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Abstract 

Background & Objectives: Learning disorders that create many problems for academic achievement have attracted the attention of researchers.  

Learning disabilities belong to a large group of complications, called neuropsychiatric disorders. One of the most significant learning disorders 
is dyscalculia; it includes deficits in learning mathematical theorems, the visual perception of numbers, the understanding of simple numerical 

concepts, and computational methods. Untreated dyscalculia may continue till adolescence and may cause emotional problems, like math anxiety. 

Experts have presented several reasons in explaining the causes of this disorder; however, the research emphasis has been on issues related to 
executive functions. Executive functions include various processes involved in target–oriented behaviors, such as cognitive flexibility, problem–

solving, verbal fluidity, working memory, reasoning, and response inhibition. The present study compared the performance of students with 

dyscalculia and their healthy counterparts.  
Methods: This study was causal–comparative research. The statistical population of this study consisted of all female primary school students 

in Mashhad City, Iran, in the 2017–2018 academic year. In total, 20 healthy students and 20 students with dyscalculia were selected according 

to the American Psychiatric Association criteria by convenience sampling method. Besides, their executive functions evaluated—the study 
groups matched in terms of age and gender. The test performed individually. To prevent the effect of fatigue on the test results (due to the high 

number of sub–tests, the test performed in two rounds; half of the subtest performed, and after a break, the other half performed. To obtain the 
required data, the D–KEFS used. The D–KEFS is a neuropsychological test used to evaluate the verbal and non–verbal executive functions in 

individuals aged 9 to 90 years. This test used to measure cognitive flexibility, problem–solving, verbal fluidity, working memory, reasoning, and 

response inhibition. This test has nine subtests, each of which is used to measure the performance of the related components. From these sub–
tests, the first subtest is a comet assay to measure cognitive flexibility; the eighth subtest test, i.e., the Tower of London test, measures problem–

solving ability. The second subtest comprises the verbal fluency test, which measures the verbal fluidity. The fifth subtest assesses working 

memory using the card classifying method. Moreover, the seventh subtest, i.e., the word context test, explores reasoning. Finally, the fourth 
subtest, i.e., the color Stroop test, investigates response inhibition. The collected data were analyzed in SPSS using Multivariate Analysis of 

Variance (MANOVA) and Independent Samples t–test. 

Results: The scores of students with dyscalculia in the executive functions components of cognitive flexibility (F=1.235, p<0.001), problem–
solving (F=4.827, p<0.001), verbal fluidity (F=0.922, p<0.001), working memory (F=0.035, p<0.001), reasoning (F=1.344, p<0.001), and 

response inhibition (F=9.778, p<0.001) were significantly different from the scores of healthy students. In all aspects of executive functions, 

there was a significant difference between students with dyscalculia and their healthy peers (p <0.01). 
Conclusion: The obtained results revealed that children with dyscalculia acquired lower scores in the components of executive functions, such 

as cognitive flexibility, verbal fluidity, problem–solving, working memory, reasoning, and response inhibition, compared to the healthy children. 

The weakness of these children in these functions are related to the forebrain functional impairments and, in particular, their prefrontal cortex. 
Furthermore, students with dyscalculia reported more problems than their healthy counterparts in the variable of cognitive flexibility. Training 

the skills related to these functions is effective in improving the educational performance of these children; thus, the timely diagnosis and 

intervention are necessary for improving these difficulties. 
Keywords: Dyscalculia, Cognitive flexibility, Working memory, Reasoning, Response inhibition, Problem–Solving, Verbal fluency. 
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  .۳۸(:۰1؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ردیبهشتا برخط انتشار 

پذیری شناختی، حل مسئله، سیالی کالمی، حافظٔه کاری، استدالل و بازداری مقایسٔه انعطاف
 آموزان عادیدانشآموزان دارای اختالل ریاضی با پاسخ دانش

 ۴، فاطمه تاتار۳، حسین کارشکی۲، *سکینه سلطانی کوهبنانی1ملیحه قاسمی طوس

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران؛شناسی تربیتی، دانشکدٔه علوم تربیتی و روانارشد، روان. کارشناسی1

 شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران؛تربیتی و روان. استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدٔه علوم ۲

 ؛، مشهد، ایرانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدٔه علوم تربیتی و روان۳

 شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.شناسی، دانشکدٔه علوم تربیتی و روان. کارشناسی، روان۴
  s.soltani@ferdowsi.um.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷دی  ۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷مهر  1۶ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( 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 نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شده بررسی کارکردهای اجرایی در آموزان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از ابعاد توجهخصوص مشکالت ویژٔه یادگیری در دانشمشکالت تحصیلی به زمینه و هدف:
آموزان دارای پذیری شناختی، حل مسئله، سیالی کالمی، حافظٔه کاری، استدالل و بازداری پاسخ در دانشت. هدف این پژوهش مقایسٔه کارکردهای اجرایی انعطافآموزان اسدانش

 آموزان عادی بود. اختالل ریاضی و مقایسٔه آنان با دانش
آموز با اختالل آموز عادی و بیست دانشبودند. در این پژوهش بیست دانش 1۳۹۶-۹۷آموزان دختر از مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال جامعٔه آماری این تحقیق، دانش بررسی:روش

-دلیس اجرایی کارکرد ها، آزمون بستٔهآوری دادهی جمعها تحت بررسی قرار گرفت. براپزشکی آمریکا انتخاب شدند و کارکردهای اجرایی آنهای انجمن روانریاضی براساس مالک
وتحلیل و بررسی تجزیه SPSSافزار کامپیوتری مستقل مقایسه شدند. اطالعات با نرمها با استفاده از واریانس چندمتغیره و تیکار رفت. داده( به۲۰1۶کاپالن )قوامی و همکاران، 

  شد.
، p<۰٫۰۰1(، سیالی کالمی )p ،۹٫۶=F=۰٫۰۰۴(، حل مسئله )F ،۰٫۰۰1>p=۲1٫۷پذیری شناختی )آموزان با اختالل ریاضی در کارکردهای اجرایی انعطافنمرات دانش ها:یافته

11٫۷= F( حافظٔه کاری ،)۰٫۰۰1>p ،۲1٫1= F( استدالل ،)۰٫۰۰1>p ،۵۵٫۵=F( و بازداری پاسخ )۰٫۰۰1>p ،۳۴٫۵=Fآموزان داری درمقایسه با نمرات دانشصورت معنا( به
 عادی متفاوت بود. 

پذیری شناختی، سیالی کالمی، حل مسئله، حافظٔه کاری، استدالل، بازداری( های کارکرد اجرایی )انعطافنتایج نشان داد که کودکان دارای اختالل ریاضی در مؤلفه گیری:نتیجه
 یشناسعلت ها مرتبط است.پیشانی آنویژه قشر پیشاین کودکان در کارکردهای مذکور به نقص در عملکرد قشر پیشانی و بهو ضعف  تر هستنددرمقایسه با کودکان عادی ضعیف

 .شودیم خاص یکارکردها یشناسسبب منجربه یشناختاعصاب علوم و کیکولوژینوروپس
 .ریاضی اختالل پاسخ، بازداری استدالل، کاری، حافظٔه شناختی، پذیریانعطافها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
موضوع مشکالت موجود در مدرسه در سراسر دنیا مدنظر تعداد زیادی 

وپرورش و متخصصان پزشکی آموزششناسان و متخصصان از روان
های آموزان مبتال به اختاللقرار گرفته است؛ زیرا در تعداد دانش

(. در راهنمای 1شود )یادگیری افزایش درخورتوجهی مشاهده می
ها های یادگیری در گروه بزرگی از اختاللتشخیص آماری، اختالل

طبقه از رشدی جای گرفته است. این -های عصبیتحت عنوان اختالل
های مربوط به کارکردهای دستگاه عصبی و مغزی انیها ناتواختالل

(. هاالهان و کافمن معتقدند اختالل ریاضی، نوعی اختالل ۲هستند )
تأثیر قرار های ریاضی را تحتیادگیری است که توانایی کسب مهارت

شدٔه دولت ایاالت متحده، مدارس عمومی دهد. طبق اطالعات ارائهمی
ختالل ساله را دارای اآموزان شش تا هفدهدرصد از دانش۶تا۵بین 

یادگیری شناسایی کردند. به این ترتیب، اختالالت یادگیری، طبقٔه 
دهد. در طبقٔه اختالالت یادگیری، تر آموزش ویژه را تشکیل میبزرگ

تعداد پسران حدود سه برابر دختران است. برخی محققان مطرح 
پذیری الت یادگیری در پسران، به آسیباند که شیوع اختالکرده

آموزان دارای (. دانش۳ها بستگی دارد )شناختی بیشتر در آنزیست
اختالل ریاضی ممکن است مشکالتی در فهم مفاهیم سادٔه عددی 
داشته باشند یا دارای فقدان درک بصری از اعداد بوده یا در یادگیری 

ند. از پیامدهای ها و روندهای عددی مشکل داشته باشواقعیت
ای به خود بگیرد، تواند طیف گستردهناکارآمدی که در این حوزه می

که اختالل ریاضی در کودکی درمان نشود . در صورتی1عبارتند از: 
آموزانی که تشخیص اختالل . دانش۲تواند تا بزرگسالی ادامه یابد؛ می

اب کنند احتماالً مشکالت هیجانی نظیر اضطرریاضی دریافت می
آموزان مشکالتی طورکلی این دانش. به۳نمایند؛ تجربه می ریاضیات را

 (.۴های دیگر نیز تجربه خواهند کرد )در حوزه
عنوان مشکلی در یادگیری پژوهشگران توافق دارند که اختالل ریاضی به

شود. پرسشی که بدون های محاسباتی ظاهر میحقایق ریاضی و روش
های اساسی موجود در این اختالل یا به قصماند مربوط به نپاسخ می

های متفاوتی شناسی آن است. در این حوزه نظریهعبارت دیگر، سبب
شناختی روان-های عصبها به کارکردوجود دارد که بخشی از آن

کنند که اختالل ریاضی شود. برخی پژوهشگران فرض میمربوط می
، 1حوزٔه عمومیهای شناختی ممکن است ریشه در آشفتگی مکانیسم

(. ۵فضایی یا توجه داشته باشد )-نظیر حافظٔه کاری و پردازش دیداری
شناختی منجربه شناسی نوروپسیکولوژیک و علوم اعصابعلت
شود. در این زمینه به باور برخی شناسی کارکردهای خاص میسبب

تواند ازجمله عواملی است که می ۲پژوهشگران نقص در کارکرد اجرایی
(. همچنین متخصصان در ۶های یادگیری مؤثر باشد )ناتوانی در بروز

اند؛ اما تبیین علل اختالل ریاضی دالیل متعددی را مطرح کرده
تحقیقات و تأکیدات بیشتر بر مشکالت مربوط به کارکردهای اجرایی 

 است.

                                                      
1. Domain-general  
2. Executive function 
3. Cognitive Flexibility  
4. Problem solving 

ای از فرایندهای درگیر در انجام کارکردهای اجرایی شامل دامنٔه گسترده
وف به هدف است. این فرایندها شامل عملکرد بازداری رفتارهای معط

ای ریزی و نیز برخی از فرایندهای پایهپذیری شناختی و برنامهو انعطاف
های مختلفی رابطٔه کارکردهای اجرایی و (. در پژوهش۷شود )مغز می

توان به پژوهشی اختالالت یادگیری مطالعه شده است؛ ازجمله می
های فراشناختی و از آن میان تأثیر آموزش مهارتاشاره کرد که به نقش 

کارکردهای اجرایی بر بهبود اختالل یادگیری تأکید دارد. نتایج 
الکتروآنسفالوگرافی افراد دارای اختالل ریاضیات و گروه کنترل نشان 
داد که افراد دارای اختالل ریاضی درمقایسه با افراد بدون اختالل، در 

نیمکرٔه راست و هم در نیمکرٔه چپ( الگوی  چهار قطعٔه مغزی )هم در
 (. ۸مغزی متفاوتی دارند )

همچنین وندر اسلوز و همکاران در پژوهشی به مقایسٔه کارکردهای 
آموز اجرایی بازداری پاسخ و پیگیری هدف در سه گروه دانش

آموز با اختالل ریاضی و عادی پرداختند. نتایج نارساخوان و دانش
گروه با اختالل ریاضی ضعف بیشتری را در این حاصل نشان داد که 

 (. ۹های با اختالل خواندن و عادی دارد )حوزه درمقایسه با گروه
های رفتاری و امروزه برای سنجش کارکردهای اجرایی بیشتر از آزمون

شناختی معتقد شود؛ چون دیدگاه علم عصبعمکردی استفاده می
بر اثر رفتار سنجیده شود  مندی شناختی بایداست که شناخت و توان

های ها و برنامهنامه. باوجود پرسشD-KEFS))کاپالن( -)دلیس
افزاری جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی محقق از آزمون رفتاری نرم

شناختی برای سنجش کارکردهای اجرایی استفاده کرده در حوزٔه عصب
 (.1۰است )

موزان دارای اختالل آهای اجرایی در دانشارزیابی عملکردی کارکرد
های ریاضی در تحقیقات کمتر مدنظر بوده است. ارزیابی، از قسمت

باشد. تاکنون ابزاری ریزی برای مداخلٔه درمانی میبسیار مهم برنامه
دقت این ارزیابی تخصصی را انجام استفاده نشده است که بتواند به

افزاری های نرمنامه یا آزموندهد. بیشتر تحقیقات با استفاده از پرسش
تواند کارکردهای مانند آزمون استروپ و برج لندن و... بوده که نمی

 صورت تخصصی مشخص کند.اجرایی را به
پذیری های اجرایی انعطافهدف اصلی پژوهش حاضر مقایسٔه کارکرد

و   ۷، استدالل6، حافظٔه کاری5، سیالی کالمی4، حل مسئله۳شناختی
آموزان عادی ان با اختالل ریاضی و دانشآموزدر دانش ۸بازداری پاسخ

 های عملکردی بود. با استفاده از آزمون

 بررسیروش 2
ای بود که طی آن انواع مقایسه-روش پژوهش حاضر از نوع علی

پذیری شناختی، حل مسئله، سیالی کارکردهای اجرایی )انعطاف
کالمی، حافظٔه کاری، استدالل، بازداری پاسخ( افراد دو گروه نمونه 

شناسی بررسی شد. جامعٔه آماری پژوهش روان-توسط آزمون عصب
تر مقطع ابتدایی دارای اختالل ریاضی آموزان دخحاضر را تمامی دانش

مشغول به تحصیل در مرکز اختالالت یادگیری ناحیٔه هفت مشهد و 

5. Verbal Fluid 
6. Working Memory 
7. Reasoning  
8. Inhibition of Response 
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۳ 

تشکیل دادند. بر این  1۳۹۶-۹۷آموزان عادی در سال تحصیلی دانش
آموزان دارای اختالل ریاضی و بیست نفر از اساس بیست نفر از دانش

س انتخاب شدند. گیری دردسترصورت نمونهآموزان عادی بهدانش
کننده در پژوهش حاضر از لحاظ سن و همچنین هر دو گروه شرکت

صورت انفرادی انجام پذیرفت و جنس با یکدیگر همتا شدند. آزمون به
دلیل زیادبودن تعداد برای جلوگیری از تأثیر خستگی بر نتایج آزمون، به

که نیمی از ها، آزمون در دو نوبت اجرا گردید؛ به این طریق آزمونخرده
ها برگزار شد و بعد از مدتی، نیمی دیگر انجام پذیرفت. آزمونخرده

های ورود ها برای آزمون، صبح بود. مالکآزمونزمان اجرای تمام خرده
اختالل ریاضی عبارت بود از: دریافت ی ارادآموزان برای دانش

آموزان های شناسایی دانشلیستتشخیص اختالل ریاضی ازطریق چک
آموزان دختر مقطع دبستان؛ نداشتن اختالل ل ریاضی؛ دانشبا اختال

های خروج عبارت بود از: حرکتی. مالک-همراه و مشکالت حسی
 حرکتی. -داشتن اختالل همراه و مشکالت حسی

یکی از ابزارهای معتبر  (:نکاپال-دلیس)آزمون کارکردهای اجرایی -
سنین کودکی و های مهم کارکردهای اجرایی در با هدف سنجش حیطه

 یآزمون ،این آزمون بزرگسالی توسط دلیس و کاپالن ساخته شد.
است که برای ارزیابی کارکردهای اجرایی کالمی  شناسیروان-عصب

سال  ۹۰تا۹سنی  و غیرکالمی برای کودکان و بزرگساالن در دامنٔه
پذیری انعطافهای د. این آزمون برای سنجش متغیرشواستفاده می

بازداری  استدالل و کاری، حافظٔهمسئله، سیالی کالمی، شناختی، حل 
ها که هریک از آن استآزمون خرده نُه. آزمون دارای رودکار میبهپاسخ 

از  :گیرداستفاده قرار میتحت های کارکرد اجرایی لفهؤبرای سنجش م
دار است و آزمون اول که آزمون ساخت دنبالهها خردهآزموناین خرده

کار شناختی به پذیریباشد، برای سنجش انعطافؤال میشامل پنج س
آزمون هشتم که آزمون برج لندن است و ُنه سؤال دارد، رفت؛ خرده

آزمون دوم که آزمون سیالی جهت سنجش حل مسئله استفاده شد؛ خرده

باشد برای سنجش سیالی کالمی کالمی است و شامل شش سؤال می
ها است و بندی کارتآزمون دستهآزمون پنجم که استفاده شد؛ خرده

آزمون کار رفت؛ خردهچهار سؤال دارد، جهت سنجش حافظٔه کاری به
باشد، برای هفتم که آزمون بافت کلمه است و شامل ده سؤال می

آزمون چهارم که آزمون رنگ سنجش استدالل استفاده شد؛ خرده
 باشد، برای سنجش بازداریاستروپ است و شامل چهار سؤال می

کار رفت. این ابزار از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است. پاسخ به
گزارش  ۰٫۹۸و  ۰٫۸۴در دفترچٔه راهنمای آزمون ضریب پایایی آن بین 

( از نسخٔه فارسی آزمون ۲۰1۶شده است. در ایران قوامی و همکاران )
 (.1۰گزارش دادند ) ۰٫۹۵استفاده کردند و آلفای کرونباخ آن را 

منظور ارزیابی فرزندان و تعهد نامٔه کتبی از همٔه والدین بهرضایت
اخالقی برای حفظ و نگهداری نتایج و رازداری در بیان نتایج تحقیق 

 مدنظر بود.
کار رفت. در قسمت های آمار توصیفی و تحلیلی بهدر این پژوهش روش

مستقل یآمار توصیفی از فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی ت
بود و اطالعات  ۰٫۰۵و واریانس چندمتغیره استفاده شد. سطح معناداری 

 وتحلیل شدند.تجزیه SPSSافزار کامپیوتری با نرم

 هایافته ۳
آموزان با اختالل این پژوهش با هدف  مقایسٔه کارکردهای اجرایی دانش

با  آموزانها در هر گروه )دانشریاضی و عادی انجام شد. تعداد آزمودنی
آموزان عادی( بیست نفر بود. در این پژوهش، در اختالل ریاضی و دانش

پذیری شناختی، حل های انعطافمتغیر کارکردهای اجرایی تنها مؤلفه
مسئله، سیالی کالمی، حافظٔه کاری، استدالل و بازداری پاسخ تحت بررسی 

د و قرار گرفت. در ادامه اطالعاتی همچون میانگین و انحراف استاندار
 ارائه شده است. 1های تحقیق در جدول متغیر

 همراه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیرههای کارکردهای اجرایی به. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه1جدول 

  
آموزان با اختالل دانش

 ریاضی
  آموزان عادیدانش

 میانگین متغیر 
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 pقدار م Fمقدار 

های مؤلفه
کارکردهای 

 اجرایی

 <۰٫۰۰1 ۲1٫۷ 1۲٫۸ ۳۵٫۵ 1۰٫۸ 1۷٫۹ پذیری شناختیانعطاف
 <۰٫۰۰1 11٫۷ 1۰٫۴ ۴۶٫۲ 1۲٫۷ ۳۳٫۶ سیالی کالمی
 <۰٫۰۰1 ۳۴٫۵ ۶٫۸ ۴1٫۳ 1۲٫۰ ۲1٫1 بازداری پاسخ
 <۰٫۰۰1 ۲1٫1 1۰٫۰ ۳۴٫۹ 1۰٫۷ 1۹٫۷ حافظٔه کاری

 <۰٫۰۰1 ۵۵٫۵ ۳٫۷ 1۳٫۰ ۳٫۷ ۵٫۰ استدالل
 ۰٫۰۰۴ ۹٫۶ ۳٫۳ 1۰٫۷ ۴٫۸ ۶٫۶ حل مسئله

های کارکردهای شود تمام مؤلفهمالحظه می 1طورکه در جدول همان
آموزان عادی از میانگین بیشتری درمقایسه با اجرایی گروه دانش

 برخوردار هستند. آموزان با اختالل ریاضیدانش
های های مربوط به نمرات مؤلفهنتایج نشان داد که توزیع داده

فرض منظور بررسی پیشکارکردهای اجرایی نرمال است. همچنین به

باکس استفاده شد و نتیجه ها در دو گروه از آزمون امهمگنی واریانس
واریانس با یکدیگر همگن است -نشان داد که ماتریس کوواریانس

(۰٫۲۵۶=p ،1٫1۴۴=F؛ بنابراین باتوجه به برقراری پیش)از  هافرض
 ها استفاده شد. و تحلیل دادهمنظور تجزیهتحلیل واریانس چندمتغیره به
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۴ 

، p<۰1٫۰)  1معنادارشدن آمارٔه آزمون چندمتغیره یعنی الندای ویلکز
1۲٫1۷1=F) های مؤید این مطلب است که حداقل یکی از مؤلفه

آموزان با اختالل ریاضی و های دانشاجرایی بین گروهکارکردهای 
جهت بررسی اینکه عادی تفاوت معناداری دارد. آزمون تعقیبی توکی به

آموزان با های دانشهای کارکردهای اجرایی در گروهیک از مؤلفهکدام
 طور جداگانه تفاوت داشته، اجرا شد.اختالل ریاضی و عادی به
زمون تعقیبی نشان داد که در تمام ابعاد نتایج حاصل از اجرای آ

آموزان آموزان با اختالل ریاضی و دانشکارکردهای اجرایی بین دانش
(؛ بنابراین باتوجه p<۰٫۰1طور معناداری تفاوت وجود دارد )عادی به

پذیری شناختی، حل مسئله، سیالی های انعطافبه مقادیر میانگین
توان داری پاسخ در دو گروه میکالمی، حافظٔه کاری، استدالل و باز

آموزان با آموزان عادی بیشتر از دانشگفت کارکردهای اجرایی دانش
 اختالل ریاضی بود.

 بحث  4
آموزان مبتال به اختالل ای دانشاین پژوهش با هدف مطالعٔه مقایسه

آموزان عادی در شش کارکرد اجرایی تحت سنجش ریاضی با دانش
(. 1۰کاپالن، انجام پذیرفت )-ی دلیسآزمون سیستم کارکرد اجرای

ارکرد آموزان دارای اختالل ریاضی در شش کنتایج نشان داد که دانش
پذیری شناختی، حل مسئله، سیالی شده )انعطافاجرایی سنجش

آموزان عادی کالمی، حافظٔه کاری، استدالل، بازداری پاسخ( با دانش
ارای اختالل ریاضی آموزان دداری هستند و دانشدارای تفاوت معنا

تری در کارکردهای اجرایی درمقایسه با کودکان عادی عملکرد ضعیف
پذیری شناختی، سیالی کالمی، حل مسئله، حافظٔه کاری، انعطاف

آمده دستدهند. باتوجه به نتایج بهاستدالل و بازداری پاسخ نشان می
در متغیر  آموزان عادیآموزان با اختالل ریاضی درمقایسه با دانشدانش

پذیری شناختی دارای مشکالت بیشتری هستند. این توانایی انعطاف
زاده و (. عباسی و قاسم11یافته همسو با پژوهش تلزرو و بونار است )

عشایری در پژوهش خود با بررسی ارتباط میان توانایی کالمی و توانایی 
جود دارد داری میان این دو توانایی وریاضی نشان دادند که ارتباط معنا

و گویای این است که کودکان دارای اختالل ریاضی درمقایسه با گروه 
(. سلیمانی در 1۲تری در سیالی کالمی دارند )عادی عملکرد ضعیف

آموزان با و بدون اختالل ریاضی تحقیق خود به مقایسٔه عملکرد دانش
در آزمون برج لندن و مقیاس عملکرد پیوسته پرداخت. او دریافت که 

آموزان اختالل ریاضی و گروه کنترل در مقیاس ن دو گروه دانشبی
عملکرد پیوسته )نگهداری توجه( و آزمون برج لندن )توانایی 

که طوریشود؛ بهداری مشاهده میحل مسئله( تفاوت معنا-ریزیبرنامه
آموزان مبتال به اختالل ریاضی دارای نگهداری توجه و توانایی دانش
ادی آموزان عتری درمقایسه با دانشئلٔه ضعیفمسحل-ریزیبرنامه

نیا و های پژوهش حاضر بیرامی و پیمان(. در راستای یافته1۳هستند )
ای به مقایسٔه کارکردهای اجرایی زمان موسوی قیه قشالقی طی مطالعه

واکنش، بازداری پاسخ، توجه پایدار و حافظٔه کاری در کودکان دارای 
عادی پرداختند و نتایج پژوهش مشخص  اختالل ریاضی با همتایان

کرد که کودکان دارای اختالل ریاضی درمقایسه با کودکان عادی 
تری در زمان واکنش، بازداری پاسخ، توجه پایدار و عملکرد ضعیف

(. همچنین جانه و ابراهیمی قوام و 1۴دهند )حافظٔه کاری نشان می
ارکردهای اجرایی شامل علیزاده در مطالعٔه خود با بررسی سه مؤلفه از ک

آموزان با  کاری در دانش ٔسازماندهی و حافظه-ریزیاستدالل و برنامه
آموزان با اختالل آموزان عادی دریافتند که دانشاختالل ریاضی و دانش

داری با های اجرایی تفاوت معناریاضی در این سه مؤلفٔه کارکرد
ای و ایوانز درمطالعه(. مسترسون 1۵آموزان بدون اختالل دارند )دانش

آموزان دارای اختالل دیده در دانشجامع به بررسی کارکردهای آسیب
آموزان دارای اختالل ها بیشتر دانشاعتقاد آنیادگیری پرداختند. به

های زیر درجات مختلفی از یادگیری در یک یا چند ویژگی از ویژگی
ز: نقص دیداری و ها عبارتند ادهند. این ویژگیضعف را نشان می

شنیداری؛ نقص در بیان گفتاری؛ اختالل در حافظه/یادآوری؛ 
آموزان دارای اختالل استدالل/پردازش؛ سازماندهی. همچنین دانش

مسئله دارند  ریاضی مشکالت اساسی در حل مسائل کالمی ازجمله حل
(. باتوجه به اهمیت انجام تکالیف عملکردی در سنجش 1۶)

شود که در فرایند تشخیص اختالل پیشنهاد می کارکردهای اجرایی
( مورد ۲۰۰1کاپالن )-یادگیری آزمون کارکردهای اجرایی دلیس

شناسان قرار گیرد؛ زیرا این ابزار از استفادٔه همکاران آموزشی و روان
تر جامعیت و دقت زیادی برخوردار است و پرداختن به آن نتایج دقیق

توان های این پژوهش میز محدودیتدهد. اتری را ارائه میو مطمئن
های داخلی در این بودن حجم نمونه و محدودبودن پژوهشبه کوچک

 زمینه اشاره کرد. این پژوهش در مرکز اختالالت یادگیری انجام شد.

 گیرینتیجه 5

طورکلی پژوهش حاضر نشان داد که کودکان با اختالل ریاضی به
پذیری اجرایی )انعطافدرمقایسه با کودکان عادی در کارکردهای 

شناختی، حل مسئله، سیالی کالمی، حافظٔه کاری، استدالل، بازداری 
تواند تری دارند. نقص در این کارکردها میپاسخ( عملکرد ضعیف

آموز را در انجام تکالیف مدرسه و امور شخصی با مشکل جدی دانش
ن کارکردها های مربوط به ایرو کند. باتوجه به اینکه آموزش مهارتبهرو

در بهبود عملکرد تحصیلی این کودکان تأثیر دارد، تشخیص و مداخلٔه 
 موقع در این مشکالت امری ضروری است. به

 تشکر و قدردانی 6
های بزرگوار نگارندگان مقاله از تمامی کارکنان محترم مرکز و خانواده

کودکان اختالل ریاضی و عادی برای شرکت در این مطالعه بسیار 
 ارند.سپاسگز
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