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 دارای کودکان در تحصیلی پیشرفت با های حرکتی مهارت بین اجرایی در رابطه کارکردهای ای نقش واسطه

 یادگیری: یک مطالعه توصیفی اختالالت
 

 3، سارا آقابابایی2، زهره مشکاتی2رخساره بادامی، 1آبادی رسول ابراهیم نجف

 

 چکیده

تواند به واسطه عوامل دیگر، با  ودکان دارای اختالالت یادگیری است. با توجه به این که چنین مشکالت میهای حرکتی، از جمله مشکالت ک ضعف در مهارت :مقدمه

 در تحصیلی پیشرفت و های حرکتی مهارت بین اجرایی در رابطه ای کارکردهای پیشرفت تحصیلی این کودکان مرتبط باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه

 یادگیری انجام شد. تاختالال دارای کودکان

های حرکتی  کودک دارای اختالالت یادگیری شهر اصفهان بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. مهارت 181کنندگان شامل  شرکت ها: روشمواد و 

 Kaufmanتحصیلی نسخه سوم آزمون پیشرفت کمک ، پیشرفت تحصیلی به Bruininks-Oseretskyدرشت و ظریف با استفاده از آزمون تبحر حرکتی 

(Kaufman Test of Educational Achievement-3rd Edition  یاKTEA-III) نامه  و کارکردهای اجرایی به وسیله نسخه والدین پرسشBehavior 

Rating Inventory of Executive Function (BRIEFارزیابی گردید. در نهایت، داده ) ری مورد تجزیه و تحلیل سازی معادالت ساختا از مدل ها با استفاده

 .قرار گرفت

های حرکتی ظریف، تأثیر غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی  ( و مهارتP=  001/0های حرکتی درشت، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی ) مهارت ها: یافته

(537/0  =Pکودکان دارای اختالالت یادگیری داشت. همچنین، مهارت ) ( 001/0های حرکتی درشت  =P )( 048/0و ظریف  =P از طریق یک مسیر غیر مستقیم )

 .گذارد و با واسطه کارکردهای اجرایی، تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختالالت یادگیری می

مطالعه حاضر بر اهمیت  چنین،هم. نمودکید أت دارای اختالالت یادگیری های حرکتی در پیشرفت تحصیلی کودکان بر اهمیت اساسی مهارت توان می گیری: نتیجه

های  ای بر رابطه بین مهارت نقش واسطه ؛ چرا که کارکردهای اجراییکند تأکید می اختالالت یادگیری دارای برای پیشرفت تحصیلی کودکانکارکردهای اجرایی 

 .دارد کودکان با اختالالت یادگیریپیشرفت تحصیلی و  حرکتی

 های حرکتی ظریف؛ کارکردهای اجرایی؛ پیشرفت تحصیلی های حرکتی درشت؛ مهارت ارتاختالالت یادگیری؛ مه ها: کلید واژه

 

با  یحرکت یها مهارت نیدر رابطه ب ییاجرا یکارکردها یا نقش واسطه .سارا یی، آقابابازهره ی، مشکاترخساره ی، بادامرسول یآباد نجف میابراه ارجاع:

 .331-343 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش. یفیمطالعه توص کی: یریادگیاختالالت  یدر کودکان دارا یلیتحص شرفتیپ

 

 11/11/1999تاریخ چاپ:  29/10/1999تاریخ پذیرش:  4/9/1999تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 نقش مهمی در ،بدن حرکاترفتار حرکتی نشان داده است که  تحقیقات در مورد

دامنه در حال  ،Piagetنظریه  . بر اساس(1) کودکان دارند یشناختهای  مهارت
بروز های اول زندگی  گسترش رفتارهای حرکتی که کودک در طول سال

 چرا که ؛های پیشرفته شناختی ضروری است ، برای دستیابی به تواناییدهد می
شود تا کودک بتواند با محیط زندگی تعامل  ایجاد کنترل حرکتی کافی باعث می

 .(2) کند و از آن بیاموزد

های اخیر، عالقه به نقش مهارت حرکتی در پیشرفت تحصیلی  در سال
 حرکتی مهارت که دهد می نشان . نتایج مطالعات(3) افزایش یافته استکودکان 

. به عنوان مثال، مشخص شده است (4)است  مرتبط تحصیلی پیشرفت با
 یا  DCD) کودکانی که دارای اختالالت هماهنگی حرکتی

Developmental coordination disorder ) هستند، در مقایسه با کودکان
، (5)شته باشند دا بیشتریتحصیلی  مشکالت شایدبدون مشکل حرکتی، 

 اختالالت یادگیری دارایکودکان همچنین، مطالعات دیگر نشان داده است که 
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(Learning disabilities  یاLD ،)تری نسبت به  های حرکتی پایین مهارت
قرار داشتن  و طبیعی هوشی و با وجود ضریب (6 ،7) عادی خود دارندهمساالن 

 ،ناشنوایی ،نابینایی) مناسب و فقدان ضایعات بیولوژیک آشکار در محیط آموزشی
و  ، اقتصادیاجتماعی تو عدم مشکال (ماندگی ذهنی عقب و معلولیت حرکتی

دهند  تری نشان می عملکرد تحصیلی ضعیف ،روانی حاد نسبت به کودکان دیگر
 اتدر یک یا چند حوزه پیشرفت تحصیلی مانند خواندن، ریاضی. این کودکان (8)

در صحت  ،خواندن یادگیریکودکان مبتال به اختالل . (9) نوشتن نقص دارندو 
 به مبتال ی، کودکانخواندن و درک مطلب شفاه یسرعت و روان ،خواندن لغات

 یگذار عالمت ،صحت دستور زبان ،کردن یجهدر صحت  نوشتن اختالل
و کودکان مبتال به اختالل  ینوشتار یانمند بودن ب و نظام یتجمالت و شفاف

 یصحت و روان یاضی،به خاطر سپردن قواعد ر ،وم عدددر درک مفه یاضیر
 .(9) رو هستند هروب یبا مشکالت یاضیاتمحاسبات و استدالل ر

در یک حیطه حرکتی مانند هرچه مهارت ها،  بر اساس نتایج پژوهش
های حرکتی  ( و مهارتFMSیا  Fine motor skillهای حرکتی ظریف ) مهارت

در یک  خیر یادگیریأتر باشد، ت پایین (GMSیا  Gross motor skillsدرشت )
. همچنین، مشاهده شد (5 ،13) بیشتر خواهد بود حوزه عملکرد تحصیلی خاص

 یلیو با عملکرد تحص یشناخت یجنبه از عملکردها نیبا چند GMSو  FMSکه 
و  Westendorpمطالعه نتایج . (13) دارند یارتباط مثبت خواندنو  اتیاضیدر ر

و موفقیت تحصیلی در کودکان مبتال به  GMSهمکاران که به بررسی ارتباط 
LD ریاضیات بین و جایی های جابه مهارت و خواندن پرداخت، نشان داد که بین 

به . (5)دارد  وجود همبستگی LD به مبتال کودکان در شیء های کنترل مهارت و
 بهتر GMS پیشرفت هرچه که است داده نشان پیشین طور خالصه، تحقیقات

 مشکالت با LD به مبتال کودکان است و در بهتر نیز شناختی عملکرد باشد،
 است ممکن های حرکتی مهارت کافی رشد تحصیلی، های مهارت در اساسی

 .(7)باشد  مهم تحصیلی های مهارت رشد ارتقای برای
و  های حرکتی مهارت روابط خاص بینبا وجود شواهد فوق، ماهیت 

ها با یکدیگر بحث  ارتباط آنو هنوز نامشخص است  کودکانپیشرفت تحصیلی 
 نیب یرابطه کل کی رسد به جای بررسی بنابراین، به نظر می. (11)شود  می

های مختلف  روابط خاص بین زیرمجموعه، باید LDی و حرکتهای  مهارت
در کودکان مبتال به  یلیتحص پیشرفت( و FMSو  GMSهای حرکتی ) مهارت

LD  قدرت رابطه بین ها پژوهشدر بیشتر  . از طرف دیگر،(5) گرددبررسی ،
، های همبستگی ارزیابی شده است مهارت حرکتی و پیشرفت تحصیلی با روش

 غیربه طور یا است مستقیم این ارتباط  که دهد ها نشان نمی این روش اما
سطح باالتر همچون های شناختی  عوامل دیگر مانند تواناییبا واسطه مستقیم 
 .(11) ( وجود داردEFsیا  Executive functionsاجرایی ) ایکارکرده

EFs  های شناختی سطح باال  ای از توانایی به عنوان مجموعهبه طور کلی
پذیر به تقاضاهای  های انعطاف که مسؤول رفتارهای هدفمند، حل مسأله و پاسخ

 مدرسه آمادگی مهمی برای شاخص EFs. (12)شود  محیطی هستند، تعریف می
در مطالعات گزارش شده است  تحصیلی پیشرفت برای آن اهمیت باشد که می

حتی اگر یک چارچوب نظری مناسب برای روشن کردن رابطه بین و  (13)
رسد  حرکتی و پیشرفت تحصیلی هنوز وجود نداشته باشد، به نظر می های مهارت

EFs  چرا که  ؛(14)برای واسطه این رابطه باشد بالقوه  انتخاب یکEFs  مخفف
در عین حال به هم  و یند شناختی متمایزایک ساختار متشکل از چندین فر

دار را بر عهده   جهت هایولیت کنترل و سازماندهی رفتارؤکه مس است پیوسته

  .(15)تواند بر هر دو سمت این رابطه اثرگذار باشد  و می دارد
با  EFsحرکتی و های  مهارت که ه استاگرچه مشخص شداز طرف دیگر، 

تالش بسیار کمی برای پرداختن به  اما ،(16)د نعملکرد تحصیلی ارتباط دار
تحصیلی انجام شده  عملکردهای حرکتی و  ، مهارتEFsتعامالت متقابل بین 

یک جمعیت معمولی از کودکان بین  تحقیقی که به تازگی بر روی . در(17) است
 ،های هماهنگی حرکتی که مهارت مشخص گردید انجام شد، سال 12تا  13

در  EFsهای  از طریق توانایی نوشتنبر ریاضیات، خواندن و  یتأثیر غیر مستقیم
 .(18) شناختی دارد تنظیمو  فعال، حافظه بازداری

رابطه زمان  هم به بررسیای  مطالعه، کمتر  ها با وجود این پژوهش
 بینی پیشرفت تحصیلی برای پیش EFs( و FMSو  GMS)های حرکتی  مهارت

 GMS. بنابراین، به منظور بررسی رابطه بین پرداخته است LDکودکان مبتال به 
 ای نقش واسطهو بررسی  LDکودکان مبتال به پیشرفت تحصیلی در  بر FMSو 

EFs ای ساخته و آزمایش شد. برای ساخت این  ، یک مدل واسطهدر این رابطه
مثبتی بر  مستقیم تأثیر FMSو  GMSکه  گردیدمدل، این فرضیه مطرح 

این فرضیه مطرح شد  ،د. همچنینندار LDکودکان مبتال به  پیشرفت تحصیلی
و قیم از طریق یک مسیر مست EFsبر  یتأثیر مستقیم مثبت FMSو  GMSکه 

 LDکودکان مبتال به  بر پیشرفت تحصیلی یتأثیر مستقیم مثبت EFs همچنین،
بر  FMSو  GMS ای مثبتی بر رابطه بین نقش واسطه EFsهمچنین،  دارد،

 دارد. پیشرفت تحصیلی 
های  مهارت نیب یروابط احتمال بینشی در مورد تواند یم یقیتحق نیچن
. نمایدفراهم  ریپذ بیآس تیجمع نیارشد کودک در  یشناخت یها و حوزه حرکتی

هایی را برای تدوین سیاست آموزش در مورد آموزش در  عالوه بر این، سرنخ
 دهد. مراکز ابتدایی با نیازهای ویژه ارایه می

 

 ها مواد و روش
سازی ساختاری بود که در بهار سال  مدل با همبستگی نوع از توصیفی این مطالعه

آموزان دختر و  کنندگان تحقیق را دانش شد. شرکتدر شهر اصفهان انجام  1433
سال دوم سال تحصیلی  سال تشکیل دادند که در نیم 12 تا 7پسر با دامنه سنی 

ارجاع شده بودند و  یادگیری شهر اصفهان اختالالت به مراکز 1433-1399
تشخیص داده بودند. پس از گرفتن  LDها را مبتال به  متخصصان این مراکز آن

آموزش و پرورش و هماهنگی با مدیران مراکز اختالالت یادگیری و  مجوز از
برگزاری جلسه هماهنگی غیر حضوری )آنالین( برای والدین و توضیح پژوهش، 

 یفرد یها ، پروندهداوطلبهر  یبرادسترس انتخاب شدند.  در شکل داوطلبان به
بهره  یت ونسمانند سن، ج] کودک یها یژگیاطالعات مربوط به و یحاو در مراکز،

مدت و اختالالت  کوتاه ی، سابقه پزشک[(IQیا  Intelligence Quotientی )هوش
در حد  IQمعیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن قرار گرفت.  یهمراه مورد بررس

 Wechslerآزمون هوش  4با استفاده از نسخه  (9)( 73نرمال )بیشتر یا مساوی 
(Wechsler Intelligence Scale for Children-4th Edition  یاWISC-IV )
 سواد ( و حداقلیادگیری ریاضی، خواندن و نوشتن )اختالل LD ، داشتن(19)

والدین بود. وجود مشکل جسمی و حرکتی، اختالل  برای نوشتن و خواندن
، مشکالت مربوط به DCDشنیداری، داشتن اختالل همراه مانند  دیداری و

سالمت روان و مصرف داروهای خاص نیز به عنوان معیارهای خروج در نظر 
زاد اسالمی واحد گرفته شد. طرح تحقیق به تأیید کمیته اخالق دانشگاه آ

 ها قبل از آزمون ها آموزان و والدین آن دانش خوراسگان رسید. همچنین، همه
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 امضا نمودند.  و مطالعه نامه آگاهانه را رضایت فرم
در پژوهش حاضر، از روش معادالت ساختاری به منظور بررسی برازش 

از روش مدل مدل استفاده گردید، اما در مورد حجم بهینه نمونه در مطالعاتی که 
و همکاران برای  Gallکنند، توافق کلی وجود ندارد.  معادله ساختاری استفاده می

بین در تحلیل رگرسیون چند متغیره، اندازه نمونه را حداقل به  هر متغیر پیش
ها  جا که مدل ساختاری نیز در برخی جنبه . از آن(23)اند  واحد دانسته 15میزان 

واحد به ازای هر متغیر  15یون چند متغیره منطبق است، تعداد کامالً بر رگرس
. از (21)رسد  گیری شده در مدل معادالت ساختاری منطقی به نظر می اندازه

برای هر شاخص آزاد )نه هر متغیر( در مدل معادالت  Hoomanسوی دیگر، 
. با توجه به این که در تحقیق (21)کند  نفر را توصیه می 5ساختاری، حجم نمونه 

متغیر آشکار و مکنون در الگوی طرح وجود دارد که مبنای انتخاب  12حاضر، 
نفر کافی  183ترتیب حجم نمونه حدود حداکثر  نمونه قرار گرفته است، به این

نفر برآورد شد و بر  233ها  رسد که با احتساب احتمال ریزش، نمونه به نظر می
نفر به دلیل عدم تطابق با معیار ورود  7اساس پرونده فردی هر کودک در مراکز، 

IQ  7نفر به علت تطابق با معیارهای خروج و داشتن اختالل همراه )شامل  11و 
کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم(، از پژوهش  4و  DCDکودک مبتال به 

 کننده انتخاب شدند. شرکت 182خارج شدند و در نهایت، 
به منظور ارزیابی پیشرفت تحصیلی از نسخه سوم آزمون پیشرفت تحصیلی 

Kaufman (Kaufman Test of Educational Achievement-3rd Edition  
کودکان، نوجوانان  اتیاضیخواندن، نوشتن و رستفاده گردید که ( اKTEA-IIIیا 
درصد و برای  93کند. پایایی آزمون برای بیان شفاهی  را ارزیابی می جوانانو 

ی و آزمون اصل 9متشکل از  . آزمون(22)درصد گزارش شده است  95نوشتاری 
برای  ده آزمونخر 7برای خواندن،  خرده آزمون 7باشد که  می خرده آزمون 19

 .(23)باشد  خرده آزمون برای مفاهیم و محاسبات ریاضی می 5 نوشتن و
 جهت ارزیابی عملکرد حرکتی از آزمون تبحر حرکتی 

Bruininks-Oseretsky  ساله 21تا  4کودکان  یعملکرد حرکتاستفاده شد که 
بخش  46خرده آزمون )شامل  8آزمون از  نی. مجموعه کامل اکند یم یابیرا ارز

 ( وچهار خرده آزمون) GMS در یشده است که تبحر حرکت لیجداگانه( تشک
FMS (سه خرده آزمون)  ن،آزمایی آزموباز ییای. پادهد مورد سنجش قرار میرا 

 تیقابل بیضرا. همچنین، (24) گزارش شده است 84/3 یی آن،و روا 87/3
برآورد گردید  9/3ها،  هکنند یابیارز نیب نانیاطم تیقابلو  8/3 آزمون، نانیاطم

 FMSو  GMS یریگ اندازه یقابل اعتماد و برادهد مقیاس مذکو  که نشان می
دهی آزمون بر اساس جدول راهنمای آزمون که  . نحوه نمره(25)باشد  میمعتبر 
 ، انجام گردید.(25)شده است  و همکاران تدوین Bruininksتوسط 

 Behavior Ratingنامه  از نسخه والدین پرسش EFبرای ارزیابی 

Inventory of Executive Function (BRIEF استفاده شد که توسط )
Isquith شده است و برای ارزیابی کارکردهای اجرایی  و همکاران طراحی
 شاخص 3سؤل و  63گردد. ابزار مذکور شامل  ساله استفاده می 12تا  6کودکان 

 تنظیم شاخص باشند؛ می هایی مقیاس ها شامل شاخص از یک هر که باشد می
 شاخص تنظیم هیجان شامل و نظارت بر خود، های بازداری شامل مقیاسرفتار 

شناختی شامل  تنظیم هیجان و شاخص کنترل و جایی توجه های جابه مقیاس
 سازماندهی وظایف و بر نظارت ریزی، فعال، برنامه حافظه آغازگری، های مقیاس
و  98/3تا  82/3نامه در تحقیقات بین  . پایایی پرسش(26)باشد  می وظایف

ه از نام دهد این پرسش به دست آمد که نشان می 84/3تا  72/3بازآزمایی آن 

گزارش  93/3نامه،  . پایایی نسخه فارسی پرسش(26)پایایی خوبی برخوردار است 
 EFسنجش  ابزار عنوان به BRIEFنامه  دهد پرسش شده است که نشان می

 معتبر ها و کارهای بالینی به عنوان یک ابزار پژوهش در دارد و مطلوبی اعتبار
 سه صورت به نامه پرسش این دهی نمره مقیاس. (27)باشد  می استفاده قابل
اغلب، گاهی اوقات و هیچ »ی ها گزینه بین از گویه هر برای و است ای نمره
کند  دریافت می 1و  2، 3که به ترتیب نمرات  شود انتخاب باید زینهگ یک، «وقت

 .(26)باشد  می EFدر  بیشتر کننده ضعف باالتر، بیان اتنمر و مجموع
آموزان به همراه یکی از والدین خود طبق  جهت شرکت در مطالعه، دانش

ای با دیگر  دقیقه 33بندی شده قبلی و با فاصله زمانی  مه زمانبرنا
یافتند.  کنندگان، در سالن اختصاص داده شده در شهر اصفهان حضور می شرکت

دقیقه توسط  43تا  35به مدت حدود  KTEA-IIIآموزان آزمون  ابتدا از دانش
دقیقه  5متخصص مربوط در اتاق اختصاص داده شده گرفته شد و پس از 

 8دقیقه در  45تا  35به مدت حدود  Bruininks-Oseretskyاستراحت، آزمون 
دقیقه استراحت و  13آموز  ایستگاه گرفته شد که پس از ایستگاه چهارم، دانش

کرد. تمامی  تغذیه دریافت نمود و پس از آن، چهار ایستگاه باقی مانده را طی می
کنندگان یکسان بود.  شرکتمراحل از لحاظ ترتیب و زمان استراحت برای کلیه 

ها در مکان تعیین شده  آموزان، والدین آن ها توسط دانش زمان با انجام آزمون هم
آموز به همراه  نمودند. در مجموع، هر دانش را تکمیل می BRIEFنامه  پرسش

 دقیقه در سالن حضور داشتند. 113تا  133والدین خود حدود 
همبستگی درونی متغیرها از ها و  جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده

( version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 23نسخه  SPSSافزار  نرم
 و با توجه به این که در الگوی پژوهش متغیرهای تک آیتمی وجود داشت، 

  Smart PLSافزار  سازی معادالت ساختاری، از نرم جهت مدل
(Partial Least Squares. Version 3.0 M3. Ringle, Wende & Will 

2005. Hamburg, Germany) (28) .استفاده گردید 
گیری و مدل  های اندازه های ارایه شده در پژوهش شامل مدل مدل

گیری شامل بخشی از مدل است که رابطه  های اندازه ساختاری بود. مدل
کند. در بخش مدل ساختاری،  های آن را بررسی می متغیرهای پنهان و معرف

ها،  روایی و پایایی سنجش. (29)شود  رابطه بین متغیرهای پنهان نشان داده می
جا  باشد. از آن گیری می های اندازه معیارهای ضروری در تعیین دقت و صحت مدل

که پایایی شرط الزم روایی است، ابتدا پایایی هر متغیر با استفاده از قابلیت اطمینان 
( و Composite reliability) (، پایایی ترکیبیIndicator reliabilityشاخص )
ارزیابی گردید. قابلیت اطمینان شاخص، نشان  Cronbach's alphaضریب 

ها برای یک سازه است که ضرایب و بارهای عاملی باید  دهنده پایایی معرف
 .(29)باشد  4/3همگی باالتر از 

ده از روایی همگرا گیری با استفا های اندازه روایی متغیرها در بخش مدل
(Convergent validity( و روایی افتراقی )Discriminated validity مورد )

بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی همگرا، از معیار میانگین واریانس 
شود که  ( استفاده میAVEیا  Average variance extractedاستخراج شده )

. جهت (29)دهد  خود را نشان میهای  میزان همبستگی یک سازه با شاخص
استفاده گردید. این ضریب میزان  Fornell-Larckerبررسی روایی افتراقی، از معیار 

ها را نشان  هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه رابطه یک سازه با شاخص
برای هر  AVEوقتی در سطح قابل قبولی است که میزان دهد. روایی واگرا  می

 . (29)های دیگر در مدل باشد  سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه
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گیری از نظر روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفت،  اگر برازش مدل اندازه
ها از مدل  بینی مدل و روابط میان سازه های پیش حله بعد باید قابلیتدر مر

داری ضرایب از  ساختاری مورد ارزیابی قرار گیرد. به منظور ارزیابی معنی
Bootstrapping درصد  95، سطح اطمینان 35/3داری  استفاده شد. سطح معنی
 ده است. داری ضرایب مورد توجه بو در بررسی معنی 96/1و مقدار بحرانی 

خطی  توان از معیارهای هم جهت بررسی مدل ساختاری می
(Multicolinarity با استفاده از ضریب )Variance inflation factor  
(VIF Inner ،)( 2ضریب تعیینR( و اندازه اثر )2fاستفاده نمود. معیار هم )  خطی زمانی

 .(29)ین یا مستقل باشد ب رود که مدل دارای دو یا بیش از دو متغیر پیش به کار می
 

 ها یافته
پسر با  95کننده،  شرکت 182ها، از  بر اساس مشخصات دموگرافیک نمونه

 37/9 ± 67/1دختر با میانگین سنی  87سال و  57/9 ± 82/1میانگین سنی 
صیفی متغیرها و همبستگی درونی های تو سال در پژوهش شرکت نمودند. یافته

ارایه شده است که نشان داد همبستگی درونی بین متغیرهای  1ها در جدول  آن
GMS  باFMS  و بینEF  باGMS  وFMS  و بین پیشرفت تحصیلی باGMS 

 دار بود. معنی 331/3در سطح  EFو 
 

 هايتوصیفیوهمبستگیدرونیمتغیرهايپژوهشیافته.1جدول

 ±نگین میا متغیر

 انحراف معیار

GMS FMS EF 

GMS 84/6 ± 31/39 1   
FMS 71/5 ± 33/35 218/3** 1  

EF 72/14 ± 45/119 327/3-*** 22/3-** 1 

پیشرفت 
 تحصیلی

15/3 ± 84/25 387/3*** 141/3 449/3-*** 

*353/3 > P ،**313/3 > P ،***331/3 > P 
GMS: Gross motor skills; EF: Executive functions; FMS: Fine 

motor skill 

 
ارایه  2های برازش مدل ساختاری و مقدار مطلوب آن در جدول  شاخص

بود و تأیید شد. ضریب  4/3شده است. قابلیت اطمینان در مدل حاضر باالی 

Cronbach's alpha و پایایی ترکیبی یا مرکب  7/3ها باالتر از  در تمامی سازه
 7/3ری درونی است نیز در همه متغیرها باالتر از که نشان دهنده پایایی سازگا

در این مدل در همه متغیرها باالتر  AVEجا که  گزارش گردید. همچنین، از آن
 به دست آمد، روایی همگرا تأیید گردید.  5/3از 

های پایایی مرکب و  ، هر یک از شاخص2جدول   های بر اساس داده
Cronbach's alpha و مورد قبول بود.  7/3التر از در متغیرهای پژوهش با

به دست آمد.  5/3در همه متغیرها باالتر از  AVEهمچنین، میزان شاخص 
نیز در متغیرها باالتر از همبستگی  Fornell-Larckerشاخص روایی افتراقی یا 

گیری از برازش مناسب  های اندازه متغیرها با هم در مدل بود. بدین ترتیب، مدل
بررسی برازش مدل ساختاری نیز میزان ضریب تعیین در برخوردار بودند. در 

به دست آمد که در دو  211/3و  298/3به ترتیب  EFمتغیر پیشرفت تحصیلی و 
 EFدرصد بود. میزان حجم اثر در متغیر پیشرفت تحصیلی و  23متغیر باالتر از 

گزارش شد و  2/3بود که در هر دو متغیر نزدیک به  183/3و  161/3به ترتیب 
و قابل  5/2خطی نیز در متغیرهای مستقل کمتر از  قابل قبول بود. شاخص هم

در  EFبر پیشرفت تحصیلی با واسطه  FMSو  GMSقبول بود. الگوی تأثیر 
 ارایه شده است. 1شکل 

 است.آمده  3سازی در جدول  نتایج اثرات مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل
 GMSزی معادالت ساختاری، تأثیر سا ، در مدل3جدول  های بر اساس داده

 -393/3برابر با  EFبر  GMS(، تأثیر t=  42/3) 272/3بر پیشرفت تحصیلی، 
(75/5  =t تأثیر ،)FMS  برEF  172/3برابر با- (29/2  =t و تأثیر )EF  بر

(، اما P < 353/3دار به دست آمد ) ( معنیt=  39/6) -378/3پیشرفت تحصیلی، 
 دار نبود  ( معنیt=  34/3) -322/3تحصیلی،  بر پیشرفت FMSتأثیر 

(353/3 < P بر این اساس، با افزایش .)GMS  همEF  بهبود یافت و پیشرفت
 FMS ،EFآموزان افزایش پیدا کرد. عالوه بر این، با بهبود  تحصیلی نیز در دانش

داری  آموزان افزایش یافت، اما بر پیشرفت تحصیلی تأثیر مستقیم و معنی دانش
بر پیشرفت  GMSنشان داد که اثرات غیر مستقیم  3های جدول  یافته شت.ندا

بر پیشرفت تحصیلی  FMS( و اثر 71/4  =t) -EF ،147/3تحصیلی با واسطه 
( به دست آمد که هر دو مسیر غیر t=  99/1) 365/3برابر با  EFبا واسطه 

منفی بین  الزم به ذکر است که ارتباط (.P < 353/3دار بود ) مستقیم و معنی
EF نامه  با سایر متغیرها به دلیل معکوس بودن نمره در پرسشBRIEF باشد  می

 داللت دارد. EFنامه به باال بودن نمرات  که در واقع، نمرات پایین در پرسش
 

(برپیشرفتتحصیلیFMS)Fine motor skill(وGMS)Gross motor skillsهايبرازشالگويتأثیرشاخص.2جدول

 Executive functions(EF)باواسطه

 EF پیشرفت تحصیلی GMS FMS مقدار مطلوب ها شاخص

2R - - - 298/3 211/3 

R-Square adjusted - - - 286/3 232/3 

2F - - - 161/3 183/3 

Composite reliability  783/3 763/3 333/1 333/1 7/3باالتر از 

Cronbach's alpha  832/3 783/3 333/1 333/1 7/3باالتر از 

AVE  632/3 599/3 333/1 333/1 5/3باالتر از 

Fornell-Larcker 657/3 632/3 333/1 333/1 های مکنون در مدل با یکدیگر باالتر از همبستگی سازه 

VIF  35/1 24/1 5/2کمتر از - - 
GMS: Gross motor skills; FMS: Fine motor skill; EF: Executive functions; AVE: Average variance extracted 
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(برپیشرفتتحصیلیباواسطهFMS)Fine motor skill(وGMS)Gross motor skills.مدلتأثیر1شکل

Executive functions(EF)
 

بود.  96/1ر بیشتر از در هر دو مسی tبر اساس نتایج به دست آمده، مقدار 
بر پیشرفت تحصیلی نقش  GMSدر رابطه  EFتوان گفت که  بنابراین، می

گری کامل  بر پیشرفت تحصیلی نقش واسطه FMSواسطه جزیی و در رابطه 
آموزان مبتال به  ، پیشرفت تحصیلی دانشGMSداشت. بر این اساس، با افزایش 

LD  افزایش یافت. همچنین، با اضافه شدنEF این رابطه، تأثیر  درGMS  بر
اری بر پیشرفت د تأثیر مستقیم و معنی FMSپیشرفت تحصیلی بیشتر شد، اما 

شد و  EFها، موجب افزایش  آموزان نداشت و افزایش این مهارت تحصیلی دانش
 آموزان بهبود یافت. ، پیشرفت تحصیلی دانشEFبا افزایش 

 

 بحث
و  FMSبین  رابطه در EFای  هبررسی نقش واسط از انجام پژوهش حاضر، هدف

GMS کودکان مبتال به  تحصیلی در پیشرفت باLD  بود. نتایج نشان داد که
و پیشرفت تحصیلی وجود داشت و این  GMSداری بین  ارتباط مستقیم و معنی

رشد یابد، به خوبی  GMSاگر نشان داد ای مطالعات پیشین که ه نتایج با یافته
در تبیین  ، همسو بود.(33 ،31) تسهیل کند راکان عملکرد شناختی کود تواند می

این  توان گفت که با پیشرفت تحصیلی می GMSدار بودن ارتباط مستقیم  معنی
 با است؛ چرا که متناسب فرد در حرکتی های مهارت رشد امر به واسطه مراحل

رو،  از این (32)فتد ا اتفاق می FMSاز  زودتر GMSحرکتی، رشد  رشد نظریه
پیشرفت  مانند عواملی رسد، بر می از تبحر باالیی سطح به GMSهنگامی که 

 به رسیدن پویا، های دیدگاه سیستم اساس دارد؛ چرا که بر تأثیر بیشتری تحصیلی
دهد؛ به  انجام را نظر حرکت مورد تر راحت کودک شود می باعث GMSدر  تبحر
 علت به این امر د وباش می مورد نظر یتفعال بیشتری درگیر اعصاب این که دلیل

 آزادی است، حاصل درجات از برداری بهره که یادگیری سوم به مرحله رسیدن
 آزادی درجات نباشد؛ یعنی کافی اندازه به رکتدر ح تبحر وقتی ، اما(33)شود  می

 از هایی بخش حرکت مجبور است انجام برای کودک و است نیافته کامل رشد
درجات  که حرکتی های مهارت در نتیجه، تأثیر .(34)ثابت نگه دارد  را خود بدن

 کمتر آزادی درجات که حرکتی به (، نسبتGMS) کند می فعال را بیشتری آزادی
 . (35)خواهد بود  (، بیشترFMSاست ) آن فعال در

 تحصیلیپیشرفت  و FMSبین  رابطه تحقیق حاضر، نتایج بر اساس
 داشت، پیشرفت EF بر FMSکه  مستقیمی طریق تأثیر از بلکه نبود، مستقیم

داد  همکاران نشان و Kim های پژوهش . یافتهداد بهبود را کودکان در تحصیلی
 عملکرد بر های شناختی، توانایی واسطه نه به طور مستقیم، بلکه به FMSکه 

 که با نتایج بررسی حاضر همخوانی داشت. (36)گذارد  تأثیر می تحصیلی
در  مستقیمبه طور ممکن است  FMSدهد که  نشان می همچنین، نتایج مطلعات

مستقیم از طریق  اما این کار را غیر ،های ریاضیات سهیم نباشد مهارت
دهد. به  میحرکتی انجام  -بینایی یکپارچگیمانند  یهای پیچیده دیگر مهارت

ارتباط ، حرکتی -از کنترل توجه و یکپارچگی بیناییپس  FMSعبارت دیگر، 
 .(37)شت ندا پیشرفت تحصیلیداری با  یمعن

 

 وغیرمستقیممتغیرهايپژوهشمستقیماثرات.3جدول
 Pمقدار  tآماره  خطای انحراف معیار میانگین ضریب استاندارد متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل اثرات

 ***331/3 42/3 379/3 268/3 272/3 پیشرفت تحصیلی  GMS مستقیم
GMS  EF 393/3- 393/3- 368/3 75/5 331/3*** 
FMS  735/3 34/3 366/3 -319/3 -322/3 یشرفت تحصیلیپ 
FMS  EF 172/3- 174/3- 375/3 29/2 323/3* 
EF  331/3 39/6 359/3 -392/3 -378/3 پیشرفت تحصیلی*** 

 ***331/3 71/4 331/3 152/3 147/3 پیشرفت تحصیلی  EF GMSغیر مستقیم با واسطه 
FMS  365/3 369/3 333/3 99/1 348/3* 

GMS: Gross motor skills; FMS: Fine motor skill; EF: Executive functions; AVE: Average variance extracted 
 

 حرکتی های رتمها های ظریف مهارت
 ظریف

 حرکتی های مهارت درشتهای  مهارت
 درشت

کارکردهای 
 اجرایی

 پیشرفت تحصیلی

 رفتاری

 هیجانی

 شناختی

 نوشتن خواندن ریاضیات

(395/6 )378/3- 
(331/3 )322/3- 

(453/3 )272/3- 

(268/2 )172/3- 

643/5 

931/6 

211/3 

628/3 

367/4 

458/26 

33/3 

33/3 
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 بهدستیابی برای  FMS، اگرچه اساس نتایج تحقیقات پیشین بر، در مجموع
از طریق تعامل با محیط مهم  موفقیت در پیشرفت تحصیلی در اوایل یادگیری

ممکن  ،FMSی از فراتر از سطح خاص اما دست یافتن به تبحری، (38) است
 FMS، مقابلدر ، اما کمک نکند موفقیت تحصیلیبه  مستقیمبه طور است 

باشد که  EFباالتر مانند  سطحشرط سایر فرایندهای شناختی  ممکن است پیش
 .(36) تر هستند مهم پیشرفت تحصیلیبرای 

که این دو  گفت توان می EFهای حرکتی و  دار مهارت ارتباط معنی تبیین در
های دیگر ارتباط برقرار  متغیر مجزا از یکدیگر نیستند، بلکه با یکدیگر و با مهارت

نمایند و زمینه را برای رفتارهای موفق کودکان در زمینه یادگیری مهیا  می
های حرکتی ممکن است از  ا توجه به این ارتباطات، مهارت. ب(39)کنند  می

های حرکتی قوی  طریق بسیاری از مسیرها با موفقیت در ارتباط باشند. مهارت
. (11)های رفتاری یا آکادمیک را نیز جبران کند  ممکن است ضعف مهارت

آموزان معمولی مثبت گزارش  در دانش EFهای حرکتی و  همبستگی بین مهارت
از هم متمایز هستند،  EFهای حرکتی و  . بنابراین، اگرچه مهارت(16)شده است 

. این ارتباط متقابل ممکن است (15)ها وجود دارد  داری بین آن اما ارتباط معنی
های حرکتی و  که با مشکالت زیادی در مهارت LDژه در کودکان مبتال به به وی
EF .مواجه هستند، برای پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد 

و  EFدار و مثبت بین  نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وجود همبستگی معنی
نشان  (43)پیشین مطالعات ، همسو با LDعملکرد تحصیلی در کودکان مبتال به 

در  اغلب، عادی خودمقایسه با همتایان در  LDداده است که کودکان مبتال به 
کنند. به طور مثال، مشکالت در  تر عمل می ضعیف EFمختلف  های زمینه

موجود در حافظه  مشکالت مربوط به LDعملکرد تحصیلی کودکان مبتال به 
ناتوانی در حفظ توجه به . (41)باشد، بود  ها می آن EFفعال که خود قسمتی از 

 تمشکالیکی دیگر از نیز  شود، محسوب می EFتکالیف که بخش دیگری از 
است. توجه برای عملکرد شناختی، حافظه و رفتار یادگیری  LDمبتالیان به 
تواند یادگیری  می ،ر توجهی دیبه طوری که حتی کمبودهای جز ؛ضروری است
مسأله که بخش مهم دیگری از ریزی و حل  برنامه . همچنین،(42)را مختل کند 

EF توانایی تدوین اقدامات از قبل و نزدیک شدن به یک کار را به  باشد و می
یک توانایی ، (43) مد در خود دارنداسازمان یافته، استراتژیک و کار صورت

. عالوه بر این، کودکان (7)رود  تحصیلی به شمار میهای  اساسی برای مهارت
و حافظه فعال، ممکن است با کارهای جدیدی که به دارای توجه، کنترل خودکار 

. (11)های حرکتی پیچیده نیاز دارند، با آسودگی بیشتری درگیر شوند  مهارت
 . (44)نماید را تسهیل  پیشرفت تحصیلیتواند  می EFبنابراین، بهبود 

های  مهارت بین ارتباط بودن بحث غیر مستقیم در نتایج تحقیق حاضر
 (45)و همکاران  Chang های پژوهش  یافته با پیشرفت تحصیلی، و حرکتی

غیر  که نقش خیرا تحقیقات نتایج حاضر مطالعه این، بر مشابهت داشت. عالوه
 فرایندهای واسطه طریق تحصیلی از پیشرفت بر را های حرکتی مهارت مستقیم
 .(46)دهد  می نیز توسعه LDبرای کودکان مبتال به  کند، بیان می شناختی

 با GMS و FMSآن رابطه  در که ای واسطه الگوهای از ها برخی یافته
 که قبلی واسطه های شود و مدل می منعکس EF وسیله به پیشرفت تحصیلی

 حمایت داند، غیر مستقیم می را تحصیلی پیشرفت و حرکتی بین مهارت رابطه
هماهنگی  مثبت تأثیر و همکاران که Rigoliپژوهش  با مثال،به عنوان . کند می

(، 47کردند ) گزارش واسطه شناختی طریق از تحصیلی پیشرفت بر را حرکتی
 بود.  راستا هم

مغایرت  (48)و همکاران  Aadlandمطالعه  های یافته با اضربررسی ح نتایج
های  مهارت بین غیر مستقیمی ارتباط نشان داد که ها آن نتایج تحقیق داشت.
دو  این مغایرت یل(. دل48وجود ندارد ) تحصیلی و عملکرد بنیادی حرکتی
مطالعه  در داد؛ چرا که نوع آزمون و تفکیک آن نسبت به توان می را پژوهش
به عنوان دو متغیر مجزا پرداخته شد. هرچند که ارتباط  FMSو  GMS حاضر به

 و پیشرفت تحصیلی مشخص گردید. GMSدار و مستقیمی بین  معنی
از ثبات قوی درون سازه ها، بیش  بینی سطح متقابل سازه این واقعیت که پیش

کند که این فرایندها به صورت جداگانه  به دست آمد، این مفهوم را پشتیبانی می
. (49)متکی هستند یابند، اما در واقع به هم وابسته و به یکدیگر  توسعه نمی

مربوط به  کالیفتآمیز  ها برای انجام موفقیت توسعه و ادغام این مهارتبنابراین، 
 .(11)باشد  می ضروری ،های علمی و به دست آوردن موفقیت درس کالس

 به تواند می خاص حرکتی مداخالت که است داده نشان نتایج تحقیقات
 شناختی های توانایی حرکتی، های مهارت تا عالوه بر بهبود کند کمک کودکان

 که داد پژوهشی نشان مثال، نتایج عنوان به. (7، 53بخشند ) بهبود را نیز خود
 برای مؤثری ، روشLDکودکان مبتال به  توپی در تمهار ماهه چهار مداخله
. (7)باشد  می توپی های مهارت عملکرد بهبود بر مسأله عالوه حل بهبود

ماه برنامه تمرینی  ششکه  ای، مشخص شد همچنین، بر اساس نتایج مطالعه
ها  آنهای هماهنگی  تمهار عالوه بر بهبود EF، باعث بهبود کودکان در فوتبال

 حرکتی مهارت از حمایت برای مداخالت کمیت و کیفیت بنابراین،. (53)شود  می
 نتایج مجموع، در .است مهم بسیار LDکودکان مبتال به  شناختی های توانایی و

 حیاتی عوامل جزء کودک حرکت کند که می تأکید باور این بر تحقیق حاضر
 .(3)داشته باشند  آن کافی به وجهت معلمان باید و است عملکرد تحصیلی برای

 

 ها محدودیت
 اجرای هنگام در است ممکن که دیگر متغیرهای برخی زمانی کنترل اثر هم

 بر کودکان و تأثیر خستگی انگیزشی سطح های باشند، تفاوت داده روی پژوهش
 رود. های مطالعه به شمار می آنان، از جمله محدودیت عملکرد

 

 پیشنهادها
هم  با را شناختی روان و شناختی عوامل واسطه توانند نقش می تحقیقات آینده

 پیشرفت حرکتی و مهارت بین ارتباط برای یک کدام دهند نشان کنند و مقایسه
شود  همچنین، پیشنهاد می. هستند در اولویت LDتحصیلی در کودکان مبتال به 

و همچنین،  FMSو  GMSنقش مداخالت تمرینی  آتی، های در پژوهش
 بررسی گردد. EFتمرینات 

 

 گیری نتیجه
های حرکتی در پیشرفت تحصیلی  بر اهمیت اساسی مهارت توان می در مجموع،

برای  EFمطالعه حاضر بر اهمیت  همچنین،. نمودکید أت LDمبتال به کودکان 
 ،مستقیم قوی اثرعالوه بر که  کند تأکید می LDمبتال به پیشرفت تحصیلی کودکان 

 . دنمای کمک می کودکانبر پیشرفت تحصیلی  های حرکتی مهارتمستقیم  غیر اثربه 
 

 تشکر و قدردانی
 162289338با شماره  رساله مقطع دکتری تخصصیاز برگرفته پژوهش حاضر 
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آزاد  دانشگاه، مصوب IR.IAU.KHUISF.REC.1400.047و کد اخالق 
باشد. بدین وسیله نویسندگان از سرکار  اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( می
 ها آوری داده ت یادگیری که در جمعخانم محبوبه نوراله، کارشناس اختالال

از کودکان و  همچنین،. آورند همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
 گردد. ها به جهت مشارکت در مطالعه سپاسگزاری می والدین آن

 

 نویسندگان نقش
 برای مالی منابع مطالعه، جذب پردازی ایده و آبادی، طراحی رسول ابراهیم نجف

 تجهیزات کردن مطالعه، فراهم علمی و اجرایی و پشتیبانی ، خدماتمطالعه انجام
 تخصصی نتایج، خدمات تفسیر و ها، تحلیل داده آوری مطالعه، جمع های نمونه و

 علمی، تأیید مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی نوشته، ارزیابی دست آمار، تنظیم
 فرایند یکپارچگی حفظ مجله، مسؤولیت دفتر به ارسال جهت نهایی نوشته دست
داوران، رخساره بادامی،  نظرات به پاسخگویی و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام

 مطالعه، فراهم علمی و اجرایی و پشتیبانی مطالعه، خدمات پردازی ایده و طراحی
 تخصصی نتایج، خدمات تفسیر و مطالعه، تحلیل های نمونه و تجهیزات کردن

 علمی، تأیید مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی ابینوشته، ارزی دست آمار، تنظیم
 فرایند یکپارچگی حفظ مجله، مسؤولیت دفتر به ارسال جهت نهایی نوشته دست
داوران، زهره مشکاتی،  نظرات به پاسخگویی و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام

 تخصصی نوشته، ارزیابی دست مطالعه، تنظیم علمی و اجرایی و پشتیبانی خدمات
 دفتر به ارسال جهت نهایی نوشته دست تأییدعلمی،  مفاهیم نظر از نوشته دست

 پاسخگویی و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی حفظ مجله، مسؤولیت
 مطالعه، تنظیم علمی و اجرایی و پشتیبانی داوران، سارا آقابابایی، خدمات نظرات به

 نوشته دست علمی، تأیید مفاهیم نظر از شتهنو دست تخصصی نوشته، ارزیابی دست
 از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی حفظ مجله، مسؤولیت دفتر به ارسال جهت نهایی

 داوران را بر عهده داشتند. نظرات به پاسخگویی و انتشار تا آغاز
 

 منابع مالی
آزاد  دانشگاه رساله مقطع دکتری تخصصیهای پژوهش حاضر مستخرج از  یافته

و کد اخالق  162289338المی واحد اصفهان )خوراسگان( با کد تصویب اس
IR.IAU.KHUISF.REC.1400.047 که بدون حمایت مالی انجام  باشد می

ها،  آوری داده شده است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در جمع
انتشار اعمال نوشته و تأیید نهایی مقاله برای  ها، تنظیم دست تحلیل و گزارش آن

 نظر نداشته است.

 

 تعارض منافع
 .ندارند نویسندگان تعارض منافع
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Abstract 
 

Introduction: Motor skills deficits are of the problems that children with learning disabilities face. The aim of this 

study was to investigate the relationship between motor skills and academic achievement in children with learning 

disabilities mediated by executive functions. 

Materials and Methods: Participants were 182 children with learning disabilities from Isfahan City, Iran, who were 

included using convenient sample strategy. Fine and gross motor skills were evaluated using Bruininks-oseretsky-2 

Test, academic achievement was measured using Kaufman Test of Educational Achievement, and executive 

functions was assessed using Behavior Rating Inventory of Executive Function 2 (BRIEF2). The analysis was 

performed by structural equation modeling. 

Results: The results showed the significant direct effect of gross motor skills on academic achievement (P = 0.001) 

and the lack of direct effect of fine motor skills on academic achievement (P = 0.735). The Structural Equation 

Modeling (SEM) analysis showed that gross (P = 0.001) and fine (P = 0.048) motor skills had a positive effect on the 

academic achievement of children with learning disabilities through an indirect path and through executive functions. 

Conclusion: The fundamental importance of motor skills in the academic achievement of children with learning 

disabilities can be emphasized. The present study also emphasizes the importance of executive functions in the 

academic achievement of children with learning disabilities, as executive functions mediate the relationship between 

motor skills and children's academic achievement with learning disabilities. 
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