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Abstract 

Background & Objective: Students with math disorders have problems with cognitive functions in addition to educational problems. Today, 

math skills are one of the basic skills that helps a person to succeed in many daily routines. Children usually learn basic math skills in the first 

years of primary school. Some of these children despite their natural intelligence have difficulty in acquiring these basic skills and are often 

identified as children with malfunction. According to some researches, roughly 6% of primary school students suffer from math disorders. Their 

mathematical score is constantly lower than 80 percent of their classmates while their IQs are often within the natural range. In order to provide 

educational methods and appropriate treatment processes for students with math disorders, some researchers want to recognize the defective 

cognitive function in these children. Probably, cultural–social and hereditary differences, as well as differences in the educational practices of 

Iran impact on the disorder in our country. Regarding the existing history, poor performance in general cognitive skills can be cause of motility 

disorders especially in elementary students. Therefore, the present study aimed to investigate general cognitive functions in Iranian students with 

math disorder and compare them with their normal peers. 

Methods: The research method was causal–comparative. The statistical population of this research was all students of the first elementary school 

of high population and governmental schools (about 1500–2000 students) in the Kerman city (Kerman province, Southeast of Iran). The primary 

sampling method was to select the two schools with the highest population among the elementary schools and then select the research sample 
by referring to them. Since this research was a comparative study, in order to determine the number of suitable samples in each group, a 

researcher–made mathematical test was performed for all students. Then, students who achieved score less than 80% of all students were 

separated, and video subjective tests and vocabulary of Wechsler adult intelligence test were applied to them. Among these students, those who 
showed normal and proportional scores to their age in these sub–tests were selected (40 of them were selected by simple random sampling 

method). These students were considered as the sample group of students with math disorders (with normal IQ) for the next steps. Other students 

who achieved score more than 50% of all students in the math test researcher, 40 students were randomly selected as normal students. In order 
to ensure the intelligence status of this group and to make it proportionate to the group of people with mental disorders in terms of intelligence, 

video arts subtasks and Wechsler vocabulary were also conducted on this group. The research instruments were Wexler's intelligence test for 

children and active acoustic memory tests, visual–spatial memory and long–term memory. Data were analyzed using mean, standard deviation, 
ANOVA and independent t–test. 

Results: There was a significant difference between the cognitive functions of students with math disorder and normal students in the first period 

of primary education at the level of (p<0.001). Cognitive functions were more common in math disorder students than in primary school normal 
students. 

Conclusion: General cognitive skills are a prerequisite for math learning and authorities have to plan for these skills in order to prevent any 

learning problem in children. In addition, the results of this study show that general cognitive skills, especially active memory and information 
processing speed have a supporting role in the ability to learn numerical computing. Therefore, before the formal training of numerical calculus 

was begun. Student with the disorder should refer to the relevant specialists to undergo specific training. 

Keywords: General cognitive functions, Students with math disorders, Elementary students. 
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  .۸۸(:۹)؛ ۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ماهبانآ برخط انتشار 

 آموزان مبتال به اختالل ریاضی و عادی دورۀ اول ابتداییشناختی دانشمقایسۀ عملکردهای کلی

 ۴، محمدحسن بهزادی۳، محسن رستمی۲احمد شاهورانی*، 1ثمره موسی اکبری

 سندگانینو حاتیتوض

 ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛. دکترای آموزش ریاضی، گروه 1

 . دکترای آموزش ریاضی، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛۲

 . دکترای ریاضی، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛۳

 روه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.. دکترای آمار، گ۴
 ه ریاضی.ورگ ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیتهران،  نویسندۀ مسئول: درسآ*

 1۳۹۷تیر۲۷ پذیرش مقاله: 1۳۹۷خرداد1۷ دریافت مقاله:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

آموزان مبتال به اختالل ریاضی عالوه بر مشکالت تحصیلی، در عملکردهای شناختی نیز مشکل دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ عملکردهای دانش زمینه و هدف:
 شد. آموزان مبتال به اختالل ریاضی و عادی دورۀ اول ابتدایی انجامفضایی و بلندمدت( دانششناختی )حافظۀ فعال شنیداری، دیداریکلی

آموزان دورۀ اول ابتدایی مدارس دولتی ناحیۀ دو شهر کرمان بودند. از بین . جامعۀ آماری، تمام دانشبودای مقایسهروش تحقیق در این پژوهش، از نوع علّی بررسی:وشر
آموزانی که گیری در دسترس و از میان دانشنفر با روش نمونه ۴۰های هوش وکسلر کودکان داشتند، آزمونآموزانی که عملکردی طبیعی و متناسب با سنشان در خردهدانش
های حافظۀ فعال شنیداری، حافظۀ بودند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از: آزمون هوش وکسلر کودکان و آزمون درصد به باال در آزمون ریاضی کسب کرده۵۰های نمره

 p<۰٫۰۵و در سطح  ۲۳نسخۀ  SSPSافزار به کمک نرم مستقل tواریانس و آزمون معیار، تحلیل ها با استفاده از میانگین، انحراففضایی و حافظۀ بلندمدت. دادهفعال دیداری
 وتحلیل شد.تجزیه
وجود داشت. ( >۰٫۰۰1p)آموزان عادی دورۀ اول ابتدایی، تفاوت معناداری آموزان مبتال به اختالل ریاضی و دانششناختی دانشنتایج نشان داد بین عملکردهای کلی ها:یافته

 آموزان مبتال به اختالل ریاضی دورۀ اول ابتدایی بود.ن عادی بیشتر از دانشآموزاشناختی در دانشعملکردهای کلی
فضایی و حافظۀ کلی نظیر حافظۀ فعال شنیداری، حافظۀ دیداریآموزان مبتال به اختالل ریاضی باید به عملکردهای شناختیهای این پژوهش، در دانشبا توجه به یافته گیری:نتیجه

 ای داشت.بلندمدت توجه ویژه
 زان ابتدایی.آموآموزان مبتال به اختالل ریاضی، دانششناختی، دانشعملکردهای کلی ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در تعداد زیادی از دانش

آموزان اندازۀ دانشیادگیری دروس ریاضی مشکل دارند و با اینکه به
کنند، پیشرفت موردانتظار را ندارند. دربارۀ تالش میسان خود هم

مشکالت یادگیری کودکان در زمینۀ ریاضیات در مقایسه با سایر 
های اختالالت ویژه در یادگیری مانند خواندن و نوشتن، کمتر زمینه

(. در حالی که مشکالت ریاضی از جمله 1تحقیق و بررسی شده است )
شرفت تحصیلی است، این مشکالت مشکالت بسیار شایع در حوزۀ پی

استعدادتر از آنچه آموزان، کمشود دانشای است که موجب میگونهبه
 (.۲هستند به نظر برسند و در محیط مدرسه احساس آرامش نکنند )

های اساسی است که انسان را در امروزه مهارت ریاضی یکی از مهارت
ند. کودکان معمواًل ککسب موفقیت در بسیاری از امور روزمره یاری می

طور های اول دبستان بههای اصلی ریاضی را در سالبایستی مهارت
کامل فرا بگیرند؛ اما متأسفانه برخی از این کودکان باوجودِ داشتن 

های اساسی مشکل دارند و اکثرًا هوش طبیعی، در کسب این مهارت
اساس  شوند. برعنوان کودکان مبتال به اختالل ریاضی شناخته میبه

آموزان دبستانی از اختالل درصد دانش۶شده تقریباً تحقیقات انجام
درصد ۸۰طور مداوم از ها بهبرند. نمرۀ ریاضی آنریاضی رنج می

شان اغلب در های خود کمتر است؛ در حالی که بهرۀ هوشیکالسیهم
 (.۳محدودۀ رنج طبیعی قرار دارد )

های درمانی مناسب و فرایندهای آموزشی منظور تهیه و تدوین روشبه
اند آموزان مبتال به اختالل ریاضی، برخی محققان بر آنبرای دانش

عملکردهای شناختی معیوب در این کودکان را بشناسند. بر اساس 
های توان در دو دستۀ کلی مهارتپیشینۀ موجود، این عملکردها را می

ن اساس دو های خاص عددی تقسیم کرد. بر ایکلی و مهارتشناختی
فرضیه مطرح شده است: فرضیۀ اول زیربنای یادگیری ریاضی را 

کلی همچون حافظۀ فعال، حافظۀ بلندمدت، کارکردهای شناختی
های عملکردهای اجرایی مغز، سرعت پردازش اطالعات و توانایی

دادن عملیات داند. بر اساس این فرضیه هنگام انجامشناختی میزبان
ذهنی مناسب برای ای شناختی فضای کاریریاضی، این عملکرده

زمان اطالعات و بازداری اطالعات نامربوط را با پردازش و ذخیرۀ هم
کنند. بنابراین بدعملکردی در این سرعتی متناسب با سن فرد مهیا می

وجودآمدن مشکالت در کلی ممکن است علت بهفرایندهای شناختی
آموزان مبتال به اختالل های مختلف ریاضی در دانشیادگیری مهارت

های ریاضی را در ریاضی باشد. فرضیۀ دوم، زیربنای یادگیری مهارت
داند که ذاتی است و هر فردی های عددی خاص میدر برخی توانایی

 (.۴برد )ها را به ارث میآن
های زیادی برای آموزش و درمان کودکان مبتال از آنجا که امروزه تالش

طور کل و کودکان مبتال به اختالل یری بهبه اختالالت خاص یادگ
های شناختی طور خاص در حال انجام است، بررسی مهارتریاضی به

گونه تواند نقش مهمی در تعیین و ایجاد اینزیربنایی این مشکالت می
های آموزشی خاصی تدوین شده است که ها داشته باشد. برنامهبرنامه

کلی همچون حافظۀ ی شناختیهاها افزایش و تقویت مهارتهدف آن
فعال، حافظۀ بلندمدت و سرعت پردازش اطالعات در مغز در افراد 

وری و کارایی افراد در ها افزایش بهرهگونه برنامهعادی است. هدف این

ریزان تواند برنامه(. نتایج تحقیق حاضر می۵مشاغل مختلف است )
های شناختی مهارت گونهرا با نحوۀ عملکرد و احیاناً بدعملکردی این

ها را برای آموزان ایرانی مبتال به اختالل ریاضی آشنا کرده، آندر دانش
 ای مفید هدایت کند.های مداخلهاستفاده از برنامه

های ویژه در خارج از ایران دربارۀ بررسی مهارتتحقیقات زیادی به
ه که شناختی زیربنایی در اختالل ریاضی انجام شده است؛ اما همان گون

دست  در قسمت مروری بر پیشینه اشاره شده، نتایج نسبتاً متفاوتی به
رو جدید است که به یک بررسی جامع آمده است. این تحقیق ازآن
پردازد کلی و عددی خاص میهای شناختیدربارۀ هر دو سری از مهارت

های شناختی نظر مشترک دربارۀ مهارتو در امر رسیدن به یک اتفاق
یربنایی اختالل در ریاضی، به مؤلفان و محققان کمک شایانی معیوب ز

کند. از طرف دیگر، تحقیق حاضر از این حیث نوآورانه است که تنها می
های زیربنایی اختالل ریاضی در تحقیقی است که به بررسی مهارت

های (. احتماالً تفاوت۸پردازد )آموزان ایرانی میدانش
های تربیتی و همچنین تفاوت در شیوهاجتماعی و وراثتی و فرهنگی

آموزشی کشور ایران با سایر کشورها، ضرورت بررسی چنین تحقیقاتی 
گونه برداشت کند. با توجه به پیشینۀ موجود ایندر ایران را دوچندان می

تواند علت کلی میهای شناختیشود که بدعملکردی در مهارتمی
(؛ اما ۶مقطع ابتدایی باشد ) آموزانویژه در دانشاختالالت ریاضی به

تحقیقی جامع وجود ندارد که هر دو نوع عملکرد را بررسی کرده باشد؛ 
آموزان ایرانی مبتال به اختالل ریاضی در مقایسه با ویژه در دانشبه

آموزان عادی؛ لذا تحقیق حاضر بر آن شد عملکردهای دانش
الل ریاضی بررسی و آموزان ایرانی مبتال به اختکلی را در دانششناختی

 ساالن عادی خودشان مقایسه کند.ها را با همآن

 روش بررسی 2
ای است. جامعۀ آماری مقایسهروش تحقیق در این پژوهش، از نوع علّی

آموزان دورۀ اول ابتدایی مدارس دولتی با این تحقیق تمام دانش
د. اننفر( در ناحیۀ دو شهر کرمان ۲۰۰۰تا  1۵۰۰جمعیت باال )حدوداً 

گیری اولیه به این صورت بود که از بین مدارس ابتدایی، دو روش نمونه
مدرسه که بیشترین جمعیت را داشتند، انتخاب و سپس با مراجعه به 

ای ها نمونۀ پژوهش انتخاب شد. از آنجا که این تحقیق از نوع مقایسهآن
 منظور تعیین تعداد نمونۀ مناسب در هر گروه، ابتدا آزموناست، به

طور گروهی در هر مقطع برای تمام ساختۀ توانایی ریاضی بهمحقق
های پایین از کل آموزان با نمرهآموزان اجرا شد. سپس دانشدانش
های استدالل تصویری و واژگان آزمونآموزان جدا شدند و خردهدانش

ها اجرا شد. گفتنی است آزمون هوش وکسلر کودکان چهار روی آن
آزمودنی را  ۲۰ای، وجود حداقل حقیقات مقایسهاغلب محققان در ت

رو در این پژوهش، این(؛ از۷اند )در هر گروهِ موردمقایسه توصیه کرده
های پژوهش، با افزایش دوبرابری این منظور اعتباربخشی به یافتهبه

نفر  ۴۰نفر دارای اختالل ریاضی و  ۴۰نفر ) ۸۰مقدار، نمونۀ پژوهش 
گیری هدفمند انتخاب یری در دسترس و نمونهگصورت نمونهعادی( به

هایی که عملکردی طبیعی و متناسب آموزان، آنشدند. از بین این دانش
های آزمون هوش وکسلر از خود نشان دادند، آزمونبا سنشان در خرده

گیری در دسترس نفر با روش نمونه ۴۰ها انتخاب شدند و از بین آن
آموزان، گروه ها، این دانشنامهرسشمنظور اجرای پانتخاب شدند. به

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.5
9.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.59.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1049-fa.html


۳ 

آموزان مبتال به اختالل ریاضی )با عملکرد هوشی طبیعی( نمونۀ دانش
درصد به باال ۵۰های آموزانی که نمرهدر نظر گرفته شدند. از میان دانش

دلیل نفر نیز به ۴۰ساختۀ ریاضی کسب کردند، را در آزمون محقق
ری هدفمند انتخاب شدند و گروه گیهمتاسازی دو گروه به روش نمونه

آموزان عادی در نظر گرفته شدند. برای اطمینان از وضعیت نمونۀ دانش
ها با گروه مبتالیان به اختالل ساختن آنهوشی این گروه و متناسب

های استدالل تصویری و آزمون، خردهریاضی از لحاظ وضعیت هوشی
آموزی با و چنانچه دانشواژگان وکسلر دربارۀ این گروه نیز انجام شد 

تر از حد طبیعی تشخیص داده بهرۀ هوشی باالتر از طبیعی یا پایین
طور تصادفی آموز دیگری بهشد، از گروه نمونه حذف و دانشمی

 شد.جایگزین می
 های مورداستفاده در این تحقیق عبارت بودند از:آزمون

تعیین ساختۀ مهارت ریاضی: این آزمون برای . آزمون محقق1
آموزان مبتال به اختالل ریاضی تهیه شد. برای این منظور، محقق دانش

های اول و دوم و های ریاضی پایهبر اساس محتویات آموزشی کتاب
کرد؛ سپس طور مجزا برای هر پایه طرح میسوم، ابتدا سؤاالتی را به

ها نظر منظور رفع ایرادات احتمالی و تعیین روایی محتوای آزمونبه
آموزان شد. سپس آزمون به تعداد کل دانشهار معلم در هر پایه جویا چ

سؤال  ۴۰صورت گروهی اجرا شد. این آزمون شامل مدرسه تکثیر و به
بودن ، بیانگر کم1۰تر از بود که هر سؤال نیم نمره داشت و نمرات پایین

مهارت ریاضی بود. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای 
شکل به دست آمد. برای بررسی روایی محتوایی به ۰٫۸۳رونباخ، ک

( و شاخص روایی CVRروایی محتوا )کمّی، از دو ضریب نسبی
روایی محتوایی بر اساس ( استفاده شد که ضریب نسبیCVIمحتوا )

 ۰٫۷۸و شاخص روایی محتوا نیز  ۰٫۷۲نظر پنج نفر از متخصصان، 
 وب مقیاس است.دست آمد که بیانگر روایی مطل به
. آزمون هوش وکسلر کودکان چهار: مقیاس هوشی وکسلر برای دورۀ ۲

سال،  1۶انتشار یافت. برای افراد زیر  1۹۶۷دبستانی در سال پیش
سال و آزمون وکسلر  1۶تا  ۶( برای WISCآزمون وکسلر کودکان )

منظور شود. بهسال استفاده می ۶تا  ۴( برای WPPSIدبستانی )پیش
آموزان عادی و مبتال به اختالل ریاضی از لحاظ سازی دانشنساهم

های آزمون هوش وکسلر کودکان آزمونسطح هوشی، از برخی خرده
آزمون انتخابی برای تعیین هوش کالمی، چهار استفاده شد. خرده

آزمون انتخابی برای تعیین هوش غیرکالمی آزمون واژگان و خردهخرده
گذاری بر اساس قانون همه یا ویری بود. نمرهآزمون استدالل تصو خرده

شود. این گیرد؛ بلکه درجۀ موفقیت در نظر گرفته میهیچ انجام نمی
آزمون را عابدی و آقاعباسی در ایران استاندارد کردند و روایی و پایایی 

( هنجاریابی آزمون هوش ۷آن تأیید شده است. عابدی و همکاران )
سال دورۀ ابتدایی،  1۶تا  ۶آموزان دانش ۸۷۲وکسلر چهار را روی 

گانۀ استان راهنمایی و اول دبیرستان از مناطق شانزده
وبختیاری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که از چهارمحال

سال  1۶تا  ۶توان برای ارزیابی هوشی کودکان های هنجار آن میجدول
ده کرد. برای وبختیاری و همچنین در ایران استفادر استان چهارمحال

ها مقیاسبررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده
بود. همچنین برای  ۰٫۹۲تا  ۰٫۶۹استفاده شد که تمامی ضرایب بین 

زمان آزمون، از آزمون هوش ریون استفاده شد که بررسی روایی هم
را نشان داد و این بیانگر پایایی و روایی مطلوب  ۰٫۷۲بستگی هم

 س است.مقیا
. آزمون حافظۀ فعال شنیداری: بازگویی شنیداری، آزمونی است که در ۳

شود. در منظور سنجش حافظۀ فعال شنیداری استفاده میاین تحقیق به
ها بله یا خیر است، سری سؤال نسبتاً ساده که پاسخ آن این آزمون یک

شود. سپس آزمودنی مکلف صورت کالمی از آزمودنی پرسیده میبه
دادن به هر سؤال، کلمۀ آخر سؤال را به خاطر بسپارد ت ضمن پاسخاس

ترتیب بازگویی کند. این آزمون از چند مرحله و در انتها این کلمات را به
تشکیل شده است و در هر مرحله نسبت به مرحلۀ قبل تعداد سؤاالت 

شود. بدین ترتیب که در مرحلۀ اول، یک سؤال یک عدد بیشتر می
تدریج و در مراحل بعد به تعداد سؤاالت یکی ود؛ سپس بهشپرسیده می
شود؛ مثالً در مرحلۀ چهار آزمودنی، باید به چهار سؤال اضافه می

سرهم پاسخ گفت و در آخر، کلمات آخر چهار سؤال را به همان پشت
شده بازگویی کند. پس از دو شکست در دو مرحلۀ متوالی، ترتیب ارائه

ای که درست انجام شده باشد، برای هر مرحلهشود و آزمون متوقف می
( در ۸گیرد. پرهیزکار و همکاران )یک نمره به آزمودنی تعلق می

پژوهشی با عنوان طراحی آزمون حافظۀ فعال شنیداری و بررسی روایی 
و پایایی آن، به این نتیجه رسیدند که کلمات و ناکلمات دارای روایی 

، ناکلمه ۴۹٫۸ها در بخش کلمه ودنیاند. میانگین امتیاز آزممحتوایی
دست آمد. بین اجراهای  به ۲۵٫1۶و میانگین مجموع امتیازها  ۷۶٫۷

و در بخش ناکلمه  ۰٫۹۵بستگی در بخش کلمه متوالی نیز ضریب هم
 دست آمد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب آزمون بود. به ۰٫۷۳

ق از آزمون بازیابی فضایی: در این تحقی. آزمون حافظۀ فعال دیداری۴
شود، استفاده شد. این آزمون یک صورت فردی انجام میشمارش که به
شده برای ارزیابی حافظۀ فعال دیداری است. این آزمون آزمون شناخته

از تعدادی کارت تشکیل شده که روی هر کارت تعداد متفاوتی از 
از  های قرمز، آبی و سبز وجود دارد. قبلهای کوچک به رنگدایره

ای خواهیم یک بازی حافظهشود که میشروع آزمون به آزمودنی گفته می
دهم، های قرمز را در هر کارتی که نشانت میتو باید دایره» و انجام دهیم

آزمون شامل شش سطح « ها را به خاطر بسپاری.بشماری و تعداد آن
بوده، در هر سطح دو کوشش وجود دارد. در سطح اول، در هر کوشش 

تعداد  شدآزمودنی فقط یک کارت نشان داده و از او خواسته  به
های قرمز را بشمارد. سپس کارت را برگردانده، از آزمودنی پرسیده دایره
های قرمز چند عدد است. در سطح دوم، در هر کوشش تعداد دایره شد

های قرمز را تعداد دایره و خواسته شد دو کارت جلوی آزمودنی گذاشته
ها را در هر کارت به خاطر بسپارد. ارت بشمارد و تعداد آندر در هر ک

های قرمز که بگوید تعداد دایره و الزم بود ها را برگرداندهسپس کارت
. در سطح سوم، همین روش اجرا ه استدر هر کارت چند عدد بود

های جلوی روی آزمودنی در هر کوشش سه تا شد؛ منتها تعداد کارت
کرد های بیشتر ادامه پیدا میوح بعدی با کارتبود. به همین ترتیب سط

تا زمانی که آزمودنی در هر دو کوشش در یک سطح با شکست مواجه 
عنوان نمرۀ او محاسبه شد. های درست آزمودنی بهشود. تعداد جواب

روایی و پایایی این مقیاس در تحقیقات متعدد داخلی و خارجی بررسی 
هنجاریابی این مقیاس را  (1۲ابدی )عشد که برای نمونه، آقابابایی و 
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۴ 

آموزان عادی انجام آموزان با اختالالت یادگیری و دانشبر روی دانش
کمک اجرای دوبارۀ آزمون در فاصلۀ دو روز دادند. پایایی مقیاس به

زمان با آزمون روش بررسی روایی، هممحاسبه شد و روایی آزمون نیز به
 را نشان داد. ۰٫۷۶بستگی همحافظۀ فعال پیکرینگ سنجیده شد که 

گیری حافظۀ . آزمون حافظۀ بلندمدت: در این تحقیق برای اندازه۵
صورت انفرادی اجرا ها، از آزمون یادآوری روان که بهبلندمدت آزمودنی

شد در مدت شود، استفاده شد. در این آزمون از آزمودنی خواسته میمی
مکن است وجود داشته یک دقیقه همۀ مواردی را که در یک مقوله م

شده های انتخابباشد، به خاطر بیاورد و بگوید. با توجه به سن آزمودنی
از دو مقولۀ  بودند تابر آن  انسال( محقق ۹تا  ۷در این تحقیق )
 خواسته شدند. بدین ترتیب از آزمودنی نها استفاده کحیوانات و میوه

م ببرد. سپس در داند، نادر مدت یک دقیقه، هر آنچه اسم حیوان می
داند، نام ببرد. با استفاده از یک دقیقۀ بعدی، هر آنچه اسم میوه می

کند. سنج، آزمونگر زمان شروع و خاتمه را به آزمودنی اعالم میزمان
درستی نام شده بهزمان اعالمهایی که در مدتتعداد حیوانات و میوه

منظور کنترل بهبرده شده باشند، نمرۀ آزمودنی در نظر گرفته شدند. 
گر، همچون وضعیت اقتصادی و اجتماعی برخی فاکتورهای مداخله

های آموزشی یکسان، ها و شیوهآموزان، جمعیت کالسوالدین دانش
نفر(  ۲۰۰۰تا  1۵۰۰یک مدرسۀ دولتی با جمعیت باال )حدودًا 

آموزان آن در آزمون تعیین سطح مهارت ریاضی انتخاب شدند و دانش
آموزان مبتال به اختالل ریاضی مشخص و سپس دانششرکت کردند 

آموزان با یک گروه نمونه از شدند. سپس یک گروه نمونه از این دانش
های مدنظر طور تصادفی انتخاب شده، تمام آزمونآموزان عادی بهدانش

( در پژوهشی با عنوان ۸ها اجرا شد. پرهیزکار و همکاران )روی آن
شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن به این  طراحی آزمون حافظۀ فعال

نتیجه رسیدند که کلمات و ناکلمات دارای روایی محتوایی هستند. 
و  ۷۶٫۷، ناکلمه ۴۹٫۸ها در بخش کلمه میانگین امتیاز آزمودنی

دست آمد. بین اجراهای متوالی نیز به  ۲۵٫1۶میانگین مجموع امتیازها 
به  ۰٫۷۳در بخش ناکلمه  و ۰٫۹۵بستگی در بخش کلمه ضریب هم

 دست آمد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب آزمون بود.

منظور های این تحقیق از نوع کمی و نسبی است، بهاز آنجا که داده
ها از آمار پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره و وتحلیل دادهتجزیه
 >۰٫۰۵pو در سطح  ۲۳نسخۀ  SSPSافزار کمک نرممستقل به tآزمون 

های فرضپیش بودها الزم دادن این آزموناستفاده شد؛ اما قبل از انجام
ها بررسی شود. برای این منظور از آزمون بودن دادهها یعنی نرمالآن

بودن اسمیرنوف، برای تعیین وضعیت نرمالباکس و آزمون کولموگروف
 ها استفاده شد.تمام متغیر

 هایافته ۳
 آموزان دارای اختالل ریاضیمعیار سن دانشانگین و انحرافمی

 آموزان عادیمعیار سن دانشبود. میانگین و انحراف ۶±۰٫۴1
آموزان گروه دارای اختالل ریاضی و بود. پایۀ تحصیلی دانش ۶±۰٫۳۳

معیار، مقدار میانگین، انحراف 1گروه عادی، اول ابتدایی بود. جدول 
t  ترتیب در بین از متغیرهای تحقیق را بههریک  مقدار احتمالو

دهد. برای بررسی آموزان عادی و دارای اختالل ریاضی نشان میدانش
های خاص عددی در شناختی و مهارتتفاوت عملکردهای کلی

آموزان عادی دورۀ اول آموزان مبتال به اختالل ریاضی و دانشدانش
ه، معناداربودن تفاوت کمک تحلیل واریانس چندمتغیرابتدایی، ابتدا به

آموزان مبتال به اختالل ریاضی و این متغیرها در دو گروه دانش
آمده دستبه Fآموزان عادی دورۀ اول ابتدایی بررسی شد. دانش

(۰٫۰۰1p<  ۵۵٫۳۸وF= نشان داد تفاوت معناداری بین عملکردهای )
آموزان آموزان مبتال به اختالل ریاضی و دانششناختی در دانشکلی

برای دو  tکمک آزمون . در ادامه، بهداردعادی دورۀ اول ابتدایی وجود 
آموزان مبتال به طور جداگانه در دانشگروه مستقل، تفاوت هر متغیر به

وزان عادی دورۀ اول ابتدایی سنجیده شد. قبل آماختالل ریاضی و دانش
دادن این آزمون با استفاده های الزم برای انجامفرض، پیشtاز محاسبۀ 

مقدار آزمون باکس از آزمون باکس بررسی شد. با توجه به اینکه 
 ۰٫۰۵دار آمده کمتر از سطح معنادستبه pشده و ( محاسبه۰٫۸۷۴)

ها رد کوواریانس خطاهای بین گروه هاینیست، فرض یکسانی ماتریس
 موردتأیید است. tشود و در نتیجه استفاده از آزمون آماری نمی

  pمقدار و  tاستاندارد، مقدار های آمار توصیفی: میانگین، انحراف . شاخص1جدول 
 متغیر گروه میانگین معیارانحراف tقدار  مقدار احتمال

 دارای اختالل ریاضی ۶٫۷۵ ۲٫۶۸ ۴٫۷۸ <۰٫۰۰1
 حافظۀ فعال شنیداری

 عادی 1۰٫1۳ ۳٫۲۶  

 دارای اختالل ریاضی 1۲٫۲۳ ۲٫۹۹ 1۶٫۶۸ <۰٫۰۰1
 فضاییحافظۀ فعال دیداری

 عادی ۲۲٫۷۸ ۳٫۴۸  

 دارای اختالل ریاضی ۲1٫۹۴ ۳٫۴1 1۹٫1۲ <۰٫۰۰1
 حافظۀ بلندمدت

 عادی ۳۹٫۲۷ ۴٫1۶  

بین توانایی حافظۀ فعال شنیداری، حافظۀ  دادنشان  1نتایج جدول 
آموزان مبتال به اختالل فضایی و حافظۀ بلندمدت دانشفعال دیداری

 داردآموزان عادی تفاوت معناداری وجود ریاضی و دانش
(۰٫۰۰1>p؛ به)آموزان عادی در مقایسه با کودکانطوری که دانش 

بدون اختالل ریاضی، از توانایی حافظۀ فعال شنیداری، حافظۀ فعال 

 فضایی و حافظۀ بلندمدت بهتری برخوردار بودند.دیداری

 بحث 4
ها نتایج نشان داد بین توانایی حافظۀ فعال شنیداری پس از بررسی داده

آموزان عادی، تفاوت آموزان مبتال به اختالل ریاضی و دانشدانش
دارد. کودکان بدون اختالل ریاضی از توانایی حافظۀ  معناداری وجود
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۵ 

فعال شنیداری بهتری برخوردارند. این یافته با نتایج تحقیقات 
سو است. در تبیین ( هم۹هال ) ( و کیل و۳اصفهانیان و همکاران )

کنندگی باالی حافظۀ بینیتوان گفت در توجیه قدرت پیشاین یافته می
عددی، حافظۀ فعال یک فرایند شناختی با فعال در توانایی محاسبات 

زمان همان ظرفیت محدود برای ذخیرۀ اطالعات ورودی و پردازش هم
عملیات جمع  اطالعات یا اطالعات دیگر است. کودکان هنگام انجام

یا تفریق، از حافظۀ فعالشان برای نگهداری اطالعات مربوطه، یعنی 
کنند فریق شوند، استفاده میاعدادی که قرار است با هم جمع یا از هم ت

شمارش از »یا « شمارش کل»های زمان با استفاده از روشطور همو به
عالوه، برای کنند. بهاین اطالعات را پردازش می« ترعدد بزرگ

برقرارکردن ارتباط بین مسئله و پاسخ آن در حافظۀ بلندمدت هر دو 
به حافظۀ فعال  زمانطور همعدد و همچنین پاسخ مسئله، بایستی به

بنابراین کودکان با ظرفیت حافظۀ فعال بیشتر، ممکن  ؛فراخوانده شود
است عملیات ریاضی جمع و تفریق را بهتر از کودکان با حافظۀ فعال 

برانکر  سو با نتایج تحقیقاتضعیف انجام دهند. نتایج این تحقیق هم
معنادار (، بر نقش مستقل و 1۰،11) و همکاران و راگوبار و همکاران

سرعت پردازش اطالعات در جمع و تفریق اعداد یک رقمی تأکید 
 های اخیر دربارۀ حافظه نشان دادهکند. در همین زمینه، پژوهشمی

تری در است که کودکان دارای اختالالت یادگیری، عملکرد ضعیف
حافظۀ فعال نسبت به کودکان عادی دارند. همچنین بسیاری از 

ن است که حافظۀ فعال نقش مهمی در حل مسائل ها حاکی از ایپژوهش
های پژوهشی مبنی ( و در تأیید یافته1۲به نقل از کند )ریاضی بازی می

آموزان با فضایی و عملکرد دانشبر ارتباط بین حافظۀ فعال دیداری
( و 1۳های کیس و همکاران )توان به پژوهشمشکالت ریاضی، می

اند کودکان با ناتوانی د که نشان داده( اشاره کر1۴نریمانی و سلیمانی )
ویژه حافظۀ ها و بهدر ریاضی در حافظۀ فعال، حافظۀ اسامی، چهره

آموزان عادی تری از دانشفضایی و بلندمدت عملکرد ضعیفدیداری
آموزان با حافظۀ اند که دانشدارند. همچنین پژوهشگران نشان داده

طور حافظۀ فعال پایین، به آموزان بافعال باال در مقایسه با دانش
معناداری عملکرد بهتری در تکالیف ریاضی در مقاطع مختلف 

اند و ناتوانی در خواندن، نوشتن و ریاضیات تحصیلی از خود نشان داده
 در بسیاری از موارد متأثر از نقص در حافظه است.

فضایی در ادامه نتایج نشان داد بین توانایی حافظۀ فعال دیداری
آموزان عادی، تفاوت موزان مبتال به اختالل ریاضی و دانشآدانش

داری وجود دارد. کودکان بدون اختالل ریاضی از توانایی حافظۀ امعن
فضایی بهتری برخوردارند. این یافته با نتایج پژوهش فعال دیداری

سو است. در تبیین این ( هم1۷( و کاسک )۳اصفهانیان و همکاران )
از بین عوامل مهم مؤثر بر توانایی یا اختالل ریاضی، توان گفت یافته می

فردی( حائز اهمیت پرداختن به خصوصیات کودکان )عوامل درون
فردی مؤثر بر است که عوامل انگیزشی و شناختی از جمله عوامل درون

فردی یادگیری است. کارکردهای اجرایی یکی از متغیرهای درون
در  ها به نقش حافظۀ فعالوهشباره بیشتر پژشود. دراینمحسوب می

اند. نتایج اغلب این مطالعات در این ناتوانی یادگیری ریاضی توجه کرده
حوزه بیانگر این حقیقت است که کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی، 

                                                      
1. Phonological loop  

تری از سایر کودکان دارند و در تمامی در حافظۀ فعال عملکرد ضعیف
حافظۀ (. 1۵دهند )ان میهای حافظۀ فعال نواقصی از خود نشمؤلفه

ای از حافظه است که پردازش فعال فضایی مؤلفهفعال دیداری
کند که در گیرد. حافظۀ فعال تعیین میاطالعات در آن صورت می

کنندۀ حسی چه اطالعاتی موردتوجه قرار خواهد گرفت و برای ثبت
کند. تری آن را ذخیره و به پردازش بیشتر آن اقدام میزمان طوالنیمدت

همچنین شاید به نگهداری و فکرکردن دربارۀ اطالعاتی بپردازد که از 
داد کند؛ یعنی اطالعاتی که به تفسیر درونحافظۀ درازمدت بازیابی می

پردازان، شده کمک خواهد کرد. بسیاری از نظریهدریافتمحیطی تازه
عنوان ایفاکنندۀ نقش یک مجری مرکزی نشان حافظۀ فعال را به

کننده و ناظر فرایندهای کلی حافظۀ یک فرد ند که در اصل کنترلدهمی
وسیلۀ بدلی، اندوزش موقتی اطالعات به« حافظۀ کاری»است. طبق مدل

که  1«شناختیحلقۀ واج»شود: یکی انجام می« حیطۀ خاص»دو انبارۀ 
داد دو کارکرد اساسی دارد و یک انبارۀ موقتی منفعل برای درون

یک فرایند مروری تولید گفتار ناملفوظ دارد که  شناسی است کهواج
طور شفاهی ای که بهدارد. اطالعات کالمیاطالعات کالمی را نگه می

شوند شناسی میطور مستقیم و خودکار وارد حلقۀ واجشوند، بهارائه می
شوند. با توجه به شناختی ذخیره میشکل واجمدت کوتاهی بهو به

وسیلۀ واحدهای شناختی بهداد واجه، درونمحدودیت ظرفیت این مؤلف
شود؛ مگر اینکه با مرور دوباره ثبت شوند شنیداری جدید جایگزین می

گیرد، بر عهدۀ نشده( صورت میشکل ناملفوظ )تلفظو این مرور که به
شناختی )مؤلفۀ مروری تولید گفتار ناملفوظ( قرار مؤلفۀ دوم حلقۀ واج

که به تصاویر دیداری و   ۲«دیداریصفحۀ ثبت فضایی(. »۵دارد )
تصویرسازی ذهنی مرتبط است، مؤلفۀ دومی است که برای اندوزش 

فضایی، مسئول اندوزش موقتی اطالعات کاربرد دارد. لوح دیداری
مدت اطالعات بصری و فضایی از قبیل حافظه برای اشیا و مکان کوتاه

اد و فضایی همچنین نقشی مهم در ایجهاست. لوح دیداریآن
 کند.کاری تصاویر ذهنی بازی میدست

آموزان مبتال همچنین نتایج نشان داد بین توانایی حافظۀ بلندمدت دانش
آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به اختالل ریاضی و دانش

کودکان بدون اختالل ریاضی از توانایی حافظۀ بلندمدت بهتری 
سل وسو با تحقیقات رهم توان گفتبرخوردارند. در تبیین این یافته می

طور (، حافظۀ بلندمدت به1۶( و کجباف و همکاران )۵و نوئل )
رقمی و دورقمی بینی مهارت جمع و تفریق یکمستقل سهمی در پیش
ای را که بر اهمیت حافظۀ بلندمدت در عملیات ندارد. این یافته فرضیه

کند. با توجه به نقش حافظۀ محاسبات عددی تأکید دارد، تأیید نمی
بی اطالعات از حافظۀ درازمدت، این امکان وجود دارد فعال در بازیا

که عملکرد محاسبات عددی بیشتر به حافظۀ فعال بستگی دارد تا 
آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی در فراحافظه، حافظۀ دراز مدت. دانش

شناخت و فراشناخت نیز مشکل دارند. فراحافظه به دانش فرد دربارۀ 
های متفاوت تفکر و شود. شناخت، جنبهکاکردهای حافظه اطالق می

شود. وجود نقص در کاربرد راهبردهایی که در حل مسئله را شامل می
شود، بر وجود مشکالت شناختی داللت تکالیف حافظه به کار برده می

دهی تفکر خود و آموزان با ناتوانی یادگیری قادر به سازماندارد. دانش

2. Visuospatial sketchpad  
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۶ 

های خود در مدرسه و منزل امهدهی برندر نتیجه طراحی و سازمان
نیستند. فراشناخت نیز با فرایندهای شناختی ارتباطی نزدیک دارد و 

دهی تقاضاهای مربوط به دارای سه مؤلفه است: توانایی سازمان
تکلیف، انتخاب و کاربرد راهبردهای مناسب، نظارت بر عملکرد و 

ا ناتوانی آموزان بانطباق آن با تقاضاهای مربوط به تکلیف. دانش
یادگیری ریاضی، توانایی انتخاب و کاربرد راهبردهای مناسب را 

دادن تکالیف خود در مقایسه با همتایان ندارند؛ برای مثال در انجام
برداری، تکرار و تمرین و بسط خود از راهبردهایی چون یادداشت

 (.1۷کنند )معنایی بسیار کم استفاده می
های که مقایسۀ مهارت بود اولین محدودیت تحقیق حاضر این

های خاص عددی را فقط در یک جنبه از کلی و مهارتشناختی
اختالالت یادگیری، یعنی اختالالت ریاضی که همان ناتوانی محاسبات 

شود محققان دیگر، عددی است، بررسی کرده است؛ لذا پیشنهاد می
های خاص عددی را در سایر کلی و مهارتهای شناختینقش مهارت

های توانایی ریاضی، همچون حل ختالالت یادگیری یا سایر جنبها
مسئلۀ توانایی ضرب و تقسیم، بررسی کنند. دومین محدودیت تحقیق 

های خاص عددی دیگر و نقش که در این تحقیق مهارت بودحاضر این 
ها در توانایی محاسبات عددی مدنظر قرار نگرفت؛ لذا پیشنهاد آن
های خاص عددی، مثل توانایی درک مفهوم شود نقش سایر مهارتمی

ها روی محور افقی در توانایی محاسبات توانایی تخمین کمیت عدد
آموزان دارای اختالل ریاضی را محققان دیگر بررسی کنند. عددی دانش
؛ لذا برای رسیدن به نتایج بوداز نوع تحقیقات عرضی  این پژوهش

ن دیگر تحقیقات طولی شود محققاتر پیشنهاد میتر و عمیقدقیق
 مناسبی در این زمینه انجام دهند.

شود قبل از شروع آموزش مهارت محاسبات در پایان پیشنهاد می
های نمادین و غیرنمادین عددی، توانایی کودکان در مقایسۀ کمیت

های مناسب به ، به شیوهشدسنجیده شود و چنانچه ضعفی مشاهده 
های قلم کاغذی استفاده شده ونها آموزش داده شود. همچنین آزمآن

های عددی خاص و همچنین در این تحقیق، برای بررسی مهارت
کلی در کودکان عادی و دارای اختالل ریاضی های شناختیمهارت

قیمت، در دسترس و مفیدی تواند ابزارهای ارزانسنین دبستان، می
شناسان وانباشد؛ لذا با توجه به نتایج تحقیق، تمام مربیان، معلمان و ر

آموزان های دانشها برای تعیین ضعفراحتی از آنتوانند بهمدرسه می
دار های اضافی و مناسبی را برای کودکان مشکلاستفاده کنند و آموزش

 برنامه ریزی کنند.

 گیرینتیجه ۵
اند و مسئوالن برای نیاز یادگیری ریاضیکلی پیشهای شناختیمهارت

رگونه مشکل یادگیری در کودکان، باید وجودآمدن هپیشگیری در به
ها را انجام دهند. همچنین های الزم در زمینۀ این مهارتریزیبرنامه

کلی، های شناختیدهد که مهارتنتایج تحقیق حاضر نشان می
خصوص حافظۀ فعال و سرعت پردازش اطالعات، نقش زیربنایی و به

ی دارند؛ لذا قبل از ای در توانایی یادگیری محاسبات عددکنندهحمایت
آموزان، الزم است این شروع آموزش رسمی محاسبات عددی به دانش

آموز هایی مشاهده شد، دانشها سنجیده شود و چنانچه ضعفمهارت
های خاص به متخصصان مربوطه ارجاع شود تا تحت درمان و آموزش

 قرار گیرد.

 تشکر و قدردانی 6
وپرورش ناحیۀ دو شهر کرمان آموزشاز تمام مسئوالن و کارکنان ادارۀ 

و مدیر و معلمان دو مدرسۀ ابتدایی )شهید مهدوی و انصار( 
های خود ما را در اجرای ها و همکاریسپاسگزاریم که با حمایت

نحو احسن ها یاری کردند تا پژوهش حاضر بهابزارهای گردآوری داده
لۀ دکترای ثمره اتمام برسد. گفتنی است این مقاله برگرفته از رسابه 

 موسی اکبری است.
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