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 مقدمه
که  است ختاللسازه واحد یا یک ا کی 1یادگیری یهایناتوان

ساییبا ن شرفت م ارت ار ست، این در پی های ت صیلی مرتبط ا

ناهمگن اساااات ماهیتی  ناهمگنی در  اختالل دارای  که این 

همچنین الگوهای ت صیلی، قوت و ضعف پردازش اطالعات و 

ست  سی صلی های طبقهدر  صیلی  یهااختالل عنوانبهبندی ا ت 

ندن، نوشاااتن  ند اختالل خوا مان خاص  یا اختالل در حوزه  و 

 تعاریف در مشاااترک (. عامل1)شاااود منعکس میریاضااایات 

ناگون ته این درک یریادگی یهایناتوان گو  که اساااات نک

 از یریادگی یهایناتوان با آموزاندانش یادگیری مشاااکالت

 .(2شااود )می ناشاای مرکزی ساایساات  یشااناختعصاا  نقایص

ناختی و عالی ش هایکنش ،اجرایی هایکنشتعریف،  برحس 

ست که  شناختی ا بازداری های عالی، ای از تواناییمجموعهفرا

غازی، خود 2پاساااخ مهآ نا طاف ریزی راهبردی، گری، بر انع

 (.4و  3) رساندتکانه را به انجام می م ارو  ،یشناخت

سه باید به مجموعه سلط بر تکالیف مدر ای کودکان برای ت

جایی ها، جابهها مسااالط باشاااند. از جمله این م ارتاز م ارت

دارد که در  به این هتکلیف اشاااارجایی جابهتکلیف اسااات. 

ندگان تکالیف معمولی شااارکت ذهنی دو مجموعه  طوربهکن

نگااه دارنااد و بر طبق معیااار از همزمااان  طوربااهپاااساااخ را 

 (.5کنند )ها حرکت ین این مجموعه پاساااخشاااده، بتعیینپیش
یا ) مان، ساااینت مدی، بیر فه ( 6معت بهوظی یا  تکلیفجایی جا

تمرکز و از گیر راهبردی پااذیری ذهنی را توانااایی انعطاااف

جه،  حالدرآوردن تو خل و حوات کهیدر تدا تی پردر برابر 

پذیری ناتوانی در انعطاف .(7کنند )شااود عنوان میمقاومت می

باشاااد ختی میشااانا ند بر عملکرد ت صااایلی م بر   چراکهتوا

را با شرایط  شدهشناختههای کودک احتماالً قادر نیست راهبرد

باشااااد،  ته  نداشااا یل  ما ند و ممکن اساااات ت جدید منطبق ک

اما  اندبوده راهبردهایی را که در آغاز یادگیری ریاضااای مفید

ستینو9کند )شوند، رها بعداً ناکارآمد می  (. نتایج پژوهش آگو

                                                           
1. Learning disabilities 

2. Inhibition 

با اساااتفاده از آزمون گیری اجرادر اندازه (10) کننده مرکزی 

ناتوانیبود این ویساااکانساااین حاکی از  با   که عملکرد گروه 

به گروه بت  خاص نسااا جار یادگیری  طای  در ب ن عداد خ ت

تر ضاااعیفمعنادار  یاگونهبهماندگی و غیر درجاماندگی درجا

ست سخ. ا کردن از یک  نظرصرف صورتبهاغل   بازداری پا

ند  قدرتم نگ و  طبق نظر(. 11شاااود )می    مطرحپاساااخ  وا

بازداری پاساخ یک توانمندی شاناختی اسات و  (12) همکاران

بااه مااا خ غااالاا ، توانااایی مقاااوماات در برابر پاااسااا عنوانبااه

اعمااال  ، آزادی انتخاااب و م ااارالعااادهفوقپااذیری انعطاااف

شد. می شید (13) بومیابخ سید، به ر پژوه که عدم  این نتیجه ر

باز نایی در توقف و  ناییتوا نامربوط بر توا های داری اطالعات 

بازیابی واقعیتمختلف ریاضااای  ند  عددی از حافظه های مان

گروهی از ( 14) . در پژوهش مارتونگذاردتأبیر می بلندمدت

کان کالت پنج   بهکود که  مبتال یادگیری   یهانمرهناتوانی 

ریاضاای  یاهیپاساااده و  یهام ارتدر  30از صاادک  ترنییپا

عداد )زوج/ قایسااااه ا ند م یا ب مان ( و ترکوچک تر/رگزفرد 

ضی  یهاپردازش ص یح عملیات ریا شخیص  سطح باال مانند ت

در مسائل ساده کالمی را با گروه ب نجار مقایسه کردند و نشان 

دادند گروه با ناتوانی ریاضی ضعف شدیدی در بازداری پاسخ 

 روبرز و همکاران هایپژوهشدر اما ؛ دو حافظه فعال نشاااان دا

ازداری بر عملکرد باا ینیبشیپ (16) لوم و همکاااران(؛ 15)

 دار نبود.معنی یادگیری

 یناتوان با آموزاناند که دانشها نشان دادهپژوهش همچنین

و توجه  3، در حافظه فعالب نجاریادگیری نسااابت به کودکان 

ست ب حافظه فعال تری دارند.عملکرد پایین شی از یک نظام ا خ

کااه در آن اطالعااات مربوط بااه فعااالیاات در حااال جریااان، 

فرآیندهای بوده و موضاااوع  دساااترتقابل، کامالً شااادهرهیذخ

حافظه فعال را به ( 18) لی(. باد18و  17گیرند )بعدی قرار می

 ،فضااایی –دیداری صااف هچ ار بخش شااامل مدیر مرکزی، 

سواجمدار  سی  می ،یشنا ( 3) یبارکل. کندو انباره رویدادی تق

3. Working memory 
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علت اصاالی بر این باور اساات که نارسااایی در بازداری پاسااخ، 

سی  حافظه فعال سخ، منجر به آ ست و بازداری پا  این اختالل ا

سوشودهای اجرایی میو دیگر کنش بر  (19) ن. در مقابل سوان

این باوراسات که این اختالل ناشای از نارساایی اولیه در حافظه 

. گرددهای اجرایی میآسااای  کنش فعال اسااات که منجر به

شان میپژوهش  خاصدهد که کودکان با اختالل یادگیری ها ن

سااایر کودکان  به نساابت تریعملکرد ضااعیف ،در حافظه فعال

آموزان دچار ناتوانی یادگیری دانشاز طرفی، (. 21و  20دارند )

قبلی،  شاادهآموختههای علت عدم توانایی در بازداری پاسااخبه 

توجه به رویکردهای جدید در حافظه فعال و ضااعف در کنش 

به نای  ییجاجا به مع ق بهحرکتکه  کالیف، و  ع جلو در ت

های ذهنی چندگانه است با مشکالت م می عملیات یا مجموعه

ست سائل کالمی و ا ضی مواجه  داللدر حل م ستندریا (. 22) ه

یادگیری نسبت  اند کودکان دارای اختاللان دادهها نشپژوهش

ست  یترفیضعجوی دیداری عملکرد به کودکان ب نجار در ج

 مبتالبه( بر روی نوجوان 23) (. مطالعه هان مارکوویتز23) دارند

و  2، تغییر توجه1یادگیری در توجه انتخاب دیداری یهااختالل

پایدار یادگیری  یناتوانبا ن آموزانشاااان داد که دانش 3توجه 

ندتری عملکرد ضاااعیف فاوت دو گروه معنی دار دار بود. و ت

( نشاااان داد که توانایی توجه انتخاب شااانیداری 24مایورگا )

دکان ب نجار اختالل یادگیری، در مقایسه با کو مبتالبهکودکان 

های استقرار پویا و مداوم فعالیتهمچنین  .دهدیمکاهش نشان 

یداً مه هر فرد شااااد نا یت بر تأبر از چگونگی و کیف ریزی و م

 (.23است )آن فرد  یدهسازمان

نسااابتاً م   در  یک کنش عنوانبه یدهساااازمان از طرفی،

با  ناتوانی در  شااادهه شاااناخت یریادگی یناتوانرابطه  اسااات. 

روز مشااکالتی مانند ناتوانی فضااایی به ب -دیداری یدهسااازمان

 7نوشاااتن اعداد )، وارونگی هاساااتونم وری اعداد در در ه 

( و تعیین م ل 21 یجابه 12نوشتن ) یساز(، معکوت8 یجابه

(. با توجه به اینکه توانایی حل مسالله 15شاود )یماعشاار منجر 

                                                           
1. Visual selective attention 

2. Switching attentional 

نقطه اوج  مثابهبهدفمند و ه ،فعالیتی هوشااامند، عقالنی عنوانبه

سته میتوانایی سان نگری صلی های ان شود و یادگیری آن دلیل ا

ست، حل  ضی ا سلله  زیآمتیموفقانجام مطالعاتی در زمینه ریا م

ی عاملی م   به اجتماعی و عملکرد ت صاایل یافتگیشدر ساااز

بخشی، م ارت با پیشرفت ت صیلی، خودنط  رود. اینشمار می

    ( و23دارد )خودکااارآماادی و موفقیاات در تکلیف ارتباااط 

 تواند از مشاکالت یادگیری و اجتماعی آتی جلوگیری کندمی

شده؛ (27و  26، 25) سعی  رابطه  است بنابراین در این پژوهش 

ساااازماندهی،  -اجرایی انتقال، بازداری، برنامه ریزیهای کنش

       رسااااانی بااا عملکرد یااادگیری روزبااهو  ،عملکرد پیوساااتااه

و  ی، نارسااانویسااینارساااخوان مقطع ابتدایی که به آموزاندانش

ستندنا ساب مبتال ه سایی در ح سی قرار گیرد و به  ،ر مورد برر

های کنش یهام لفهاز  کیکداماین س ال پاسخ داده شود که 

عملکرد یادگیری  ارتباط بابیشاااتری در  بینیپیش اجرایی توان

 یادگیری دارند. یناتوان با دانش آموزان

 روش
پژوهش حاضر یک  :کنندگانشرکتالف( طرح پژوهش و 

« الگوی معادل ساااختاری»مطالعه توصاایفی از نوع همبسااتگی 
عه  اساااات. طال عه مورد م جام مامیبر این اسااااات  مل ت  شااااا

تدایی دارای  اول یهاهیپاآموزان پسااار دانش تا شاااشااا  اب

ندن، نوشاااتن)ت ت درمان(  یادگیری  یهایناتوان و  ،در خوا

یادگیری  هایمشااغول به ت صاایل در مرکز اختالل ریاضاایات

ش ر  سال ت صیلی 150تعداد: مش د )منطقه تبادکان  -96( در 

آموزان دارای اختالل نفر از دانش 34بر این اسااااات . بود 95

 42نارسااخوانی و  آموزان داراینفر از دانش 40، نارساانویسای

نمونه  صاااورتبه نارسااااییحسااااب آموزان داراینفر از دانش

( 1)عبارت بود از  ورود یهامالک. شااادند هدفمند انتخاب

سن  شی باالتر از 2سال؛ ) 15تا  7دامنه  سات ب 80( ب ره هو ر ا

و  آموزدانشآزمون هوشااای وکسااالر چ ار، رضاااایت  جینتا

3. Sustained attention 
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 مالک خروج برای شااارکت در پژوهش و آموزدانشوالدین 

 (2و ) پژوهش یهاآزمون( شرکت نکردن در یکی از 1)شامل 

 بود.  آموزدانشیا والدین  آموزدانشعدم رضایت 

 ( ابزارب
نسخه اولیه این  چ ارم:نسخه  آزمون هوشی وکسلر کودکان. 1

هه  ی  معتبرترین  1930آزمون را وکسااالر در د عد از ترک و ب

بینه، امت انات  –اسااتنفورد یهاآزمونرایج شااامل  یهاآزمون

های ک س، آزمون ارتشی آلفا، گروهی ارتش، طراحی مکع 

صاویر هیلی و آزمون پینتر شی بتا، آزمون تکمیل ت -آزمون ارت

این آزمون که در سااال  پاترسااون ساااخته اساات. نسااخه چ ارم

  5مقیات اصاالی، خرده 10منتشاار شااده اساات، شااامل  2003

مقیات فرعی و چ ار عامل هوشاای شااامل هوش کالمی، خرده

تدالل  عال) یادراکاسااا ظه ف حاف عت  ،هوش عملی(،  و سااار

نساااخااه هااای مقیاااتخردهش اساااات. پااایااایی درونی پرداز

بوده  94/0تا  65/0نباخ بین وشااده به شاایوه آلفای کریابیاعتبار

اسااات و با آزمون هوش ریون روایی همزمان مطلوبی داشاااته 

 (32است )
 1935این آزمون در ساااال : رنگ اساااتروپ –. آزمون واژه2

های اجرایی از توساااط رابدلی اساااتروپ ج ت ارزیابی کنش

یل انعطاف ناقب ختی و توجه انتخابی تدوین گردید پذیری شااا

سخه رایانه(. در پژوهش حاضر 32) شد. از ن ستفاده  ای آزمون ا

و مدت زمان  هیبانیلیم 800فاصله ارائه م رک در این ویرایش 

ئه هر یک از متغیرها  ( بود. در مدت هیبان 2) هیبانیلیم 200ارا

با آزمودنی،  باط  مان اجرای آزمون، پس از برقرار کردن ارت ز

ستین تمرین وی می ست با دیدن هر یک از در نخ های دایرهبای

 یبر رورنگی، کلیدی که برچسااا  همرنگ آن دایره را دارد 

شار دهد و در تمرین دوم آزمو دیکلصف ه بدون در  دنی بایدف

 ندیبیمای را که کلید مطابق با هر واژه هاواژهنظر گرفتن معنی 

شود فشار دهد. با اتمام تمرینات آزمودنی وارد مرحله اصلی می

رنگی  واژه 240است. در این قسمت فرد که مشابه تمرین دوم 

شاهده  هواژ 240و همخوان  با  ؛ کهکندیمرنگی ناهمخوان را م

تصااادفی بر روی صااف ه ظاهر  صااورتبهتصااادفی  یدهیجا

؛ تکلیف آزمودنی انتخاب رنگ مشابه با رنگ هر واژه شودیم

بدون پاسااخ،  یهام رک اساات. در این آزمون تعداد خطاها، 

 حدفاصلتداخل )ص یح، زمان واکنش و نمره  یهاپاسختعداد 

به  مان واکنش  به  یهام رکز مان واکنش  ناهمخوان و ز

گردد. اعتبار این آزمون های همخوان( ببت و ل اظ میم رک

شاااده  گزارش 91/0 تا 80/0از  یادامنهاز طریق بازآزمایی در 

 (.33است )

در سااال  ابتدا شااالیسآزمون برج لندن را  . آزمون برج لندن:3

نابرای سااانجش  1982 مه یهاییتوا نا چار  یزیربر ماران د بی

پیشااااانی طراحی کرد. در این آز مون از صاااادمااه قشااار 

 یهام رهای از شاااود تا مجموعهشاااوندگان خواساااته میمعاینه

سوار سه میله عمودی را برای جور کررنگی  دن با یک شده بر 

. تکالیف آزمون حداقل با دو، سه، کنند جاجابههدف مشخص 

متغیرها شاااامل موارد زیر  .شاااودیمچ ار و پنج حرکت حل 

معیار کلی عملکرد در  عنوانبههستند: الف( تعداد حرکات که 

، تعداد حرکاتی اساات که آزمودنی در طی شااودیمنظر گرفته 

لهآن  حل  مسااال مهرا  نا مان بر که کرده اساااات. ب( ز ریزی 

الزم را برای لمس حلقه اول اسااات. ج( زمان فکر  زمانمدت

 مسللهکردن بعدی، زمان بین انتخاب اولین حلقه و کامل کردن 

معیار عملکرد اسااتفاده کرد.  عنوانبه توانیماساات و از آن نیز 

ندن نایی برنامه آزمون برج ل به کار که برای ارزیابی توا ریزی 

(. مبنای 29د )دارعملکرد قشاار پیشااانی حساااساایت ، به رودیم

ست که فرد  یگذارنمره شی ا ش سللهدر این آزمون کو را با  م

، شدهحلتعداد مسائل  انجام دادن آن حل کرده است، همچنین

، زمان تأخیر و یا زمان طراحی، مساااللههای هر تعداد کوشاااش

و امتیاز کل  ،زمان آزمایش، زمان کل آزمایش، تعداد خطاها

. اعتبار این آزمون شاااودیمدقیق با رایانه م اسااابه  صاااورتبه

 (.29است )گزارش شده  79/0

ته:4 زمون برای ارزیابی توجه و این آ . آزمون عملکرد پیوسااا

کانشاااگ فاده قرار ت های و در پژوهش ردیگیمری مورد اسااات

یادگیری و  ناتوانی  به  رود به کار می توجه نارسااااییمربوط 

(. در طول اجرای آزمون فرد باید یک هدف مشخص را از 29)
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زمانی مشخص را بین اهدافی که بر روی صف ه رایانه با فاصله 

نه با فاصااله زمانی مشااخص از بین اهدافی که روی صااف ه رایا

سی کند. می ارائه شنا ضر از فرم فارسی شود باز در پژوهش حا

هدف آزمون اساااتفاده گردید. در این ویرایش متغیر  یاانهیرا

و زمان ارائه  هیبانیلیم 1000ها بود، فاصااله ارائه م رک 4عدد 

این  یگذارنمرهتعیین شاااده بود. در  هیبانیلیم 200هر م رک 

 ،ص یح، پاسخ شدهحذفهای آزمون خطای ارائه پاسخ، پاسخ

ن نیز آگردد. ضااارای  اعتبار و زمان واکنش ببت و ل اظ می

قرار دارد و روایی آزمون از طریق روایی  93/0تااا  59/0بین 

 (.29است ) مالکی مناس  گزارش شده

سین:5 سکان شامل این  . آزمون وی ز کارت بوده که ا 64آزمون 

شکل سه ویژگی رنگ،  ست.  ،ترکی   شده ا شکیل  و تعداد ت

سااااخته اسااات و هیتون و  1948این آزمون را برگ در ساااال 

و یکی از  انددادهقرار  دنظریتجدمورد  1993همکاران در سال 

ناخته ناختی اسااات کهروانهای عصااا آزمون نیترشااا       شااا

ند های اجرایکنش مان طافی  تدالل انتزاعی، انع پذیری اسااا

ندگ ما جا ناختی، در حل شااا لهی،          و راهبرد شاااروع را ،مسااال

زمون ان روایی این آو میز 94/0ساانجد. پایایی درونی آن را می

مغزی  یها یآسااشااناختی به دنبال  هایدر ساانجش نارسااایی

 (. در پژوهش حاضر از نسخه29)شده است  بیان 86/0بیش از 

سین نسخه اول استفاده شده است. ا یاانهیرا ین آزمون ویسکان

 هایخت ایران بوده است و توسط موسسه پژوهشسا افزارنرم

 علوم رفتاری سینا طراحی شده است.

ید  یت گرد عا کامالً ر عه  طال ظات اخالقی در این م مالح

نه ماندن  یاگونهبه نه م رما ندگان در زمی به شااارکت گن که 

اطالعات، اطمینان خاطر داده شاااد و آن ا با رضاااایت کامل، 

یان های اجرکنش یهاآزمون بدون ب ایی را در م یطی آرام و 

پس از  ظوربااههااا، داده یآورجمعنااام پاااسااااخ دادنااد.  ن  م

و  SPSS افزار آمارینرم 23نساااخه اطالعات از  لیت لوهیتجز

 لیزرل استفاده شد. افزارنرم

کارگروه  ج( روش اجرا: خذ مجوز از  ماهنگی و ا پس از ه

و باا اساااتفااده از روش  وپرورشآموزشاخالقی سااااازماان 

 هااایلاز بین مراجعین بااه مرکز اختال هاادفمنااد یریگنمونااه

یادگیری منطقه تبادکان مش د انتخاب شدند. سپس افراد نمونه 

پس از کس  رضایت کتبی والدین و رضایت خود افراد نمونه 

در این پژوهش بر  موردمطالعههای وارد مطالعه شااادند و ابزار

روی آن ا اجرا شااد. سااایر مالحظات اخالقی بر اسااات قوانین 

مطالعه رعایت شااد. شااناساای آمریکا دقیقاً در این انجمن روان

آموزان در تمامی مراحل پژوهش در والدین دانش کهیطوربه

عه قرار  طال ند م یان فرای ندیمجر به این افراد گرفت . همچنین 

اطمینان داده شاااد که اطالعات آن ا به شاااکل م رمانه در نزد 

ت لیل گروهی  صورتبهباقی مانده و نتایج آن نیز  پژوهشگران

 منتشر خواهد شد. نامیبو 

 هاافتهی
شاخص سمت ابتدا  صیفی نظیر میانگیدر این ق ن و های آمار تو

 یریادگیهای سه گروه ناتوانی ان راف معیار عملکرد آزمودنی

سی) سانوی سانار ساب، نار سایی( خوانی و ح  یهاآزموندر نار

ستگردیدشناختی ارائه روانعص  سپس ه ا آزمون  منظوربه. 

 لیل معادالت ساختاری استفاده پژوهش از روش تهای فرضیه

 شد.

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته :1 جدول

 حافظه فعال انتقال عملکرد پیوسته بازداری پاسخ برج لندن مقیاس

 ویسنارسان
 7353/88 03/11 2353/19 38/13 11/13 میانگین

 41827/8 172/6 70873/11 926/26 53/3 معیار ان راف

 خواننارسا
 0238/91 00/10 1905/13 29/13 76/21 میانگین

 78227/10 286/6 65247/10 046/19 33/4 معیار ان راف

-حساب

 نارسایی

 5750/91 42/9 3500/14 25/19 90/25 میانگین

 47558/10 359/5 04854/14 35/67 36/4 معیار ان راف
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های میانگین م لفه دهد( نشاااان می1دول )که ج طورهمان

سی، آموزان با نارسانویاجرایی در بین سه گروه دانش یهاکنش

تایج ننارسایی با ه  تفاوت دارد. چنانچه نارساخوانی، و حساب

 آموزان نارساااخوان در مقایسااه باعملکرد دانش دهدیمنشااان 

 یهاکنشهای در م لفه نارساااو حساااب کودکان نارسااانویس

 .p)≤05/0است )اجرایی باالتر 

و  یقیتطببرازش مطلق،  یهاشاااخص، 2در جدول شااماره 

. در این پژوهش شاااخص اندشاادهمقصااد به تفکیک گزارش 

 افتهیلیتعد(، شااااخص نیکویی برازش GFIرازش )بنیکویی 

(AGFI و ریشاااه میانگین مربعات باقیمانده ) اساااتانداردشاااده

(SRMR )شاخص برازش  یهاشاخص عنوانبه برازش مطلق، 

( و شاخص NFIشده )(، شاخص برازش هنجارCFI) یقیتطب

برازش  یهاشااااخص عنوانبه( NNFIنشاااده )برازش هنجار

 جازیاشااااخص برازش  یآزادتطبیقی و مجذور خی بر درجه 

(PNFI خطااای بعااات  مر ین  گ ن میااا مجااذور  قر( و    یاات

(RMSEA )برازش مقصد در نظر گرفته  یهاشاخص عنوانبه

 شدند.

 

 های برازش برای مدلشاخص :2جدول 

 dfӼ RMSEA GFI RMR IFI CFI NFI NNFI/ 2 متغیر

 95/0 93/0 91/0 94/0 041/0 91/0 083/0 98/2 م اسبه شاخص

 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 <5/0 >90/0 <1/0 < 5 سطح مناس 

 مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  نتیجه

 

 df/ 2Ӽشاااخص  2در جدول  هاشاااخصبا توجه به مقادیر 

های ) RMSEAشاااااخص ، 98/2برابر  جذور خطا یانگین م م

با ( مدل ارزیابی مقدار نسااابی ) GFI، شااااخص 083/0برابر 

برابر با  RMR، شاااخص 91/0 واریانس و کوواریانس( برابر با

شاخص  41/0 ست،   برابر با برازندگی فزاینده شاخصیا  IFIا

، 91/0 برابر با یا شاااخص برازش تطبیقی CFIشاااخص ، 94/0

شاخص 93/0شاخص تنبلر برابر با  یا NFIشاخص   ،NNFI 

برازش الگوی  بنابراین؛ در سااطح مناساابی اساات 95/0با  برابر

یادگیری در  یناتوان با آموزانعملکرد یادگیری دانش بینییشپ

شده پژوهش نشان مدل آزمون 1در شکل  سطح مناسبی است.

 داده شده است.
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 سؤاالتمقادیر معناداری حاصل ازالگویابی معادالت ساختاری  :1نمودار 

 
 اجرایی با متغیر وابسته یهاکنش یهاشاخصالگوی ارتباط  :2نمودار 
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 تحقیق سؤاالتنتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری  :3جدول 

 رابطه نتیجه اثر کل (R)اثر مستقیم  tارزش  روابط متغیرهای تحقیق

و مستقی  معنادار دییتأ 53/0 53/0 38/8 ناتوانی یادگیری نارسانویسی -ریزیاجرایی برنامه یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 75/0 75/0 62/9 ناتوانی یادگیری نارساخوانی -ریزیاجرایی برنامه یهاکنش  

و مستقی معنادار دییتأ 68/0 68/0 45/8 نارساییحسابناتوانی یادگیری  -ریزیاجرایی برنامه یهاکنش  

و مستقی معنادار دییتأ 74/0 74/0 35/9 ناتوانی یادگیری نارسانویسی -پاسخ یبازداراجرایی  یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 85/0 85/0 67/10 ناتوانی یادگیری نارساخوانی -پاسخازداریباجرایی  یهاکنش  
مستقی و  معنادار دییتأ 79/0 79/0 24/10 نارساییحسابناتوانی یادگیری  -پاسخ یبازداراجرایی  یهاکنش  
و مستقی  معنادار دییتأ 50/0 50/0 95/6 ناتوانی یادگیری نارسانویسی -اجرایی عملکرد پیوسته یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 61/0 61/0 98/7 ناتوانی یادگیری نارساخوانی -اجرایی عملکرد پیوسته یهاکنش  
و مستقی  معنادار دییتأ 62/0 62/0 78/8 نارساییحساب ناتوانی یادگیری -اجرایی عملکرد پیوسته یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 64/0 64/0 20/8 ناتوانی یادگیری نارسانویسی -ذهنی یریپذانعطافاجرایی  یهاکنش  
و مستقی  معنادار دییتأ 86/0 86/0 28/10 ناتوانی یادگیری نارساخوانی -ذهنی یریپذانعطافاجرایی  یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 60/0 60/0 94/7 نارساییحسابناتوانی یادگیری  -ذهنی یریپذانعطافاجرایی  یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 75/0 75/0 62/9 ناتوانی یادگیری نارسانویسی -اجرایی حافظه فعال یهاکنش  
و مستقی  معنادار دییتأ 89/0 89/0 77/10 ناتوانی یادگیری نارساخوانی -اجرایی حافظه فعال یهاکنش  

و مستقی  معنادار دییتأ 76/0 76/0 36/9 نارساییحسابناتوانی یادگیری  -اجرایی حافظه فعال یهاکنش  
 

ریزی برنامه ییکنش اجرا، ابر مساااتقی  3توجه به جدول  با

 سینارسااانوآموزان یادگیری دانش کردبر عمل یدهسااازمانو 

(؛ 62/9) tآماره ( با 75/0نارساخوان )(؛ 38/8)t  ( با آماره53/0)

مثبت و  001/0در سطح  t(45/8)  ( با آماره74/0نارسا )حساب

بر  پاساااخ یبازدار ییکنش اجراابر مساااتقی   .اساااتدار معنی

 tآماره ( با 74/0) سینارساااانوآموزان عملکرد یادگیری دانش

نارسااا (؛ حساااب67/10) tبا آماره  (85/0نارساااخوان )(، 74/0)

 دارمعنی و مثبت 001/0 ساااطح در t (24/10)آماره ( با 79/0)

بر عملکرد  وسااتهیعملکرد پ ییکنش اجراابر مسااتقی   .اساات

(؛ 95/6) tآماره ( با 50/0) سینارساااانوآموزان یادگیری دانش

ساخوان ) ساب98/7نار سا )(، ح  ( در78/8) tآماره  با (62/0نار

ست دارمعنی و مثبت 001/0 سطح ستقی   .ا  ییکنش اجراابر م

نعطاااف آموزان بر عملکرد یااادگیری دانش ذهنی یریپااذا

 ( با86/0نارسااااخوان ) ،t (20/8)آماره با  (64/0) سینارساااانو

 ( در94/7) tآماره  با (60/0نارسااا )حساااب ،t(28/10) آماره 

ست دارمعنی و مثبت 001/0 سطح ستقی   .ا  ییکنش اجراابر م

عال ظه ف یادگیری دانش حاف  سینارسااااانوآموزان بر عملکرد 

ماره75/0) با آ  )  t(62/9)، ( 89/0نارساااااخوان )ماره  اب  tآ

 ساااطح (  در36/9) tآماره  ( با76/0نارساااا )حسااااب ،(77/10)

 .است داریمعن و مثبت 001/0

 یریگجهینتبحث و 

های کنش یهام لفهبا هدف بررسااای نقش  پژوهش حاضااار

 یناتوان با آموزانمشکالت یادگیری دانش بینییشپاجرایی در 

و ریاضاایات انجام  ،یادگیری خاص در حوزه خواندن، نوشااتن

 هایارسااااییشاااد. نتایج پژوهش نشاااان داد که کودکان با ن

بازداری دارند. این نتیجه های یادگیری خاص، اختالل خاص 

 بنا به گفته. اسااات (30) تراپور و (16) اوربنهمساااو با نتایج 

کان31) کالرک های ضاااعیف ت صااایلی، با م ارت ( کود

اطالعات اساااساای را به یاد  کهیطوربهبازداری ضااعیفی دارند 

نامرت آورندینم یاد  یخوببهبط را ولی اطالعات  . آورندیمبه 

تایج  (32) همچنین کلمن بازداری و ن طه بین  نشااااان داد راب

نتایج ت لیل ساختاری نشان داد . است یادگیری ریاضی معنادار

با که حاف به رشاااد م ارتظه فعال  های یادگیری و روند رو 

ست. این نتایج خاص در ارتب یادگیری یناتوانشدن  نمایان اط ا

سو با پژوهش سو(17) ینداهلهای هم سوان ساک؛ (19ن )؛   سو

سانتانگلو )(33) ن؛ هیلدز و همکارا(20) ست( 34؛  سانتانگلو . ا
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فضااایی در  -فعال دیداریدریافتند که حافظه  (34همکاران )و 

کننده توسعه حل بینیخاص پیش طوربهدبستانی، کودکان پیش

سلله شمارش و ال م ضی،  سال بعد ریا سه  گوهای گرافیکی در 

شاامارش، برای مثال ظرفیت بیشااتری برای  یهاآزمون .اساات

ئل شاااد قا مایز  بدون ت با و  یان کودکان   یادگیری یناتوانن م

(. حافظه 35دارند )ساابت تکالیف فراخنای ساانتی ریاضاای به ن

یااک نقش حیاااتی در برخی  رساااادیمفعااال کالمی بااه نظر 

. حافظه فعال کالمی مربوط به کندیمم تویات ریاضااای ایفا 

رمزگردانی و پردازش مفاهی  ریاضی مانند شیوه شمارش است 

قایق عددی به کار برای تکالیف م اسابه سااده یا بازیابی ح که

 (.36شود )یمگرفته 

ته طاف پژوهشین های ایاف که بین انع پذیری نشااااان داد 

شتن ضیات ا ،ذهنی و تکالیف یادگیری خواندن، نو رتباط و ریا

 یودرمن ش با پژوهشهای این پژوهمعناداری وجود دارد. یافته

 آمدهدسااتبههمسااو اساات. در تبیین نتایج  (16اوربن )و  (37)

جایی تکلیف با عملکرد معنادار رابطه جابه یابربخشااابر  مبنی

باحث توانمییادگیری  یناتوان با آموزانشیادگیری دان  به م

شاره کر های مغزی مربوط به این حوزه د. یکی از تواناییذیل ا

  هااای اجرایی شاااااماال مغز اساااات. کنش هااای اجراییکنش

و حفظ  ،، تغییریحافظه کار ریزی،از قبیل، برنامه یهایتوانایی

ستجایی تکلیف جابه شانی  که در قطعه ا شر پی مخ قرار دارد ق

دهد را می هایفتکلپذیری در و انعطاف م ارو به فرد توانایی 

تار5) کا(. رف به م رکها و ت که  ند  به آن دار یاز   هایلیف ن

مربوط را نادیده ناهای مربوطه توجه و تمرکز شاااود و م رک

جایی تکلیف مسااالولیت این کارکرد را بر ع ده بگیری ، جابه

کننااد کااه ( بیااان می6ماادی، بیرمااان، ساااینتیااا )معت(. 5دارد )

به نایی راهبردی تمرکز و دقت و نیز  ییجاجا تکلیف نقش توا

توجااه،  یر درآوردن  گ لاز  بر کااهیدرحااا بر تااداخاال و در  ا

 را بر ع ده دارد. شودمقاومت می یپرتحوات

پژوهش حاضااار نشاااان داد که کودکان  هاییافتههمچنین 

ناتوانی یادگیری خاص در آزمون عملکرد مداوم و در  مبتالبه

ضااعیفی دارند. این نتیجه در توجه متمرکز، عملکرد متفاوت و 

هااان (؛ 12هوانااگ )هااای پژوهش وانااگ و نتیجااه بااا یااافتااه

مبنی بر ضاااعف کودکان دچار ( 16اوربن )(؛ 23مارکوویتز )

 ارسایی. ناستخاص در توجه متمرکز همسو  یادگیری یناتوان

ضی در حفظ توجه تا پایان  کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریا

تکلیف ممکن است، باعث شود این کودکان مسائل ریاضی را 

ه پاسخ رها کنند و یا در اتمام آن عجله کنند و در نتیج تمامیمهن

. پژوهش حاضاار حاکی از آن (23بدهند )غلطی به این مسااائل 

های خاص، در کنشارای اختالل یادگیری است که کودکان د

ضاااعیف  یدهساااازمان و یزیربرنامه -گیریاجرایی تصااامی 

تایج پژوهش ند. ن تایج  ،حاضااار هسااات با ن های پژوهشمنطبق 

 یفوساااکال (؛ ف31کالرک )(؛ 34ساااانتانگلو )(؛ 37) یودرمن

 یناتوانز آن اسااات که کودکان دچار حاکی ا ؛ و( اسااات22)

اجرایی مانند  یشاااناختعصااا  هایدرکنشخاص  یادگیری

(. این پژوهش 4) دارند مشاااکلریزی برنامه و یدهساااازمان

کلیدی نقشی ، یدهسازمانمقیات حاکی از آن است که خرده

بازی می ندن  یادگیری خوا یات خرده(. همچنین 6کند )در  مق

و  اجرایی هایکنشکه در رأت  ریزیبرنامه -گیریتصااامی 

ند اسااات،  هدفم تار  نقش م می در اختالل بخش م می از رف

یااادگیری دارد، دربرگیرنااده تنظی  اعمااال برای پیشااارفاات 

 (.6است )راهبردی و ابربخش 

س    کنشمطابق با نتایج این پژوهش  شترین  اجرایی که بی

ی  حافظه فعال، دارد به ترتیادگیری  و مشارکت را در عملکرد

با ذهنی اسااات. این ن پذیریو انعطاف ،بازداری تایج همساااو 

، و (16اوربن ) ،(6) یمعتمد ،(5) امزیلیو ،(2) زیبا یهاپژوهش

یک دفترچه  عنوانبهاسااات. در واقع حافظه فعال  (12وانگ )

ستکاری  یهاتیفعالدر طی  ذهنی که اطالعات را و شناختی د

شاااود. در کند توصااایف میموقت ذخیره و پردازش می طوربه

یک متن  ینیچحروفتوان گفت که هنگام تبیین این نتیجه می

تاری، حافظه فعال برای قواعد امالئی، سااااختار جمله،  نوشااا

 و بسااایار م   اسااات. زمانی که گذاری و نطهاساااتفاده از نق

شتن یک کنمیآموزان تالش دانش شان را برای نو ند تا تفکرات

کنند در جریان فرآیند نوشاااتن  یدهساااازمانموضاااوع خاص 
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صالح و ارزیابی، معنی کردن یا یزیربرنامه» سیر، ا این  همه« تف

ت نوشتاری دارد. یک فعالی حافظه فعالموارد بستگی به ظرفیت 

ست که دانش ستلزم آن ا پذیری یا انعطاف یذهن رییتغآموزان م

شند و  شته با سمت همزمان بر رو صورتبهذهنی دا ی چندین ق

پردازش ریزی( و برنامه) یشاااناختهای از اطالعات و م ارت

 فعال( درگیر باشند.حافظه )

-پذیریانعطاف ،توان گفت که حافظه فعالکلی می طوربه

و نوشتن  ،ذهنی و بازداری پاسخ در یادگیری ریاضی، خواندن

 صااورتبهکودکان این م ارت را  بیشااترنقش اساااساای دارند. 

آورند ولی کودکان با به دسااات می ت ولخودکار در فرآیند 

یادگیر یریادگی یناتوان مان  با خاص در ز ندی  ی این توانم

توان اما می؛ که نیاز به آموزش دارند شاااوندمشاااکل مواجه می

یادگیری  تواندیمگفت تقویت این توانمندی در همه کودکان 

سازد. بر این  سان و دلپذیر  سات، درمانگران در ت صیلی را آ ا

ی ب تر اساات براهای یادگیری قبل از طرح درمان حیطه ناتوانی

مع بخشاای مداخالتشااان یک ارزیابی جاافزایش ساارعت و ابر

شند. با شناختی در زمینه کنشروانعص  شته با های اجرایی دا

بازی  کان از طریق  که کود به این  جه  یاد تو ندیگیمب تر  ، ر

با  یدبستانشیپشود که معلمان پایه ابتدایی و مربیان پیشن اد می

های آموزشی م یط ،شناسی تربیتیهمکاری متخصصان روان

بازی با  کان غنی همراه  تا کود ند  های آموزشااای طراحی کن

فاده را در ج ت تقویت و ب بود  بیشاااترین  یازهاینشیپاسااات

 ند.ریادگیری ریاضی مانند حافظه کاری بب

شکر  شرکت لهیوسنیبد: یو قدردانت کنندگان عزیز از تمامی 

یاری  ما را در این پژوهش  که  ند، و مسااالولین م ترم  کرد

 گردد.قدردانی می

تضاااد  گونهچیهاین پژوهش برای نویسااندگان  منافع: تضاااد

 منافعی نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: One of the basic and new explanations for the treatment of learning 

disabilities is the model of executive functions. The purpose of this study was to investigate the 

role of executive functions (transfer, inhibition, updating, continuous functioning and planning-

organizing) in predicting the learning performance of students with learning disabilities. 

Method: The present study is a descriptive-correlational study. The statistical population consisted 

of all primary school students with learning disabilities in Mashhad in the academic year of 2016-

2017. 116 students were selected through a random sampling method. Wisconsin test (Heaton et 

al., 1993), the stroop complex assignment (Stroup, 1935), the London tower test (Shallis, 1982), 

the working memory test (Wechsler, 2003), and continuous performance test (Rooseveld et al., 

1956) were used as research tools. To evaluate the predictive power of academic performance 

through the variables of executive actions, the LaserL structural model was used. 

Results: The results showed that the model is fitted with research data. The results of structural 

analysis showed that among executive functions, response inhibitory variable and active memory 

have a greater role in predicting the academic performance of students with learning disabilities in 

reading, writing and maths (P < 0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, executive functions such as responsive inhibition, 

working memory, and mental flexibility are required as cognitive activities in reading, writing, 

and mathematics, which should be considered in the educational and rehabilitation curriculum of 

these students. 
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