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  دهيچك
 پاسخ بر بهبود يال و بازدارع فة، حافظيزير ، برنامهدهي سازمان در چهار عامل يي اجراي آموزش كاركردهاتأثير ي در پژوهش حاضر به  بررس:هدف

 ي و طرحهايتجرب مهيت موضوع از روش نيبا توجه به ماه: روش.ه شده استت پرداخاختالل يادگيري ويژهآموزان با  ات دانشياضيعملكرد خواندن و ر
ه چهارم يآموزان دختر و پسر پا  پژوهش حاضر شامل دانشي آمارةجامع.  استفاده شديريگي و مرحله پآزمون پس - آزمون پيش ساده با ي تصادفيبلوك

آموز به   دانش90 ساده يتصادف يريگ با استفاده از روش نمونه. استبوده فر  ن209ات شهر اصفهان به تعداد ياضي رل و اختالن خواندل با اختالدبستان
 و آزمون يولدن حافظه فعال كوريها از آزمونآزمون پيشدر مرحله .دقرار گرفتن يش و كنترل به شكل تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشكل تصادف

 يريگ  اندازهي برابي به ترت خواندنص سطحي مت و آزمون تشخ- يات كياضي ريها و از آزمونيي اجراي كاركردهايريگ  اندازهيج براي كوليشناخت عصب
تمركز . شد اعمال  آموزش كاركرد در هر بلوك ده ساعت هري و براي به شكل گروهيي اجرايآموزش كاركردها. ات و خواندن استفاده شدياضيعملكرد ر

ست و پنج روز بعد ي و بآزمون پس  ،زشپس از آمو. شد ي كودك مي عصب شناختيوندهايت پيك و تقوي بود كه موجب تحرييهاتي فعال بر آموزشياصل
ج ينتا: ها هافتي.  استفاده شدها هي آزمون فرضي مكرر برايريگ  همراه با اندازهختهي آمهريانس چندمتغيل وارياز روش تحل.  به اجرا درآمديريگيمرحله پ

ت يك جنسيات به تفكياضي رل خواندن و اختاللوزان با اختالآم  در دو گروه دانشيي اجراين كاركردهايره نشان داد كه بيمتغانس چنديل واريآزمون تحل
 p ( استمعنادار يات به لحاظ آمارياضي بر بهبود عملكرد خواندن و عملكرد ريي اجراي آموزش كاركردهاتأثيرن ي همچن . وجود داردي آمارمعنادارتفاوت 

ن در ي نويكردي رو به صورتتواند ي ميشناخت  عصبيربناي با زيي كاركردهابةمثا به يي اجرايت كاركردهايآموزش و توجه به تقو: يريگ جهينت) .01. >
  .شود مطرح ،ي يادگيري ويژههااختاللدرمان 

  
  اتياضي، اختالل خواندن، اختالل ريي اجرايكاركردها :يدي كليها هواژ

 
مقدمه

 به حوزه يا ندهيار توجه فزيدر طول دهه اخ
دگاه ياز د. ت در كودكان شده اس1يي اجرايكاركردها
 الح مرتبط با شبكةطن اصي ا2ي شناخت–عصب 
 و شامل تعداد 3يشاني قشر پي از كاركردهايا گسترده

، همچون ي و فراشناختي شناختيندهايا از فرياديز
 و ي شناختيها و رشد مهارت4 رفتاريميتنظخود

 است كه در طول دوره تحول كودك شكل ياجتماع
) 2002 ،چ و ساترلنديزالزو؛ مولر؛ ماركوو(رند يگ يم
 يد كه گسترش و رشد كاركردهاان  نشان دادههاپژوهش.

 ي در طول دوره كودكهاير توانمندي همانند سايياجرا
 يي اجراي كاركردها.)2000 ،امونديد(ابند ي يتحول م
 ي شناختيندهاي كه كلّ فراي است كلياصطالح
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ا ي  دشوار و5 مدار- ف هدفي كه در انجام تكال رادهيچيپ
دهد  ي مي در خود جا، هستنديد ضروريدج
 .)1384زاده، ي عل؛ به نقل از2000، 6وزوگراهاميه(

ن كاركردها را به ين ايتر مهم) 2004( را يدواسون و گو
ت يري، مد، حافظه فعالدهي سازمان، يزير شكل برنامه
ف و مقاومت ي تكلي پاسخ، آغازگري دارزمان، باز

  .دنكن ي ميبند  بر هدف دستهيمبتن
 هستند كه به شخص ييهان كاركردها مهارتيا

ف توجه و ي مهم تكليها هكنند تا به جنب يكمك م
 از ياريبس.  كندريزي برنامهان رساندن آن ي به پايبرا

 يافتگيكه بد رشدند كردن نكته اشاره يقات به ايتحق
 ،ي دوران كودكي تحوليها با اختالليي اجرايكاركردها
هايي   اين كاركردها مهارت.د دارنيكيار نزديارتباط بس

 هاي كنند تا به جنبه هستند كه به شخص كمك مي
توجه كرده وبراي به پايان رساندن آن ف مهم تكلي

بسياري از تحقيقات به اين نكته . ريزي كند برنامه
ي ياند كه بد رشد يافتگي كار كردهاي اجرا اشاره داشته
ر  دوران كودكي ارتباط بسياوليهاي تح با اختالل

 .)2002 كاستيلو، اندرسون، ووت و( نزديكي دارند
د كه آموزش و رشد ان قات نشان دادهين تحقيهمچن

گسترش   درياساس نقش ،يياجرا يكاركردها
 و يلي تحصييهايي و تواناي اجتماعيهايتوانمند

). 2005ن برگ، ير؛ زالزو وگريبال( دارند يآموزشگاه
 ،كردهان كاريژه كه هر گونه نقص در رشد ايو به
ا ي يش فعاليتواند موجب اختالل نقص توجه و ب يم

ف، به ي شروع و اتمام تكلي برايزير اختالل در برنامه
 يريادگيف، اختالل حافظه و اختالل ي تكالياد سپاري

 يها ه از حوزيكي كه اند  نشان دادههاپژوهش. شود
ژه در ي ويهايي نارسايي اجرايثر از ضعف كاركردهاأمت
  .ت اس7يريادگي

 شامل ،اختاللهاي يادگيري ويژهق يمفهوم دق
شود كه در فرد  ي مي وشناختيريادگي يهااختالل
 به اند كه هر يك  خاصين معني هستند و به ايدرون

 و هاژه از درسي نسبتاً ويا  بر دامنهيطور معنادار
ن اختالل ممكن است به يا. گذارند ي متأثيرعملكردها 

 اما در درجه ،راه باشدط همير شراي با سايبيشكل ترك
، ي ذهنيماندگ ل عقبيط از قبير شراياول به خاطر سا
 و يريادگيت يت از موقعي محروم،ياختالل رفتار

كا، يمرآموزش و پرورش ا( ستي ني حسيهايينارسا
 2004 ،اختاللهاي يادگيري آموزش يزير دفتر برنامه

 در ارتباط با .)2006سالتر  رات وو ابه نقل از اسميت؛
 يها ه راعرضةبه دنبال آن  ن اختالل وي ايت شناسعل

 انجام يقات مختلفي و تحقها هي، نظريمختلف درمان
 يهاپژوهش. )1382،يف نراقي وسيرمهديم( شده است

ان ين مي و از اي فراشناختيهاد به نقش مهارتيجد
ي هااختالل بر بهبود يي اجراينقش آموزش كاركردها

د بودن ي واسطه جد به.  دارندتأكيد يادگيري ويژه
ن ارتباط ي در ايدي جد  نسبتاًيهاحوزه مطالعه، پژوهش

 8جيونگ و وندرلي ي د؛ز يندراسلوو.وجود دارد 
 يي اجرايسه كاركردهاي به مقايشه پژودر) 2004(

آموز   هدف در سه گروه دانشيريگي و پ9 پاسخيبازدار
 يات و عادياضي اختالل ر باآموز دانشنارسا خوان،

ج حاصل نشان داد كه گروه با اختالل ينتا. پرداختند
ن حوزه نسبت به ين ضعف را در ايشتريات بياضيردر

ن ياند و همچن  داشتهيگروه با اختالل خواندن و عاد
 در يتر نييگروه با اختالل خواندن نمرات پا

ند ددست آور ه بي فوق نسبت به گروه عاديردهاككار
  .)2004،ج يونگ و وندرلي يز؛ ديوندر اسلو(

حتمال  ايدر پژوهش) 2001(تچ ين و هيمك ل
ات را ياضي با اختالل ريي اجرايارتباط ضعف كاركردها

ات مورد ياضي با و بدون اختالل رانآموز در دانش
آموز با   دانش60ن منظور يبه ا.  قرار دادنديبررس

ن اختالل يآموز بدون ا  دانش30 و ياضياختالل ر
 ي بررسانسيل واريتحلق ي از طرها هداد. انتخاب شدند

 را در يل تفاوت معنادارين تحليج اينتا. شد
 يزير ، برنامهدهي سازمان يها ه حوزيياجرا يهاكاركرد
 پاسخ نسبت به گروه بدون اختالل نشان داد يو بازدار
ن تفاوت مربوط به عامل يشترين ارتباط بيو در ا
 ي بازدار الگوي منطبق باها هافتين يا. بوددهي سازمان

  ).2001تچ، ين و هيمكل(است)1997 (10يار كلب
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 يبر رو) 2002(ادوارد  كورا وي سيهاپژوهش
  بروسنان،يهاات، پژوهشياضيان با اختالل رآموز دانش

 يبر رو) 2002 (يكد و ل، رابسون و شفريمها
 و يكودكان و نوجوانان با اختالل خواندن تحول

 )2004(چ ي جونگ و ندرليز، دي وندر اسلويهاپژوهش
ج يات و خواندن نتاياضي كودكان با اختالل ريبر رو
 يهان پژوهشيهمچن. اند  را گزارش كردهيمشابه
كودك  55 يرو) 2005( 13ي و وكل12، اسوارتز11هوپر

 ي به ضعف كاركردهايان نوشتاري با اختالل بيدبستان
،  پاسخيدار، بازداري در حوزه توجه پايياجرا

. ن كودكان اشاره داردي در ايزير  و برنامهدهي سازمان
س و ي، كلون)2004  (يوستبواتسون  يهاپژوهش

در ) 2001(لسون يو سانسون و و) 2005(كس ييمو
  .اند  عرضه كردهيا ت كنندهي حمايها هن رابطه داديا

 در ارتباط يا كننده تي حمايها هدر مجموع داد
 در ي و مهارت فراشناختيي اجرايبا ضعف كاركردها

 كه  وجود داردي يادگيري ويژههاختاللاآموزان با  دانش
ن ي در ارا هان مهارتي آموزش اتأثير يت بررسياهم

نكه اكثر يبا توجه به ا. سازد يان ميان نماآموز دانش
 يي اجراي انجام شده در ارتباط با كاركردهايهاپژوهش

حافظه بر عمدتاً متمركز يادگيري ويژه ي هااختاللو 
آموزش   تأثيرر به  پژوهش حاضدر. است فعال بوده 
 ،، حافظه فعالدهي سازمان( يي اجرايكاركردها

بر بهبود عملكرد  ) ريزي برنامه پاسخ و يبازدار
ي يادگيري هااختاللان با آموز دانش ات و خواندنياضير

يات پژوهشي، دب با توجه به ا. پرداخته شده استويژه
   :هاي اين تحقيق عبارتند از فرضيه
ان با آموز دانش در ييا اجرين كاركردهاي ب-1

ات ياضيان با اختالل رآموز دانشاختالل خواندن و 
  .تفاوت وجود دارد

 بر بهبود عملكرد يي اجراي آموزش كاركرها-2
  .ثر استؤ م خواندنآموزان با اختالل خواندن در دانش

 بر بهبود عملكرد يي اجراي آموزش كاركردها-3
ت مؤثر اياضيآموزان با اختالل ر ات در دانشياضير

  .است

پژوهش حاضر در  يي اجرايآموزش كاركردها
، يريگ مي تصم- يزير ه، برنامدهي سازمانشامل آموزش 

 ةيآموزان پا  پاسخ و حافظه فعال در دانشيبازدار
  . ات استياضيچهارم با اختالل خواندن و اختالل ر

  
  روش

  يريگ نمونه جامعه، نمونه و روش
روش ت پژوهش، يبا توجه به موضوع و ماه

ن روش در يا.  است14يتجرب مهيپژوهش حاضر ن
 يرهاي متغامكان كنترل همة كه ييهاتيط و موقعيشرا

. رود ي به كار م، وجود نداردي در حوزه تجربموجود
ان دختر آموز دانششامل   پژوهش حاضريجامعه آمار
 با اختالل خواندن و ييه چهارم مقطع ابتدايو پسر پا

ن يا. فهان استات در شهر اصياضياختالل ر
 در مراكز اختالل يادگيري ص يآموزان با تشخ دانش
 مورد يي وابسته به آموزش و پرورش استثنايآموزش
 209 ي جامعه آماريحجم كل. اند  قرار گرفتهييشناسا
  :ر استيآموز دختر و پسر به شرح جدول ز دانش

  
  ت ونوع اختالليك جنسي به تفكيجامعه آمار -1جدول

  تعداد
  پسر  دختر  اختالل 

حجم 
  كل

  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 تشخآ  دانش209 از 1ا توجه به جدولب

 ا چنديآموز با دو   دانش18 يريادگي در اختالل
بنابر اهداف پژوهش . ص داده شده استيختالل تشخا

. اند  شده از نمونه حذف ن افرادي ايي نهايريگ در نمونه
 ساده از جامعه ي تصادفيريگ اده از روش نمونهفبا است
 انتخاب و سپس يآموز به شكل تصادف  دانش90 يآمار
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ش و ي دو گروه آزمادر ي تصادفقرارگيريبه شكل 
 پژوهش در قالب ي آمارونةنم. كنترل جاي گرفتند

ت در ي با توجه به نوع اختالل و جنسي بلوكيهاطرح
 يبرا. ش و كنترل قرار گرفتندي آزمايهاقالب بلوك

 - آزمون پيش طرح حاضر از روش يش اعتبار درونيافزا
 ي بلوكيها در قالب طرحيريگي پآزمون و مرحله پس

 استفاده ي تصادفينيگزيبا گروه كنترل به شكل جا
  .ه ا ستشد

 تجانس درون ي بلوكيهاكه در طرحنيل ايبه دل
 جدا شد برخوردار است، تالش يت خاصي از اهمهابلوك

 از نظر سن و ها بلوكيت اعضاياز نوع اختالل و جنس
 در ين سعير متجانس انتخاب شوند و بنابراهوش به

 ياعضا. شد يانس درون بلوكيبه حداقل رساندن وار
ن يانگي سال و سه ماه و م11 ين سنيانگي م بانمونه

الزم به ذكر . در پژوهش شركت داشتند99،5هوشبر 
است انحراف استاندارد سن وهوشبهر نمونه به ترتيب 

  .شد محاسبه 69/1 و 42/1
  

  ابزار پژوهش
ج ي كوليشناخت  آزمون عصب:15جيآزمون كول

ن اختالل ي است كه چنديآزمون) 2002(
-17ونوجوانان  كودكان  را دري و رفتاريشناخت عصب

 ين آزمون دارايهر اختالل در ا. كند ارزيابي ميساله 5
 خرده ني است كه دو مورد از اياس مشخصيخرده مق

 يي كاركردها اجرايابيه به ارزي گو19 با هااسيمق
اس ين و در مقي والديلةوسن آزمون به يا. پردازند يم
اس ين دو خرده مقيا. شود يپاسخ داده م 16كرتيل

، دهي سازماندر سه حوزه را  يي اجرايكاركردها
. سنجد ي مي و بازداريزير  برنامه– يريگ ميتصم
  را كه رفتار كودكاند  شدهي طراحيا االت به گونهسؤ
نكه يبا توجه به ا. دنكن ي ميابير ارزيك هفته اخيدر 
 كودك نمره داده ين آزمون به مشكالت رفتاريدر ا

 ني ايهامقياسه ن نمرات باال در خرديابرا بن،شود يم
 در همان حوزه يشتريت بدهنده مشكال آزمون نشان

اس ي خرده مقي به دست آمده براييايپا. ندسته

 مقياس خرده ي و برا85/0 يزير  و برنامهدهي سازمان
 دو ي درونيهمسان.  گزارش شده است66/0 يبازدار

به / 91 17 كرونباخياس با استفاده از آلفايخرده مق
ن يا). 1384 پور، يزاده و زاهديعل(دست آمده است

 هر يت برايك نوع اختالل و جنسي تفك بهآزمون
، آزمون پيش ةآموز در هر بلوك در مرحل دانش
  . اجرا شديريگي و مرحله پآزمون پس

 آزمون :18 مت– ي ك- رانيات اياضيآزمون ر
 ي مالك مرجع با قواعدي مت آزمون– يات كياضير

ه مون از لحاظ گسترن آزيا.  استير هنجاري تقسيبرا
ات و كاربرد يم، عملي شامل سه بخش مفاهيو توال
 و ه آزمونزده خردي در مجموع به سهان بخشيا. است

آزمون . شود يم ميطه تقسيا چهار حيهر بخش به سه 
 يها آن مطابق با پرسشيفوق پس از ترجمه، سوالها

 سپس در و دهي سازمان يي مقطع ابتداياضي ريهاكتاب
 آن از ييروا.  شده استيابين كشور هنجارازده استاي

ن يش بي پيي، روايكي تفكيي محتوا، رواييق روايطر
 به 67/0 تا 55/0ن ي همزمان آن بييمحاسبه و روا

 كرونباخ ي آن با روش آلفايياي پا.دست آمده است
 لياسماع محمد( گزارش شده است 84/0 تا 80/0ن يب

ون در سه ن آزمينمرات استاندارد ا). 1381، وهومن
طه فوق و نمره كل آزمون همچون نمرات استاندارد يح

ار ي و انحراف مع100ن يانگي مي هوش دارايهاآزمون
ت در يك جنسي آزمون به تفكياجرا.  است15
ات در مرحله ياضيآموزان با اختالل ر  دانشيهابلوك
  .شد اجرا يريگي و پآزمون پس، آزمون پيش

ن آزمون به ي ا:19يآزمون حافظه فعال كورنولد
ن آزمون ي اياپيپا. س حافظه فعال معروف استيماتر

 گزارش 61/0 كرونباخ يب آلفايبر اساس محاسبه ضر
  ).1382كاكاوند، . (شده است 
  كه تنها مربع3×3س يك ماترين آزمون از يدر ا
 است،ن آن به رنگ قرمز يي سمت چپ پامتحرك

در  نقطه شروع مثابةمربع قرمز به . شود ياستفاده م
شود كه  ي خواسته مياز آزمودن. نظر گرفته شده است

. س نگاه كند و آن را در حافظه خود نگه دارديبه ماتر
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 كه به يشود كه به دستورات يسپس به او گفته م
 شگر دادهي آزماياز سو... ن و ييصورت راست، چپ، پا

 گوش كند و بر آن اساس خانه قرمز يشود، به خوب يم
شود، در  ي مي معرفيع به آزمودن شرومثابةرا كه به 
ن آزمون سه بار يا. س به حركت در آورديداخل ماتر

ل شده ي دستور تشك6ز از ي و هر مرحله نشود ياجرا م
 آزمون پس، آزمون پيشنمره هر آزمون در مرحله . است
 و خواندن ياضيآموزان با اختالل ر  در دانشيريگيو پ

  .شد ت ثبتيك جنسيبه تفك
ن آزمون ي ا:سطح خواندنص يآزمون تشخ

ص مشكالت ي خواندن و تشخيي توانايابي ارزيبرا
.  شده استي طراحييه ابتدايخواندن  دانش آزمون پا

 ي فرعيها از آزمونيا ن آزمون شامل مجموعهيا
خواندن است كه در سه حوزه، صحت خواندن، درك و 

 را ي آزمودنيهايي توانايشناخت  واجيهايفهم و آگاه
ده از  آزمون با استفاييايب پايضر. دكن مي يابيارز

، 94/0 صحت خواندن  كرونباخ در حوزهيروش آلفا
 واج يهايآگاه طه ي و ح51/0درك فهم خواندن 

، يزان و عابديعز( به دست آمده است 84/0 يشناخت
 هاه خرده آزمونين آزمون در كلي ايگذار نمره). 1382

 نينمرات ا. رديگ يبر حسب نمرات خطا صورت م
 و 100ن يانگي مي و داراZآزمون بر اساس نمره 

  . است15اريانحراف مع
ق نمونه و حذف ي دقييپس از شناسا: روش اجرا

 طرح ،ك اختالل داشتنديش از ي كه بيآموزان دانش
 با توجه به نوعش وكنترل ي گروه آزمايبند بلوك

به .  صورت گرفتيت به شكل تصادفيجنسو  اختالل
آموز به صورت  ك دوازده دانشب در هر بلوين ترتيا

، آزمون پيش سپس در مرحله. ند گرفتيجامتجانس 
ت و يك جنسيص سطح خواندن به تفكيآزمون تشخ

 و آزمون ان با اختالل خواندنآموز دانش ي روگروه
بر  ت و گروهيك جنسيز به تفكي نمت يات كياضير
. جرا شدات اياضيان با اختالل در رآموز دانش يرو

 فعال  و آزمون حافظةجين كولن آزمويهمچن
 در چهار حوزه يي اجرايها كاركردي برايكورنولد

 و حافظه فعال  پاسخي، بازداريزير ، برنامهدهي سازمان
 اختالل خواندن و يها در بلوكآزمون پيشدر مرحله 
ش يآزما(ت و گروه يك جنسيات به تفكياضياختالل ر
  .شداجرا ) و كنترل

مرحله آموزش و ، هاآزمون پيش يپس از اجرا
ن يبه ا. شد مستقل در هر بلوك آغاز يرهاياعمال متغ

ثر ؤ ميشتر عوامل دروني كنترل هر چه بيمنظور و برا
رها در ي متغعرضةب يبر طرح، و خصوصا كنترل ترت

 ،شده نييش با برنامه از قبل تعي آزمايههاگرو
 ي كاركردهاموزشآ  مستقل در حوزه يرهايمتغ
 و ي، بازداريزير ، برنامهدهي سازمان يعني يياجرا

 به هاكسان در بلوكيب يپاسخ و حافظه فعال به ترت
ب فوق را ي شد كه ترتتأكيدان ياجرا در آمد و به مرب

 ي برا.بلوك اعمال كنندهر كسان در ي به شكل قاًيدق
 ساعت در 10ك از چهار كاركرد نامبرده يآموزش هر 

لسه  سه جلسه در هر هفته و هر جيهر بلوك در ط
ن با توجه ي بنابرام اختصاص داده شد؛يك ساعت و ني

 160ات ياضي خواندن و ريهار فوق و بلوكيمتغبه چهار
ن ي كه اشدساعت كل آموزش در چهار بلوك اعمال 

 روز به 20 ماه و3ند توسط دو همكار طرح در يفرا
 به يي اجرايت و آموزش كاركردهايتقو. نددياتمام رس
ط ير درسطح محييو تغدر سطح شخص  رييشكل تغ

 يهاتيدر پژوهش حاضر عمده فعال. ر استيپذ امكان
 يعنير درسطح شخص، يي متمركز بر تغيآموزش

 استفاده ها از آني كه كودك دارد ولييت كاركردهايتقو
 ةهست.  بوده استها آنيريكند و آموزش و بكارگ ينم

 بود كه موجب ييهاتي آموزش شامل فعالياساس
 كودك ي عصب شناختيوندهاي پتيك و تقويتحر

  وي، نگهداري اشكال هندسياستفاده از كارتها. شد يم
ف، يك تكليات و عناصر مربوط به يي جزيادآوري

 يبند مدت، دسته ك هدف كوتاهي ي براريزي برنامه
 بر اساس رنگ، شكل و تعداد يكارتها اشكال هندس

 كلمات بر يها كارتي سازير در هر كارت، سريتصاو
 يها ه هر كارت، از جمله برنامي عدديااساس كده

 پس از اتمام آموزش.  شده بوده است عرضهيآموزش
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 مت، -يات كياضي ريها، آزمونآزمون پس در مرحله
 ي كاركردهايهاص سطح خواندن، و آزمونيتشخ
 هر ي بلوك و نوع اختالل برا كي به تفك مجدداًيياجرا

ز ين يگري روز بعد در مرحله پ25آموز اجرا و  دانش
هش حاضر آموزش در پژو. شد فوق اجرا يهاآزمون

دن و  مستقل و عملكرد خوانري متغيي اجرايكاركردها
 وابسته يرهاي متغصورت به اتياضيعملكرد ر

  .اند  شدهيبند دسته
 يفيآمار توصاز :ها هل داديه و تحليروش تجز

ن و انحراف يانگيم جداول، محاسبه ميترسبراي 
ن با توجه به يهمچن. است شده استفاده استاندارد

رها و جهت آزمون ي متغيريگ  اندازهيهامقياس
ر يانس چندمتغيل واري از آزمون تحلها هيفرض
 يبرا.  مكرر استفاده شديريگ همراه با اندازه20ختهيآم

 سه  با توجه بهها هسي مقا نوع اول در كلّياكنترل خط
  وآزمون پس – آزمون پيش (يريگ  اندازه زمانمرحله
 يح بن فرني تصحيند هر آزمويبرا) يريگيله پمرح

ن ي بنابرا؛شدم ي تقسها هسيانجام و آلفا به تعداد مقا
 در نظر گرفته شده 016/0ن طرح يسطح معنا در ا

  .است
  ها يافته

آموزان   در دانشيي اجراين كاركردهايب :1فرضيه 
ك يات به تفكياضيبا اختالل خواندن و اختالل ر

ه از ين فرضي آزمون ايبرا. ردت تفاوت وجود دايجنس

ل يره وآزمون تحليانس چندمتغيل واريآزمون تحل
ج جدول يبر اساس نتا. ك طرفه استفاده شديانس يوار

 يب خطي ترك درره،يانس چندمتغيل واريآزمون تحل
 ريزي برنامه پاسخ، حافظه فعال، ي بازداريرهايمتغ
 )تاياضيخواندن،ر( اختالل نوع با توجه بهدهي سازمانو

 و P=01/0(  . وجود داردي آمارمعنادارتفاوت 
كه با  .)Wilk's Λ= 40/0 و F) 4 و 89= (4/1361

ات در ياضير آموزان با اختالل در ج، دانشيتوجه به نتا
آموزان با   و دانشيزير  و برنامهدهي سازمانل معوا

 پاسخ ياختالل خواندن در عامل حافظه فعال و بازدار
ب ين بر اساس تركيهمچن. دان ن ضعفيشتري بيادار
 پاسخ، حافظه فعال، ي بازداريرهاي متغيخط

ت تفاوت ي با توجه به جنسيده مان ز و سايزير برنامه
 و 89= (37/5 و P=01/0( وجود دارد يدار آمار يمعن

4 (F 80/0 و =Wilk's Λ.(انس يل واريآزمون تحل
ج ي اجرا شد كه نتايلي آزمون تكمك طرفه به عنواني

 . آمده است2دول آن در ج

در كلّ كاركردهاي  F آزمون 2با توجه به نتايج جدول 
اجرايي مورد بررسي در دو گروه اختالل خواندن و 

براي . اختالل رياضيات تفاوت معنادار آماري نشان داد
پيگيري تفاوتها بر اساس نوع اختالل و جنسيت از 

نتايج اين آزمون در .آزمون تعقيبي توكي استفاده شد
 . آمده است3ل جدو

 
   با توجه به نوع اختالليي اجراي كاركردهايك طرفه برايانس يل واريآزمون تحل -2جدول 

   اتياضياختالل ر  اختالل خواندن

  اختالل                              

  يي اجرايكاركردها
انحراف   نيانگيم

  استاندارد

انحراف   نيانگيم

  استاندارد

F  سطح

 يمعنادار

  001/0 81/2  16/3  21/16  47/3  92/14  دهي سازمان

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

  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   پاسخيبازدار
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  ت ونوع اختالليك جنسي به تفكيي اجراي كاركردهاي برايج آزمون توكي خالصه نتا-3ل جدو
كاركرد 

  يياجرا
  جنس   -گروه                 
  جنس-گروه

   دختر-خواندن   پسر–خواندن   دختر ياضير  پسر-ياضير

 >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

  دهي سازمان
  
  
   >022/0p < 96/0p> 001/0p   دختر–خواندن  

 <030/0p< 001/0p< 381/0p     پسر– ياضير

 <03/0p<   03/0p< 625/0p   دختر– ياضير
 >001/0p< 03/0p<   001/0p   پسر–خواندن

  يزير برنامه
  
  

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

 <001/0p<  001/0p<   86/0p   پسر–خواندن

   فعالحافظة

   <001/0p<  001/0p<  86/0p   دختر-خواندن
 >98/0p> 014/0p< 001/0p     پسر–رياضي 

 >98/0p>   001/0p< 001/0p   دختر-رياضي
 >014/0p< 35/0p<   041/0p   پسر–خواندن

  بازداري پاسخ
  

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

 دهي سازمانن آزمون نشان داد كه در عامل يج اينتا
در قياس آموزان دختر با اختالل خواندن  فقط در دانش

 معنادار تفاوت ياضيآموزان دختر با اختالل ر با دانش
ن در عامل يهمچن. )<969/0P( وجود ندارديآمار

 خواندن  و دخترياضي در گروه پسر رريزي برنامه
)625/0P> (و دختر خواندنياضيدختر ر  
)625/0P>(   در . داردـ وجود نيارـ آممعنادارتفاوت  

  

ن گروه دختر خواندن و پسر يعامل حافظه فعال ب
ن ي پاسخ بيو در عامل بازدار .)<860/0P(خواندن

 تفاوت ) <987/0P(ياضي و پسر رياضيگروه دختر ر
  . وجود نداردي آمارمعنادار
 بر بهبود يي اجرايآموزش كاركردها: ه دوميفرض

ثر ؤآموزان با اختالل خواندن م اختالل خواندن دانش
  .است

  

   بر اساس يريگي و پآزمون پس ،آزمون پيش يب خطي تركيره برايانس چندمتغيل واريآزمون تحل -4جدول 
  جنس وگروه مطالعه در اختالل خواندن

Sig. Error df Hypothesis df F Value  اثر 
001/0  000/42  000/2  b 604/366  946/0  Pillai's Trace 

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 

 زمان

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

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 

  گروه–زمان 

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

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 

  جنس–زمان 

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

459/0  000/42  000/2  b 794/0  964/0  Wilk's Lambda 

459/0  000/42  000/2  b 794/0  038/0  Hotelling's Trace 

459/0  000/42  000/2  b 794/0  038/0  Roy's Largest Root 

  جنس- گروه –زمان 
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ره در  يانس چنـدمتغ  يل وار ي آزمون تحل  4در جدول   
ــدازه  ــان ان ــر زم ــا اث ــاط ب ــگ ارتب ــترك(يري ــي  يب خط

)  در عملكرد خوانـدن يريگي و پآزمون پس، آزمون  پيش
 : استمعنادار يبه لحاظ آمار

)01/0=P 2 و 42= (6/366 و (F 05/0 و =Wilk's Λ .(
با زمان )ش و كنترليآزما(ن اثر گروه مطالعه يچنمه

 و P=001/0( است معنادار ي به لحاظ آماريريگ اندازه
  ).Wilk's Λ= 15/0 و F) 2 و 42= (05/119

 و <P 821/0( يريگ  اثر تعامل جنس با زمان اندازهيول
عامل و اثر ت .)Wilk's Λ= 99/0 و F) 2 و 42/= (198

 در اختالل يريگ جنس و گروه مطالعه با زمان اندازه
   :ستي نمعنادارخواندن 

)459/0 P> 2 و 42/= (794 و (F 964/0 و =Wilk's Λ(.  
 بر بهبود يي اجراي آموزش كاركردها:ه سوميفرض

ات ياضيآموزان با اختالل ر ات در دانشياضيعملكرد ر
  .ثر استمؤ

  
  يريگي و پآزمون پس، آزمون پيش يب خطي تركي برارهيمتغدس چنانيل واري آزمون تحل-5جدول

  اتياضير بر 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 

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 

زمان

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

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 

 گروه–زمان 

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

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 

 جنس–زمان 

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

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 

 جنس- گروه –زمان 

  
س انيل واريج آزمون تحلي نتا5بر اساس جدول 

 يب خطيترك (يريگ  اثر زمان اندازهيره برايچندمتغ
) اتياضي عملكرد ريريگي و پآزمون پس، آزمون پيش

  : استمعنادار

)001/0=P ،31/222)=432و(F ،09/0 =Λs'Wilk(  
ب يترك(يريگ تعامل اثر گروه مطالعه با زمان اندازه

 ي لحاظ آماربه)يريگي و پآزمون پسش، ي پيخط
= 97/0 و F)2و43= (54/0 و P=59/0 نيست ادارمعن

)ΛsWilk   ويريگ ن اثر تعامل زمان اندازهيهمچن )'
 و p=27/0. ستي نمعنادار يجنس از لحاظ آمار

اثر تعامل زمان )Λs'Wilk= 97/0 و F)2 و 43=(33/1
 ي با جنس و گروه مطالعه از لحاظ آماريريگ اندازه
  :ستي نارمعناد

)69/0=P 2و43= (38/0 و( F 98/0و =ΛsWilk '(  
  

  يريگ جهينت بحث و
 ي آموزش كاركردهاتأثيردر پژوهش حاضر 

ات در ياضي بر بهبود عملكرد خواندن و ريياجرا
 قرار ي مورد بررساختالل يادگيري ويژهآموزان با  دانش
يادگيري اختالل آموز با   دانش90ن منظور يبه ا. گرفت
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 ساده از جامعه ي تصادفيريگ  به شكل نمونهويژه
 ي تصادفي انتخاب و با استفاده از طرح بلوكيآمار

ت يك جنسيش و كنترل به تفكي آزمايهاساده در بلوك
حجم . شدندن يگزي جايو نوع اختالل به شكل تصادف

ك نوع يموز و فقط با آ  دانش12هر بلوك شامل 
ن پژوهش را ي ايجراروش ا.  بوديريادگياختالل 
 مستقل يرهايمتغ. دهد يل مي تشكيتجرب مهيروش ن

 ي برايي اجراين پژوهش شامل آموزش كاركردهايا
پس از . بودات ياضيآموزان با اختالل خواندن و ر دانش

 در بلوك اختالل ي آموزش به شكل گروه،يبلوك بند
 ساعت و در 160 يات در طياضيخواندن و اختالل ر

 آزمون پيشقبل از آموزش . شدمال  سه ماه اعيط
  وآزمون پس  مربوطه اجرا و پس از آزموش ،يرهايغمت
 يريگي مرحله پدست آمده بهرات يي تغيريگي پيبرا
ل ي تحليبا استفاده از روش آمار. رفتيز انجام پذين

ه اول نشان يخته آزمون فرضيره آميمتغانس چنديوار
رها يمتغ يب خطي تركيي اجراين كاركردهايداد كه ب

 يده  و سازمانريزي برنامه پاسخ، حافظه فعال، يبازدار
تفاوت ) اتياضيخواندن، ر(با توجه به نوع اختالل 

= 4/1368 و P=01/0( وجود دارد ي آمارمعنادار
)89/4 (F (با انموزآ  دانشهانيانگي با توجه به مكه 

 و ريزي برنامه و دهي سازمانات در عامل ياضياختالل ر
ن با اختالل در خواندن در عامل حافظه اآموز دانش

  .ند هستيشتري ضعف بي دارا، پاسخيفعال و بازدار
 با توجه به يي اجراين كاركردهاين بيهمچن

 وجود ي آمارمعنادارز تفاوت ين) دختر و پسر(جنس 
ل يج آزمون تحلينتا)F) 89/4= (3/5 و P=01/0(. دارد
د كه  نشان دادهي سازمانك طرفه در عامل يانس يوار

 يمعنادارات به طور ياضيآموزان با اختالل ر دانش
. تر از كودكان با اختالل خواندن هستند فيضع

)01/0=P 92/1= (81/20 و(F(ن در عامل يو همچن
ات ياضيآموزان با اختالل در ر  دانش،يزير برنامه

. آموزان با اختالل خواندن هستند تر از دانش فيضع
)01/0=P 92/1= (5/94 و (F( كه در عامل يحالدر 

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

 )F) 89/4= (4/1368 و P=01/0(  پاسخيعامل بازدار
تر از  في ضعيمعنادارگروه با اختالل خواندن به طور 

 يها هافتي. ات هستندياضيآموزان با اختالل ر دانش
ن ير محققان در اي سايها هافتيه با ين فرضيمربوط به ا

) 2005(نبرگ يرزالزو و گريبال. سو استط همارتبا
 خاص يها كه دچار ضعفيآموزان نشان دادند دانش

ر ي نسبت به سايتر نيي نمرات پا، هستنديليتحص
 به دست يي اجراي كاركردهايها هآموزان در حوز دانش

 يز در پژوهشين) 2000(موند اين ديهمچن. دنآور يم
 يها كاركرديهايافتگيجداگانه نشان داد كه بد رشد 

 و ي ارتباطيها در دوران رشد با اختالليياجرا
.  دارديكي ارتباط نزد،يريادگي يهااختالل و ياجتماع

سه حافظه يز در مقاين) 2005(النگ    ويتر، توچير
له در أ و حل مسيريپذ  پاسخ، انعطافيبازدار فعال،

آموزان با اختالل خواندن تفاوت   با دانشيكودكان عاد
ن ي پاسخ در ايحافظه فعال و بازدار در يآشكار
 گزارش يسه با كودكان عاديآموزان در مقا دانش

  .دندكر
ه اول نشان داد كه ين آزمون فرضيهمچن

ه ب در حوزي با اختالل خواندن به ترتآموزان دانش
 ي پاسخ داراي و بازداريزير ، برنامهدهي سازمانفعال، 

 يتر، توچي ريها هافتي با ها هافتين يا. اند ن ضعفيشتريب
) 2004(  و اوراتي جفريها هافتيو ) 2005(و النگ 

  .مطابق است
 يخته براير آميانس چند متغيل واريآزمون تحل

 بر بهبود يي اجراي آموزش كاركردهاتأثيره يفرض
آموزان با اختالل خواندن نشان  عملكرد خواندن دانش

 مراحل يريگ  بر اساس زمان اندازهتأثيرن يداد كه ا
 ي به لحاظ آماريريگي و پآزمون پس، آزمون پيش

ن ين آزمون اثر بي همچن.)P= 01/0( استمعنادار
 مكرر بر اساس گروه مطالعه يها ه اندازيگروه

 معنادار يز به لحاظ آماري ن)ش و كنترليآزما(
جه گرفت يتوان نت ين اساس مي بر ا.)P= 01/0(است

 موجب بهبود عملكرد يي اجرايكه آموزش كاركردها
 حاصل يها هافتي. ش شده استيخواندن در گروه آزما
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 و يج پژوهش ساچزليه با نتاين فرضياز آزمون ا
ا آموزان ب  حافظه فعال دانشيبر رو) 2001 ( سانسون

 ي چگونگن دو محققيا.اختالل خواندن مطابق است
 اطالعات را در حافظه فعال و كوتاه يزسا رهيند ذخيافر

.  آموزش دادنديياآموزان دوره ابتد مدت دانش
ن ي از بهبود عملكرد خواندن اي آموزش حاكآزمون پس

ن پژوهش در ي ايها هافتينن يهمچ. ان بودآموز دانش
) 2001( هالند و آسبورن  يها هافتين ارتباط با يا

آموزان با اختالل  در پژوهش هالند دانش. مطابق است
 يي اجراي جلسه برنامه كاركردها35 يخواندن در ط

 هدف را آموزش يريگي و پيده  فعال، سازمانحافظه
 در آزمون پسپس از دو ماه آموزش نمرات . دنديد

ن نمره خواندن ي و همچنيي اجرايحوزه كاركردها
بروسنان و همكاران . آزمون بود شيباالتر از مرحله پ

 يآموزش بازداربه  مشابه يز در پژوهشين) 2002(
 يهاتياس فعالدار و حافظه فعال بر اسيپاسخ، توجه پا

 در ي عصبيوندهايت پي كه موجب تقوي حركت-يحس
 در كودكان با ،ندشو ي ميشاني قطعه پيكاركردها

 هاج آموزش چند ماه آنينتا. اختالل خواندن پرداختند
 در يي اجرايت كاركردهايبهبود نمرات خواندن و تقو

  .آموزان بود ن دانشيا
 ي براختهي آمرةيمتغانس چنديل واريج تحلينتا

 بر بهبود يي اجراي آموزش كاركردهاتأثيره يرضف
ات ياضيان با اختالل رآموز دانشات در ياضيعملكرد ر

 يب خطيترك (يريگ نشان داد كه اثر زمان اندازه
 يبه لحاظ آمار) يريگي و پآزمون پس، آزمون پيش

رات يثتأن آزمون يهمچن. )P= 01/0(  استمعنادار
 يبه لحاظ آمارز ين) شيكنترل، آزما (ين گروهيب

ه با ين فرضي حاصل از ايها هافتي.  استمعنادار
ل  كودكان با اختاليرو) 1999(د من ي سيها هافتي

 مطابق يريادگي و اختالل يش فعاليب/ نقص توجه 
 مطابق با ن پژوهش ي ايها هافتي نيهمچن. است

 مدل و مطابق با) 2001(چ ين و هتي مك ليها هافتي
) 2001 (ينسون و ساچزلسا. است) 1997 (يباركل

  22لييكايو راندال و م) 2002( و همكاران 21وراكيف

 اشاره ي مشابهيها هافتين ارتباط به يدر ا) 2006(
  .اند كرده

حاضر در حوزه  پژوهش يها هافتيبا توجه به 
ان با اختالل آموز دانش در يي اجرايضعف كاركردها

در  را نيشترمحققي و بيتوجه جد ،اتياضيخواندن و ر
 يهار روشيار ساند در كيطلبد كه با ين حوزه ميا

  . دژه كريدرمان به آن توجه و
 ،ي آموزشيهاتي پژوهش حاضر عمده فعالدر

ك ي بوده كه موجب تحرييهاتيمتمركز بر فعال
ت ي دنبال آن تقو كودك و بهيشناخت  عصبيهامهارت

با توجه به . ه استشد ي ميي اجراييكاركردها
 ياضر در خصوص ضعف كاركردها پژوهش حيها هفتاي

آموزان با اختالل خواندن و  ژه در دانشي ويياجرا
ت يو تقود آموزش ي مفتأثيرات و ياضياختالالت در ر

 ي مهارتهاتيتقو بر ن كاركردها با تمركزيا
ن يند آموزش به اياسته است در فري شا،يشناخت عصب

 يژه آنان در حوزه كاركردهاي ويها ضعفوكودكان 
ن يت و گسترش اير درمان به تقوي سو يياجرا

 كه موجب گسترش ييهاتيكاركردها با تمركز بر فعال
  .توجه كرد، شود ي كودك ميشناخت  عصبيهاونديپ

  
  هاادداشتي

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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