامل مجموعهيا

خواندن است كه در سه حوزه، صحت خواندن، درک و 

را  يآزمودن يهاييتوانا يشناختواج يهايفهم و آگاه

ده از آزمون با استفا ييايب پايد. ضركنمي يابيارز

، 94/0صحت خواندن  كرونباخ در حوزه يروش آلفا

واج  يهايآگاهطه يو ح 51/0درک فهم خواندن 

، يزان و عابديبه دست آمده است )عز 84/0 يشناخت

 هاه خرده آزمونين آزمون در كليا يگذار(. نمره1382

 نيرد. نمرات ايگيبر حسب نمرات خطا صورت م

و  100ن يانگيم يو دارا Zآزمون بر اساس نمره 

 است. 15اريانحراف مع

ق نمونه و حذف يدق ييپس از شناسا: روش اجرا

طرح  ،ک اختالل داشتنديش از يكه ب يآموزاندانش

 با توجه به نوعش وكنترل يگروه آزما يبندبلوک

صورت گرفت. به  يت به شکل تصادفيجنسو  اختالل

آموز به صورت ک دوازده دانشب در هر بلوين ترتيا

، آزمونپيش ند. سپس در مرحلهگرفت يجامتجانس 

ت و يک جنسيص سطح خواندن به تفکيآزمون تشخ

و آزمون  ان با اختالل خواندنآموزدانش يرو گروه

بر  ت و گروهيک جنسيز به تفکين مت يات كياضير

جرا شد. ات اياضيان با اختالل در رآموزدانش يرو

فعال  و آزمون حافظة جين كولن آزمويهمچن

در چهار حوزه  يياجرا يهاكاركرد يبرا يكورنولد

و حافظه فعال  پاسخ ي، بازداريزير، برنامهدهيسازمان

اختالل خواندن و  يهادر بلوك آزمونپيشدر مرحله 

ش يت و گروه )آزمايک جنسيات به تفکياضياختالل ر

 .شدو كنترل( اجرا 
مرحله آموزش و ، هاآزمونپيش يپس از اجرا

ن ي. به اشدمستقل در هر بلوک آغاز  يرهاياعمال متغ

ثر ؤم يشتر عوامل درونيكنترل هر چه ب يمنظور و برا

رها در يمتغ عرضةب يبر طرح، و خصوصا كنترل ترت

 ،شدهنييش با برنامه از قبل تعيآزما يههاگرو

 يكاركردها موزشآمستقل در حوزه  يرهايمتغ

و  ي، بازداريزير، برنامهدهيسازمان يعني يياجرا

به  هاکسان در بلوكيب يپاسخ و حافظه فعال به ترت

ب فوق را يشد كه ترت تأكيدان ياجرا در آمد و به مرب

 يبرا .بلوک اعمال كنندهر کسان در يبه شکل  قاًيدق

ساعت در  10ک از چهار كاركرد نامبرده يآموزش هر 

لسه سه جلسه در هر هفته و هر ج يهر بلوک در ط

ن با توجه يبنابرا م اختصاص داده شد؛يک ساعت و ني

 160ات ياضيخواندن و ر يهار فوق و بلوكيمتغبه چهار

ن يكه ا شدساعت كل آموزش در چهار بلوک اعمال 

روز به  20ماه و 3ند توسط دو همکار طرح در يفرا

به  يياجرا يت و آموزش كاركردهاي. تقونددياتمام رس

ط ير درسطح محييو تغدر سطح شخص  رييشکل تغ

 يهاتير است. در پژوهش حاضر عمده فعاليپذامکان

 يعنير درسطح شخص، ييمتمركز بر تغ يآموزش

استفاده  هااز آن يكه كودک دارد ول ييت كاركردهايتقو

 ةبوده است. هست هاآن يريكند و آموزش و بکارگينم

بود كه موجب  ييهاتيآموزش شامل فعال ياساس

كودک  يعصب شناخت يوندهايپ تيک و تقويتحر

 و ي، نگهدارياشکال هندس ي. استفاده از كارتهاشديم

ف، يک تکليات و عناصر مربوط به ييجز يادآوري

 يبندمدت، دستهک هدف كوتاهي يبرا ريزيبرنامه

بر اساس رنگ، شکل و تعداد  يكارتها اشکال هندس

كلمات بر  يهاكارت يساز ير در هر كارت، سريتصاو

 يهاههر كارت، از جمله برنام يعدد يااساس كده

 شده بوده است. پس از اتمام آموزش عرضه يآموزش
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مت،  -يات كياضير يها، آزمونآزمونپس در مرحله

 يكاركردها يهاص سطح خواندن، و آزمونيتشخ

هر  يبلوک و نوع اختالل برا کيبه تفک مجدداً يياجرا

ز ين يگريروز بعد در مرحله پ 25آموز اجرا و دانش

هش حاضر آموزش . در پژوشدفوق اجرا  يهاآزمون

دن و مستقل و عملکرد خوان ريمتغ يياجرا يكاركردها

وابسته  يرهايمتغ صورتبه  اتياضيعملکرد ر

 اند.شده يبنددسته

 يفيآمار توصاز :هاهل دادیه و تحلیروش تجز

ن و انحراف يانگيم جداول، محاسبه ميترسبراي 

ن با توجه به ياست. همچنشده  استفاده استاندارد

رها و جهت آزمون يمتغ يريگاندازه يهامقياس

ر يانس چندمتغيل وارياز آزمون تحل هاهيفرض

 يمکرر استفاده شد. برا يريگهمراه با اندازه20ختهيآم

سه  با توجه به هاهسيمقا نوع اول در كلّ ياكنترل خط

 و آزمونپس – آزمونپيش) يريگاندازه زمان مرحله

 يح بن فرنيتصح يندهر آزمو ي( برايريگيله پمرح

ن يبنابرا ؛شدم يتقس هاهسيانجام و آلفا به تعداد مقا

در نظر گرفته شده  016/0ن طرح يسطح معنا در ا

 است.

 هایافته

آموزان در دانش يياجرا ين كاركردهايب :1فرضيه 

ک يات به تفکياضيبا اختالل خواندن و اختالل ر

ه از ين فرضيآزمون ا يرد. برات تفاوت وجود دايجنس

ل يره وآزمون تحليانس چندمتغيل واريآزمون تحل

ج جدول يک طرفه استفاده شد. بر اساس نتايانس يوار

 يب خطيترك در ره،يانس چندمتغيل واريآزمون تحل

 ريزيبرنامهپاسخ، حافظه فعال،  يبازدار يرهايمتغ

 ت(اياضي)خواندن،راختالل نوع با توجه به دهيسازمانو

و  P=01/0)  وجود دارد. يآمار معنادارتفاوت 

كه با  .(Wilk's Λ= 40/0و  F( 4و  89= )4/1361

ات در ياضير آموزان با اختالل درج، دانشيتوجه به نتا

آموزان با و دانش يزيرو برنامه دهيسازمانل معوا

پاسخ  ياختالل خواندن در عامل حافظه فعال و بازدار

ب ين بر اساس تركيد. همچنانن ضعفيشتريب يادار

پاسخ، حافظه فعال،  يبازدار يرهايمتغ يخط

ت تفاوت يبا توجه به جنس يدهمان زو سا يزيربرنامه

و  89= )37/5و  P=01/0)وجود دارد  يدار آماريمعن

4 )F  80/0و =Wilk's Λ.)انس يل واريآزمون تحل

ج ياجرا شد كه نتا يليآزمون تکم ک طرفه به عنواني

 آمده است. 2دول آن در ج

در كلّ كاركردهاي  Fآزمون  2با توجه به نتايج جدول 

اجرايي مورد بررسي در دو گروه اختالل خواندن و 

اختالل رياضيات تفاوت معنادار آماري نشان داد. براي 

پيگيري تفاوتها بر اساس نوع اختالل و جنسيت از 

آزمون تعقيبي توكي استفاده شد.نتايج اين آزمون در 

 .آمده است 3ل جدو

 

 با توجه به نوع اختالل یياجرا يکارکردها يک طرفه برایانس یل واریآزمون تحل -2جدول 

 

 اختالل                              

 یياجرا يکارکردها

سطح  F اتیاضیاختالل ر اختالل خواندن

انحراف  نیانگیم يمعنادار

 استاندارد

انحراف  نیانگیم

 استاندارد

 001/0 81/2 16/3 21/16 47/3 92/14 دهيسازمان

 003/0 55/9 34/3 00/14 73/3 25/13 يزيربرنامه

 001/0 5/94 11/2 33/12 11/2 60/7 حافظه فعال

 01/0 3/63 31/2 50/7 03/3 73/10 پاسخ يبازدار
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 ت ونوع اختاللیک جنسیبه تفک یياجرا يکارکردها يبرا يج آزمون توکیخالصه نتا -3ل جدو
کارکرد 

 یياجرا
 جنس   -گروه                 

 جنس-گروه
 دختر -خواندن پسر –خواندن  دختر ياضیر پسر-ياضیر

 دهيسازمان
 
 
 

 >006/0p 001/0 p < 022/0p  پسر – ياضير

 <006/0p  003/0p < 96/0p دختر – ياضير

 >p 034/0p <  001/0p >001/0 پسر –خواندن

  >022/0p < 96/0p> 001/0p دختر –خواندن
 يزيربرنامه

 
 

 <030/0p< 001/0p< 381/0p  پسر – ياضير

 <03/0p<  03/0p< 625/0p دختر – ياضير

 >001/0p< 03/0p<  001/0p پسر –خواندن

  >381/0p> 625/0p> 001p دختر -خواندن
 >001/0p< 001/0p< 001/0p  پسر – ياضير فعال حافظة

 >001/0p<  001/0p< 001/0p دختر – ياضير

 <001/0p< 001/0p<  86/0p پسر –خواندن

  <001/0p< 001/0p< 86/0p دختر -خواندن
 بازداري پاسخ

 
 >98/0p> 014/0p< 001/0p  پسر –رياضي 

 >98/0p>  001/0p< 001/0p دختر -رياضي

 >014/0p< 35/0p<  041/0p پسر –خواندن

  >001/0p< 001/0p< 041/0p دختر -خواندن
 

 دهيسازمانن آزمون نشان داد كه در عامل يج اينتا

در قياس آموزان دختر با اختالل خواندن فقط در دانش

 معنادارتفاوت  ياضيآموزان دختر با اختالل ربا دانش

ن در عامل ي. همچن(<969/0P)وجود ندارد يآمار

 خواندن و دختر ياضيدر گروه پسر ر ريزيبرنامه

(625/0P> )و دختر خواندن ياضيدختر ر 

(625/0P>)   دارد. در ـوجود ن يارـآم معنادارتفاوت 

 

ن گروه دختر خواندن و پسر يعامل حافظه فعال ب

ن يپاسخ ب يو در عامل بازدار .(<860/0P)خواندن

تفاوت  ( <987/0P)ياضيو پسر ر ياضيگروه دختر ر

 وجود ندارد. يآمار معنادار

بر بهبود  يياجرا يه دوم: آموزش كاركردهايفرض

ثر ؤآموزان با اختالل خواندن ماختالل خواندن دانش

 است.
 

 بر اساس  يریگیو پ آزمونپس ،آزمونپیش يب خطیترک يره برایانس چندمتغیل واریآزمون تحل -4جدول 

 جنس وگروه مطالعه در اختالل خواندن

Sig. Error df Hypothesis df F Value  اثر 

001/0  000/42  000/2  b 460/366  946/0  Pillai's Trace 

 زمان
001/0  000/42  000/2  b 604/366  054/0  Wilk's Lambda 

001/0  000/42  000/2  b 604/366  457/17  Hotelling's Trace 

001/0  000/42  000/2  b 604/366  457/17  Roy's Largest Root 

001/0  000/42  000/2  b 058/119  850/0  Pillai's Trace 

گروه –زمان   
001/0  000/42  000/2  b 058/119  150/0  Wilk's Lambda 

001/0  000/42  000/2  b 058/119  669/5  Hotelling's Trace 

001/0  000/42  000/2  b 058/119  669/5  Roy's Largest Root 

821/0  000/42  000/2  b 198/0  009/0  Pillai's Trace 

جنس –زمان   
821/0  000/42  000/2  b 198/0  991/0  Wilk's Lambda 

821/0  000/42  000/2  b 198/0  009/0  Hotelling's Trace 

821/0  000/42  000/2  b 198/0  009/0  Roy's Largest Root 

459/0  000/42  000/0  b 794/0  036/0  Pillai's Trace 

جنس -گروه  –زمان   
459/0  000/42  000/2  b 794/0  964/0  Wilk's Lambda 

459/0  000/42  000/2  b 794/0  380/0  Hotelling's Trace 

459/0  000/42  000/2  b 794/0  038/0  Roy's Largest Root 
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ره در يانس چنـدمتغ يل واريآزمون تحل 4در جدول 

ــدازه   ــان ان ــر زم ــا اث ــاط ب ــ)تركيريگارتب ــي  يب خط

در عملکرد خوانـدن(   يريگيو پ آزمونپس، آزمونپيش

 :است معنادار يبه لحاظ آمار

(01/0=P  ( 2و  42= )6/366وF  05/0و =Wilk's Λ .)

ش و كنترل(با زمان ين اثر گروه مطالعه )آزمايچنمه

و  P=001/0)است  معنادار يبه لحاظ آمار يريگاندازه

 (.Wilk's Λ= 15/0و  F( 2و  42= )05/119

و  <P 821/0) يريگاثر تعامل جنس با زمان اندازه يول

عامل و اثر ت .(Wilk's Λ= 99/0و  F( 2و  42/= )198

در اختالل  يريگجنس و گروه مطالعه با زمان اندازه

  ست:ين معنادارخواندن 
(459/0 P>  ( 2و  42/= )794وF  964/0و =Wilk's Λ). 

بر بهبود  يياجرا يآموزش كاركردها :ه سوميفرض

ات ياضيآموزان با اختالل رات در دانشياضيعملکرد ر

 ثر است.مؤ
 

 يریگیو پ آزمونپس، آزمونپیش يب خطیترک يبرا رهیمتغدس چنانیل واریآزمون تحل -5جدول

 اتیاضیربر اساس جنس و گروه مطالعه در اختالل  

Sig. Error df Hypothesis df F Value  اثر 

001/0  000/43  000/2  310/222  912/0  Pillai's Trace 

 زمان
001/0  000/43  000/2  310/222  088/0  Wilk's Lambda 

001/0  000/43  000/2  310/222  340/10  Hotelling's Trace 

001/0  000/43  000/2  310/222  340/10  Roy's Largest Root 

586/0  000/43  000/2  541/0  025/0  Pillai's Trace 

گروه –زمان   
586/0  000/43  000/2  541/0  975/0  Wilk's Lambda 

586/0  000/43  000/2  541/0  025/0  Hotelling's Trace 

586/0  000/43  000/2  541/0  025/0  Roy's Largest Root 

275/0  000/43  000/2  330/1  058/0  Pillai's Trace 

جنس –زمان   
275/0  000/43  000/2  330/1  942/0  Wilk's Lambda 

275/0  000/43  000/2  330/1  062/0  Hotelling's Trace 

275/0  000/43  000/2  330/1  062/0  Roy's Largest Root 

688/0  000/43  000/2  377/0  017/0  Pillai's Trace 

جنس -گروه  –زمان   
688/0  000/43  000/2  377/0  983/0  Wilk's Lambda 

688/0  000/43  000/2  377/0  018/0  Hotelling's Trace 

688/0  000/43  000/2  377/0  018/0  Roy's Largest Root 

 

س انيل واريج آزمون تحلينتا 5بر اساس جدول 

 يب خطي)ترك يريگاثر زمان اندازه يره برايچندمتغ

ات( ياضيعملکرد ر يريگيو پ آزمونپس، آزمونپيش

  :است معنادار

(001/0=P ،31/222(=432و)F ،09/0 =s'Wilk( 

ب ي)تركيريگتعامل اثر گروه مطالعه با زمان اندازه

 يلحاظ آمار (بهيريگيو پ آزمونپسش، يپ يخط

= 97/0و  F(2و43= )54/0و  P=59/0 نيست ادارمعن

(sWilk  و يريگن اثر تعامل زمان اندازهيهمچن )'

و  p=27/0. ستين معنادار يجنس از لحاظ آمار

s'Wi= 97/0و  F(2و  43=)33/1 l k( اثر تعامل زمان

 يبا جنس و گروه مطالعه از لحاظ آمار يريگاندازه

  :ستين ارمعناد

(69/0=P  (2و43= )38/0وF  98/0و =sWilk '( 

 

 يریگجهینت بحث و

 يآموزش كاركردها تأثيردر پژوهش حاضر 

ات در ياضيبر بهبود عملکرد خواندن و ر يياجرا

قرار  يمورد بررس اختالل يادگيري ويژهآموزان با دانش

يادگيري اختالل آموز با دانش 90ن منظور يگرفت. به ا
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ساده از جامعه  يتصادف يريگبه شکل نمونه ويژه

 يتصادف يانتخاب و با استفاده از طرح بلوك يآمار

ت يک جنسيش و كنترل به تفکيآزما يهاساده در بلوك

شدند. حجم ن يگزيجا يو نوع اختالل به شکل تصادف

ک نوع يموز و فقط با آدانش 12هر بلوک شامل 

ن پژوهش را يا يجرابود. روش ا يريادگياختالل 

مستقل  يرهايدهد. متغيل ميتشک يتجربمهيروش ن

 يبرا يياجرا ين پژوهش شامل آموزش كاركردهايا

. پس از بودات ياضيآموزان با اختالل خواندن و ردانش

در بلوک اختالل  يآموزش به شکل گروه ،يبلوک بند

ساعت و در  160 يات در طياضيخواندن و اختالل ر

 آزمونپيش. قبل از آموزش شدمال سه ماه اع يط

 و آزمونپس مربوطه اجرا و پس از آزموش ، يرهايغمت

 يريگيمرحله پ دست آمدهبهرات ييتغ يريگيپ يبرا

ل يتحل يرفت. با استفاده از روش آماريز انجام پذين

ه اول نشان يخته آزمون فرضيره آميمتغانس چنديوار

رها يمتغ يب خطيترك يياجرا ين كاركردهايداد كه ب

 يدهو سازمان ريزيبرنامهپاسخ، حافظه فعال،  يبازدار

ات( تفاوت ياضيبا توجه به نوع اختالل )خواندن، ر

= 4/1368و  P=01/0)وجود دارد  يآمار معنادار

(89/4 )F )با  انموزآدانش هانيانگيبا توجه به م كه

و  ريزيبرنامهو  دهيسازمانات در عامل ياضياختالل ر

ن با اختالل در خواندن در عامل حافظه اآموزدانش

 ند.هست يشتريضعف ب يدارا ،پاسخ يفعال و بازدار

با توجه به  يياجرا ين كاركردهاين بيهمچن

وجود  يآمار معنادارز تفاوت يجنس )دختر و پسر( ن

ل يج آزمون تحلينتا(F( 89/4= )3/5و  P=01/0)دارد. 

د كه نشان دا دهيسازمانک طرفه در عامل يانس يوار

 يمعنادارات به طور ياضيآموزان با اختالل ردانش

تر از كودكان با اختالل خواندن هستند. فيضع

(01/0=P  (92/1= )81/20وF)ن در عامل يو همچن

ات ياضيآموزان با اختالل در ردانش ،يزيربرنامه

آموزان با اختالل خواندن هستند. تر از دانشفيضع

(01/0=P  ( 92/1= )5/94وF) كه در عامل  يحالدر

و  (F( 89/4= )4/1368و  P=01/0) حافظه فعال 

 (F( 89/4= )4/1368و  P=01/0) پاسخ يعامل بازدار

تر از فيضع يمعنادارگروه با اختالل خواندن به طور 

 يهاهافتيات هستند. ياضيآموزان با اختالل ردانش

ن ير محققان در ايسا يهاهافتيه با ين فرضيمربوط به ا

( 2005نبرگ )يرزالزو و گريسو است. بالط همارتبا

خاص  يهاكه دچار ضعف يآموزاننشان دادند دانش

ر ينسبت به سا يترنيينمرات پا ،هستند يليتحص

به دست  يياجرا يكاركردها يهاهآموزان در حوزدانش

 يز در پژوهشي( ن2000موند )اين دي. همچندنآوريم

 يهاكاركرد يهايافتگيجداگانه نشان داد كه بد رشد 

و  يارتباط يهادر دوران رشد با اختالل يياجرا

دارد.  يکيارتباط نزد ،يريادگي يهااختاللو  ياجتماع

سه حافظه يز در مقاي( ن2005النگ  ) و يتر، توچير

له در أو حل مس يريپذپاسخ، انعطاف يبازدارفعال،

آموزان با اختالل خواندن تفاوت با دانش يكودكان عاد

ن يپاسخ در ا يحافظه فعال و بازداردر  يآشکار

 گزارش يسه با كودكان عاديآموزان در مقادانش

 دند.كر

ه اول نشان داد كه ين آزمون فرضيهمچن

ه ب در حوزيبا اختالل خواندن به ترت آموزاندانش

 يپاسخ دارا يو بازدار يزير، برنامهدهيسازمانفعال، 

 يتر، توچير يهاهافتيبا  هاهافتين ياند. ان ضعفيشتريب

( 2004) و اورات يجفر يهاهافتي( و 2005و النگ )

 مطابق است.

 يخته براير آميانس چند متغيل واريآزمون تحل

بر بهبود  يياجرا يآموزش كاركردها تأثيره يفرض

آموزان با اختالل خواندن نشان عملکرد خواندن دانش

مراحل  يريگبر اساس زمان اندازه تأثيرن يداد كه ا

 يبه لحاظ آمار يريگيو پ آزمونپس، آزمونپيش

ن ين آزمون اثر بيهمچن .(P= 01/0)است معنادار

مکرر بر اساس گروه مطالعه  يهاهانداز يگروه

 معنادار يز به لحاظ آمارين ش و كنترل(ي)آزما

جه گرفت يتوان نتين اساس ميبر ا .(P= 01/0)است

موجب بهبود عملکرد  يياجرا يكه آموزش كاركردها

حاصل  يهاهافتيش شده است. يخواندن در گروه آزما
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و  يج پژوهش ساچزليه با نتاين فرضياز آزمون ا

ا آموزان بحافظه فعال دانش ي( بر رو2001)  سانسون

 يچگونگ ن دو محققياختالل خواندن مطابق است.ا

اطالعات را در حافظه فعال و كوتاه  يزسارهيند ذخيافر

آموزش دادند.  يياآموزان دوره ابتدمدت دانش

ن ياز بهبود عملکرد خواندن ا يآموزش حاك آزمونپس

ن پژوهش در يا يهاهافتينن يان بود. همچآموزدانش

( 2001هالند و آسبورن  ) يهاهافتين ارتباط با يا

آموزان با اختالل مطابق است. در پژوهش هالند دانش

 يياجرا يجلسه برنامه كاركردها 35 يخواندن در ط

هدف را آموزش  يريگيو پ يدهفعال، سازمان حافظه

در  آزمونپسدند. پس از دو ماه آموزش نمرات يد

ن نمره خواندن يو همچن يياجرا يحوزه كاركردها

آزمون بود. بروسنان و همکاران شيباالتر از مرحله پ

 يآموزش بازداربه مشابه  يز در پژوهشي( ن2002)

 يهاتياس فعالدار و حافظه فعال بر اسيپاسخ، توجه پا

در  يعصب يوندهايت پيكه موجب تقو يحركت -يحس

در كودكان با  ،ندشويم يشانيقطعه پ يكاركردها

 هاج آموزش چند ماه آنياختالل خواندن پرداختند. نتا

در  يياجرا يت كاركردهايبهبود نمرات خواندن و تقو

 آموزان بود.ن دانشيا

 يبرا ختهيآم رةيمتغانس چنديل واريج تحلينتا

بر بهبود  يياجرا يآموزش كاركردها تأثيره يرضف

ات ياضيان با اختالل رآموزدانشات در ياضيعملکرد ر

 يب خطي)ترك يريگنشان داد كه اثر زمان اندازه

 ي( به لحاظ آماريريگيو پ آزمونپس، آزمونپيش

رات يثتأن آزمون يهمچن. (P= 01/0) است معنادار

 يبه لحاظ آمارز يش( ني)كنترل، آزما ين گروهيب

ه با ين فرضيحاصل از ا يهاهافتياست.  معنادار

ل كودكان با اختال ي( رو1999د من )يس يهاهافتي

مطابق  يريادگيو اختالل  يش فعالينقص توجه / ب

مطابق با  ن پژوهش يا يهاهافتي نياست. همچن

مدل  ( و مطابق با2001چ )ين و هتيمک ل يهاهافتي

( 2001) ينسون و ساچزل( است. سا1997) يباركل

  22لييکاي( و راندال و م2002و همکاران ) 21وراکيف

اشاره  يمشابه يهاهافتين ارتباط به ي( در ا2006)

 اند.كرده

حاضر در حوزه پژوهش  يهاهافتيبا توجه به 

ان با اختالل آموزدانشدر  يياجرا يضعف كاركردها

در را  نيشترمحققيو ب يتوجه جد ،اتياضيخواندن و ر

 يهار روشيار ساند در كيطلبد كه باين حوزه ميا

 د. ژه كريدرمان به آن توجه و

 ،يآموزش يهاتيپژوهش حاضر عمده فعال در

ک يبوده كه موجب تحر ييهاتيمتمركز بر فعال

ت يدنبال آن تقو كودک و به يشناختعصب يهامهارت

ه است. با توجه به شديم يياجرا ييكاركردها

 ياضر در خصوص ضعف كاركردهاپژوهش ح يهاهفتاي

آموزان با اختالل خواندن و ژه در دانشيو يياجرا

ت يو تقود آموزش يمف تأثيرات و ياضياختالالت در ر

 يمهارتها تيتقو بر ن كاركردها با تمركزيا

ن يند آموزش به اياسته است در فريشا ،يشناختعصب

 يژه آنان در حوزه كاركردهايو يهاضعف وكودكان 

ن يت و گسترش اير درمان به تقويس و يياجرا

كه موجب گسترش  ييهاتيكاركردها با تمركز بر فعال

 .توجه كرد، شوديكودک م يشناختعصب يهاونديپ

 

 هاادداشتی
1) executive function 

2) neuro- cognitive 

3) prefrontal 

4) self- regulation 

5) goal directed 

6) Hueghs & Graham 

7) specific learning disorder 

8) Van der sluis ; De jonge & Van der leij 

9) respons inhibition 

10)Barkley 

11) Hooper 

12) Swartz 

13) Wakely 

14) Quasi- experiment 

15) Cooldige 

16) Likert  

17) Koronbach alpha 

18) Key- Math  

19) cornoldy 

20) Mixed Manova 

21) Fikora  

22) Randall & Michael 
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 منابع
 

كاركردهاي »(. 1384عليزاده، حميد و زاهدي پور، مهدي. )

 «و بدون اختالل هماهنگي رشدي اجرايي در كودكان با

 .3و4، شماره 6سال  شناختي، هاي علومتازه

سـاخت و  »(. 1384عزيزيان، فاطمه و عابـدي ،محمدرضـا.)  

ــابي آزمــون تشــخيص ســطح خوانــدن  نمايــه « هنجاري

، جلد آموزش و پرورش استان اصفهان هشي سازمانپژو

 .45-50پنجم، صص: 

بررسي و مقايسه عملکرد حافظـه   (.1382كاكاوند، عليرضا.)

كودكان عادي و كودكان با نارساييهاي ويژه يـادگيري و  
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