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Abstract 
Background & Objectives: The term "learning disorder" refers to the need to recognize and serve students who are incessantly failing in their 

classroom work, while do not fit into exceptional age groups. Their physical appearance, height, and weight indicate their health in this respect. 

Their intelligence is, to some extent commonplace, they speak well, play like their healthy peers, and communicate with others like normally. 
However, they are unable to stream information, i.e., to express those, and in particular, in a written form. Besides, these students are impaired 

in one or more psychological aspects, i.e., perceived through oral or written language. This disorder could be presented as a complete inability 

to listen, speak, read, write, spell, or perform mathematical calculations. This term covers conditions, such as cognitive impairments, brain 
damage, partial defects in brain functions, and readings. The Diagnostic and Diagnostic Manual for Psychiatric Disorders (DSM–5), published 

by the American Psychiatric Association has raised the following symptoms for learning disorder: tough, slow, and wrong words, A difficulty 

in understanding the meaning of what is read. Spelling problems, writing mistakes, problems in learning the concepts of numbers or calculations, 
and problems in mathematical reasoning; even a severe symptom may indicate a learning disorder. Executive functions are the forces that are 

inherited by the child, and as the child grows, this force also develops. Furthermore, at the age of 12 years, the child functions as adults. 

Functioning has numerous implementations and roles that affect individuals of all ages and genders, in terms of age, function, and health–related 
performance. This force, as a cognitive structure, is responsible for tasks, such as problem–solving, attention, reasoning, organizing, planning, 

memory, inhibitory control, impulse control, retention, alteration, and response inhibition; consequently, defects and disruptions in this area 

disrupt daily functioning. The present study aimed to determine the role of executive functions in predicting math anxiety. 
Methods: This was a descriptive correlational study. The statistical population of this study consisted of all students with learning disabilities in 

Kerman City, Iran. The required sample size was calculated using Cochran's formula. Accordingly, 100 individuals were selected by cluster 

random sampling technique. Initially, Kerman Province was divided into 5 districts of north, south, east, west, and center. Then, 10 schools were 
randomly selected in each district. Next, by referring to the schools, 95 students with dyslexia were selected, using the checklist of math disorders 

(Tabriz, 2010) and Rayon Intelligence test. The applied data collection tools were Wechsler's Similarities Test (Wechsler, 2003), Andréry's test 

(Andrea Rey, 1942), Wechsler Memory Scale–digital format (Wechsler, 2003), the Math Anxiety Scale (Chihu Henry, 1990), and intelligence 
tests (Raven, 1983). The obtained data were analyzed using descriptive (Pearson correlation coefficient) and inferential (regression analysis) 

tests by SPSS 21.  

Results: Results indicated that the functions of working memory, reasoning, and organizing were good predictors of math anxiety in students 
with special learning disorders (p<0.001). Additionally, among these variables, reasoning demonstrated a greater role in predicting math anxiety 

among the studied students. 
Conclusion: The achieved study results suggested that reasoning, organization, and active memory significantly impacted predicting math 

anxiety in students with special learning disorders. The effectiveness of cognitive rehabilitation programs has been supported in improving 

performance by various research studies. Moreover, mathematical instruction plays an important role in the academic achievement of students; 
therefore, it is suggested that applying these programs be recommended to specialists in this field. 
Keywords: Executive functions, Math anxiety, Math disorder. 
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  .1۵(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ تاردیبهش برخط انتشار 

 ریاضی اضطراب بینیپیش در( کاری، استدالل، سازماندهی حافظٔه) اجرایی کارکردهای نقش
 ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش

 ۲نژادالله سلطانی، امان۳، حمدالله منظری توکلی۲علیرضا منظری توکلی* ،1سولماز وحیدی

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛. دانشجوی دکترای روان1
 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛تربیتی، استادیار گروه روان . دکترای علوم۲
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران.گروه روان دانشیارتربیتی،  ترای علوم. دک۳

  sama.org-manzaritavakoli@sazman *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ بهمن ۲۹؛ تاریخ پذیرش: 1۳۹۷ آذر 1۷ 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

نقش  یپژوهش بررس نی. هدف از انجام ادهدیقرار م ریتأثکودکان را تحت ییاست که استعداد و توانا یازجمله مسائل اتیاضیدر ر یو ناتوان یریادگیاختالالت  و هدف: نهیزم
 بود. یاضیر یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش یاضیاضطراب ر ینیبشیدر پ ییاجرا یکارکردها

 به که کرمان شهر ریاضی یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانش تمامی از بود عبارت پژوهش این آماری جامعٔه. بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش طرح :یبررسروش
 آزمونشامل خرده شدهاستفاده ابزارهای. شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه شیؤهبه آموزدانش 1۰۰ تعداد آنان بین از. کردند مراجعه 1۳۹۶ سال در یادگیری اختالل مراکز

 و( 1۹۹۰هنری،  چیو) ریاضی اضطراب مقیاس ،(۲۰۰۳وکسلر، ) وکسلر رقمی حافظٔه آزمونخرده(، 1۹۴۲ری،  آندره) ریآندره  آزمون(، ۲۰۰۳وکسلر، ) وکسلر تشابهات
 تحلیلوتجزیه ۲1نسخٔه  SPSS افزارنرم توسط( رگرسیون تحلیل آزمون) استنباطی و( پیرسون همبستگی ضریب) توصیفی دو سطح در هاداده. بود( 1۹۸۳ریون، ) هوش آزمون
 . شدند
 یهایافته طبق(. >۰٫۰۰1pداشت ) ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش در را ریاضی اضطراب بینیپیش قدرت سازماندهی و کاری و استدالل حافظٔه متغیر سه هر :هایافته
 ۰٫۴۹ و ۰٫۲۶ کاهش باعث ترتیببه استدالل و سازماندهی در افزایش واحدیک و یافت کاهش ریاضی اضطراب در نمره ۰٫۳۸ کاری حافظٔه در افزایش واحدیک با پژوهش این

 شد.  ریاضی یادگیری اختالل دارای کودکان ریاضی اضطراب در نمره
 به ریاضی، توجه ویژٔه یادگیری اختالل دارای آموزاندانش ریاضی اضطراب در سازماندهی و کاری و استدالل حافظٔه نقش اهمیت و پژوهش این هاییافته به باتوجه: گیرینتیجه

 . شودمی توصیه زمینه این در متخصصان به موضوعات این
 .ویژه یادگیری ریاضی، اختالل کاری، اضطراب حافظٔه ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 که است ازجمله مسائلی یاضیاتدر ر یناتوان واختالالت یادگیری 

مشکالت  سبب بروز و داده قرار تأثیرتحت را توانایی کودکان و استعداد
مدرسه،  از اضـطراب، افسردگی، فرار نظیر شناختیروان و رفتاری

 والًـمعم(. 1شـود )ها میآن در …و خوابیدن اختالل در خوردن و
 بیشتر يا متوسط شهو از یادگیری اختالل دارای آموزاندانش
 درمقایسه با زشیموآ نيكسا تقريباً يطاشر در ؛ ولیندرداربرخو

 هادهند. آنمی ننشا تریضعیف تحصیلی ديگر عملكرد زانموآنشدا
 تضايعا انفقد نيز و مناسب آموزشی يطـمح در تنـشاردارـق باوجود

 شهو شتندا اـب داـح ـینروا و اجتماعی تمشكالنبود  و رزبا ژیکبيولو
، نوشتن ن،نداخو) خاصی یمينههاز در یگيرديا به درقا متوسط
 که تاس یازجمله دروس یاضی(. درس ر۲) ندـباشنمی( بهـمحاس

 شغلی مناسب عملکرد همچنین و تحصیلی عملکرد برای آن یادگیری
نوزادان توانایی ذاتی برای . است برخوردار زیادی اهمیت از آینده در

یادگیری اعداد دارند و در اوایل کودکی فرایند شمردن با تکیه بر این 
شود؛ اما بعضی از کودکان هستند که در توانایی ذاتی یاد گرفته می
 خورند؛ باوجود اینکه از هوش طبیعییادگیری به مشکل برمی

شود عنوان اختالل یادگیری از نوع ریاضی یاد میبرخوردارند که از آن به
آن منجربه  یادگیریرشته و مسائل مربوط به  ینا یتاهم (.۳)

 مشکالت انواع از یکی(. ۳شده است ) یاعمده یقاتتحق یریگشکل
راب اضط. است ریاضی ریاضی، اضطراب اختالل دارای آموزاندانش

شـود کـه فـرد در نظر گرفتـه می یعموم یصورت ناراحتاغلب به یاضیر
صورت ترس همـراه بـا ن را بهآ همچنین .(۴) کندیتجربه م یاضیدر ر

و  یـاورییبـ و های رفتـاری همچـون احسـاس تـنشمشخصـه
 یفتعر شته،که فرد در هنگام کار با اعداد دا یذهن یختگیرهمبه

نقش دارند،  یدهپد ینمتعددی در بروز ا عوامل ینکهبر االوهعاند. کرده
یزشی و های انگسازه یگربر د تواندیم یزخود ن یاضیاضطراب ر

از  یکی ییاجرا یکارکردها (.۵بگذارد ) یرتأث یو آموزش یشناختروان
مهم است.  یادگیرین در اختالالت آباشد که نقش می ییهایرمتغ

وسیعی از  دامنٔه یرندٔهکه دربرگ بوده یکل یاسازه ییاجرا کارکردهای
استدالل، حل مسئله،  وهای رفتاری است فرایندهای شناختی و توانایی

پایدار،  دهی، توجه، ترتیبکاری ریزی، سازماندهی، حافظٔهبرنامه
 ینا یناز ب شود.می شامل را چندتکلیفی عملکرد و تداخل با مقابله

 فعال حافظٔه و ی، سازماندهیيزربرنامه استدالل، کارکردهای هایتفعال
 و فراشناختی و شناختی عالی هایمؤلفه ترکارکردهای مهم از

 لفعا حافظٔه ظرفيتدر  يتودمحد(. ۶) هستند اجرایی کارکردهای
 نمتحاا ابضطرا شدیدی انميز كه است شده معرفی ادیفرا مشخصٔه

 ادفرا رویارویی و امتحان یتکه موقع ستا ليلد ينا به مرا ينا ؛نددار
 باعثو  كندمی يرازسر هنذ بهرا  هكننداننگرافکار ط، نامربو تكاليف با
در  .(۷) شودمی لفعا حافظٔه ظرفيتو  گنجايش نشدگرفتهركابه

 كفايت تكاليفدادن آن منجاا ایبر لفعا حافظٔه ظرفيت دهسا تكاليف
 كه ادیفرو ا نيست گونه ينا هپيچيد تكاليفدر  كهحالیدر کند؛می

 لفعا حافظٔه ظرفيت نشدلمشغو ليلدبه هستند زیاد ابضطردارای ا
 تاکنون .(۸د )نگذاریم نمايش ضمعر به دخواز  ضعیفی دعملكر ها،نآ

 یادگیریدر اختالل  ییاجرا یکارکردها یرثأت ینٔهدر زم ییهاپژوهش

( در ۹و همکاران ) هادوینمثال  یبرا ؛انجام شده است یاضیر
 سهاز  لفعا حافظٔه یگيرازهندا یبرا نكادكو در دو گروه از یامطالعه
 یفو تکل عقب بهرو  ادعدا یخناافررو به جلو و  ادعدا یخناافر تكليف
 ابضطرا بين داریمعنا رابطٔهاستفاده کردند و  ییفعال فضا حافظٔه
و رضایی  یلفز پژوهش جینتا. آوردند ستدبه لفعا حافظٔهو  حالت

بر یمبتن مداخلٔهکه ( نشان داد 11گترکول و همکاران ) و ( و هولمز1۰)
کودکان  یاضیو عملکرد ر یاضیباعث بهبود اضطراب ر یکار حافظٔه

 پژوهش جینتاراستا  نیا در. شودیم یاضیر یریادگیاختالل  یدارا
( 1۳( و وندراسالنز و همکارانش )1۲) اسدالهی فام و جوانمرد

 یبدکار یاضیر یریادگیاختالل  یموزان داراآدانش که بود نیاز ایحاک
 ریسا یکودکان دارا درمقایسه با ییاجرا یدر کارکردها یشتریب

نیز  (1۴) چیهت و نیل مک پژوهش جینتاداشتند.  یریادگیاختالالت 
در  یاضیر یریادگیاختالل  یموزان داراآدانش مشخص کرد که

را  یشتریمشکالت ب یو بازدار یزیرو برنامه یسازمانده یهاحوزه
 مسترسون نیهمچنموزان از خود نشان دادند. آدانش ریسا درمقایسه با

 یادگیری اختالل دارای کودکان بیشتری دریافتند که پژوهشدر  وانزیا و

که  دهندیم نشان را ضعف از مختلفی درجات ویژگی چند یا یک در
 در نقص ؛شنیداری و دیداری نقصعبارت است از:  هایژگیو نیا

 و پردازش و استدالل ؛یادآوری/حافظه در اختالل ؛گفتاری بیان
 (. 1۵) دهیسازمان

ها دهد که پژوهشگذشته نشان می قاتیبر تحق یمرور گریدطرفاز
 یخواندن و امال محدود شده و توجه کمتر حوزٔه یهایتاکنون بر دشوار
شده  قیدر تحق مذکور یآمار در جامعٔه خصوصاً یاضیبه اختالالت ر

را باتوجه به تفاوت  یقبل یهاپژوهش جیتوان نتاینم یازطرف .است
، یکودک ییابتدا دوران درداد.  میپژوهش به تمام جامعه تعم جامعٔه

وار خود ممکن یطوط حفظ به اتکا با یاضیکودک مبتال به اختالل در ر
تر و شرفتهیپ سطوح به ورود با اما ؛برسد نظربه شرفتیاست در حال پ

 اختالل نیا یعدد و ییفضا روابط یدستکار و زیتم به ازیشدن نمطرح
توان به یاست که م ییابتدا دوم دورٔهاز  نیبنابرا ؛شودیم انینما

 یهاسال دوران نیا و کردمبادرت  یریادگی یهااختالل صیتشخ
 ییابتدا دوم دورٔه در قاتیتحق .باشندیم اختالالت نیبروز ا در ترهمم

 نقش نٔهیزم در یپژوهش خأل به باتوجه نیبنابرا ؛خوردمی چشم به کمتر
 یدارا موزانآدانش یاضیر اضطراب ینیبشیپ در ییاجرا یکارکردها

 ندٔهیآ در یاضیر درس نقش تیاهم نیهمچن و یاضیر یریادگی اختالل
نقش  یوهش حاضر بررسژهدف از انجام پ موزانآدانش یلیتحص

 ینیبشیدر پ یسازمانده استدالل و و فعال حافظٔه ییاجرا یکارکردها
 . بود ژهیو یریادگی اختالل یدارا موزانآدانش یاضیاضطراب ر

 یبررسروش 2
 این آماری جامعٔه. بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش طرح

 شهر ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش تمامی شامل پژوهش
 نمونه حجم پژوهش این انجام منظوربه بود. 1۳۹۶ کرمان در سال

 گیرینمونه شیؤهبه نفر 1۰۰ تعداد و شد محاسبه کوکران فرمول ازطریق
 به کرمان استان ابتدا که طریق این به. شدند انتخاب ایخوشه تصادفی

 در سپس گردید. تقسیم مرکز شمال، جنوب، شرق، غرب و حوزٔه پنج
 شیؤهبه مرکز ویژٔه اختالالت یادگیری ده تعدادها حوزه از هریک
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۳ 

 اختالل دارای آموزانمراکز دانش به مراجعه با و شده انتخاب تصادفی
 و تبریزی ریاضی اختالالت لیستچک از استفاده با ریاضی یادگیری

 آموزدانش عنوانبه آموزانیدانش. شدند شناسایی ریون هوش آزمون
 نمرٔه ریون آزمون در که شدند شناسایی ریاضی یرییادگ اختالل دارای
 ۴۰ از کمتر نمرٔه ریاضی اختالالت لیستچک در و ۹۰ از بیشتر

 به ابتال از: بود عبارت پژوهش به ورود هایمالک. آوردند دستبه
ابتدایی؛  دوم پایٔه در ریاضی؛ قرارداشتن نوع از ویژه یادگیری اختالل
 از: بود عبارت خروج مالک پزشکی.روان داروهای نکردنمصرف
 این در شدهاستفاده ابزارهای. فرد توسطها پرسشنامه نکردنتکمیل

 و ارقام حافظٔه آزمونریون؛ خرده هوش آزمون از: بود عبارت پژوهش
 به ادامه در. ریاضی اضطراب آزمون ری؛ اندره وکسلر؛ آزمون تشابهات

 شود.می پرداخته ابزارها این توضیح
 ریاضی اختالل تشخیصی لیستچک: ریاضی اختالالت لیستچک-

 لحاظ از که شد تدوین( 1۳۸۹) تبریزی ابتدایی، توسط مقاطع برای
 این. است استفاده قابل لیستچکیک پایه هر با متناسب محتوایی

 که ایگونهشود؛ به تکمیل آموزاندانش آموزگار توسط باید لیستچک
 آموز رادانش و کرده مطالعه را پرسشنامه این مفاد یکایک آموزگار
 بلی پاسخ با تواناست آن در آموزدانش که مطالبی سپس کند.می ارزیابی

 خیر پاسخ با دارد بازپروری و بیشتر آموزش به نیاز که موضوعاتی و
 معنایبه باشد ۵۰ از بیشتر شدهکسب نمرٔه اگر(. 1۶) دهدمی جواب

 پژوهش در. باشدمی ریاضی نوع از یادگیری اختالل به فرد مبتالنبودن
 آمد دستبه ۰٫۸۶ پرسشنامه این کرونباخ آلفای همکاران و خالدیان

(1۷ .) 
ــــلر و یآزمون هوشــــ- کان وکس هارم یرایشکود آزمون فرم  ینا :1چ

( 1۹۹1سـوم ) یرایشکودکان وکسـلر و یآزمون هوشـ نظرشـدٔهیدتجد
سلر  سط وک ست که تو  یهساله ته1۶تا۶کودکان  یبرا ۲۰۰۳سال  درا

هوش  یریگچهارم اندازه یرایشکودکان وکســلر و یآزمون هوشــ. شــد
ــــامل درک مطالب کالم و چهار نمرٔه یکل ــــاخص ش اســــتدالل  ی،ش

 پژوهش درکند. یفعال و ســــرعت پردازش را فراهم م حافظٔه ی،ادراک
پا ــــلر، متوســــط  مٔهدو ن یهایاییوکس ی و بخش کالم یآزمون برا ی

گزارش شـــده  ۰٫۹۶ و ۰٫۹1 و ۰٫۹۵ یبترتبه یاسو کل مق ییرکالمغ
ــط پا ــت. متوس  یزن یفرع یهاتک آزمونتک یبرا یمهدو ن یهایاییاس

روز( ۲۳ یبازآزمون )با متوســط زمان-آزمون یاییبود. پا ۰٫۸۷تا۰٫۶۹
ـــن یهاگروه یبرا ـــبتاً  یزن یمختلف س  یجز در آزمون فرع .بود زیادنس

(، یکاییآزمون تشـــابهات در کودکان )امراعتبار خرده یبمازها ضـــر
 آزمون حافظٔهاعتبار خرده یبو ضـــر ۰٫۸1و  ۰٫۶۶ســـاله 1۰٫۵و  ۷٫۵
آزمون توسط  ین(. ا1۸اعالم شد ) ۰٫۵۹و  ۰٫۶۲همان کودکان  یرقم

بد نه یرو 1۳۹۴ ســـــال در یعا کان ا یانمو باق و  یرانیاز کود انط
ــــت.  یابیهنجار ــــده اس ها در آزمونهاعتبار خرد یپژوهش عابد درش
ــــرا ۰٫۹۵تا۰٫۶۵ در محدودٔه ییبازآزما ف از یاعتبار تنصــــ یبو ض
ست ) ۰٫۸۶تا۰٫۷1 شده ا آزمون پژوهش از خرده یندر ا .(1۹گزارش 

ستدالل و حافظٔه ییسنجش توانا یبرا تشابهات سنجش  برای اعداد ا
 استفاده شد.  یکار حافظٔه

                                                      
1. Wechsler Adult Intelligence Scale 4th 
2. Rey-Osterrieth 

ندره آتوســط پروفســور  1۹۴۲آزمون در ســال  این: ۲ری آندره آزمون-
. شــــد یطراح یدارید و حافظٔه یادراک یتمنظور ســــنجش فعالبه یر

ــاو»آزمون آندره ری آزمون  ـــــــــکل از دو « آندره ری یچیدٔهپ یرتص متش
 یـتطور مجزا و متناسب بـا موقعاست که هر کارت به B و  Aکـارت

 یجزء ادراک 1۸ یزمون داراآ این. گرددیانتخــاب شــــــده و اجرا م
که اجرای آزمون بعد از انتخـاب هـر کارت در دو نوبت انجام  باشدمی

 گذاشته آزمودنی جلوی مناسب درجهـت کـارت اول نوبت در شود:یم
ــــــه و شــده ــــــنهاد او بـ  از اســتفاده با را آن مشــابه که شــودمی پیشـــ

 نوبت در کند؛ رسم خطیبی سفید کاغذ بــر مختلــف هــایمدادرنگی
 برداشته او جلوی از کارت کهدرحالی و استراحت دقیقه سه از بعـد دوم

ـده ـودمی خواسته او از است ش ـن ش ـار ای ـه ب ـورب ـویر ط ـی، تص  حفظ
ــانماید ترسیم دقت با را قبلی شدٔهمشاهده ــ یی. درمجموع توانـ  یمترسـ

ـازترسـ ـقدق یمو ب دارد  یشناخت ییتوانا یبه نوع یازن یاشـکال هندس ی
 یفقابـل توصـ یـزیرهو برنام یسازمانده ییکه در قالب کـارکرد اجرا

ــخ  و ادراکی ساخت تا شودمی موجب توانایی این. باشدیم یصو تشـ
 اجرا بـه کاغـذ روی اصـولی و صحیح شکلیبه آزمودنی دیداری حافظٔه

هر  یصــــورت اســــت که برا ینزمون به اآ یگذارنمره(. ۲۰) بیاید در
 ود دوش یدهکش یحصح یؤهشو به یحشده اگر در محل صحیواحد کپ

شــده  یدرســت کپ یؤهشــبه یو اگر در محل غلط ول یردگنمره تعلق می
 نباشد تشخیص قابل طورکلیبه شکل اگر شود.می داده یک نمرٔهباشد 

و  واتاناب مطالعات(. ۲1) گیردمی تعلق صــفر شــود نمرٔه کپی غلط و
ــ درهمکاران  ــان داد ۲۰۰۵ الس  یزمون با کارکردهاآ ینا یجنتا که نش

ــــتگ ییاجرا کان همبس هت تع دردارد.  یکود  یزانم یینپژوهش او ج
 یرقم آزمون حافظٔهآنـــدره ری از خرده یچیـــدٔهپدرهـــم یرتصاو ییروا

ـــر ـــدبه۰٫۲۵ یبوکسلر استفاده شد و ضـ ـــبٔه .دست آمـ ـــرای محاسـ  بـ
 یـــاییپا یباســـتفاده شـــد و ضـــر ییاز روش بازآزما یـــاییپا یبضـــر

 یـــاییو پا یـــیشد که آزمـــون از روا یریگیجهدســـت آمـــد و نتهب ۰٫۶۲
ــوردار اس  دادنشان  یهاشم پژوهش یجنتا یران(. در ا۲۰) تالزم برخـ

ــــر  یاداوری و در مرحلٔه ۰٫۵1 یکپ زمون در مرحلٔهآ ییروا یبکه ض
شدیم ۰٫۶۴ شم در پژوهش ین. همچنبا ستفاده آ پایایی یها زمون با ا

ــت آمد )بهبه ۰٫۶۲ ییزماآاز روش باز پژوهش  ینا در(. ۲1نقل از دس
 . یدآزمون استفاده گرد یناز ا یمنظور سنجش سازماندهبه
ــــطراب ر یاسمق-  یپژوهش برا ین: در ا۳کودکان یبرا یاضــــیاض

کودکان  یبرا یاضیر یاسمق»ها از یآزمودن یاضیسنجش اضطراب ر
MASC» یاسمق یو هنر یو( اســــتفاده شــــد. چ1۹۹۰ی، هنر یو)چ 

ــــطراب ر نددرجه یاسکودکان را براســـــاس مق یبرا یاضــــیاض  یب
کردند که توســـط  یم( تنظS-MSRS) کوتاه فرم-یاضـــیاضـــطراب ر

توان یاند، مبراســاس آنچه خود عنوان کرده .و پارکر ســاخته شــد یکبل
م مورد اســــتفاده چهارم تا هشــــت یهایهکودکان پا یرا برا یاسمق ینا

 یهایتعبارت کوتاه اســــت که فعال ۲۲متشــــکل بر  یاسقرار داد. مق
شــود تا یها خواســته میکند. از آزمودنیم یحرا تشــر یاضــیمرتبط با ر

ــــطراب خود را در هر یزانم  یاسها براســــاس مقیتاز موقع یکاض
 عالمت( یادز یار:بســــ۴ یاد:ز۳:کم ۲ هیچ: 1) یچهارقســــمت یکرتل

3. Mathematics Anxiety Scale for Children 
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۴ 

 ینباشــــد. ایم ۸۸و حداکثر  ۲۲ یاسمق ینحداقل نمره در ا. بزنند
 :کندمی گیریاندازه بعد چهاررا در  یاضیاضطراب ر یاسمق

 ؛(۹، ۸، ۷، ۶، ۵، 1 یهایه: )گویاضیر یادگیریاضطراب . 1
ـــ .۲ ـــطراب حل مس ـــیر لٔهئاض ، 1۳، 11، 1۰، ۳، ۲:هایگویه: )یاض

 ؛(1۴
  ؛(1۲ و ۴ یهاگویه: )یاضیاضطراب معلم ر .۳
 . (۲۲تا1۵هاییه: )گوریاضی ارزیابی اضطراب .۴

 یرمتغ ۰٫۹۳تا۰٫۹۰آزمون در خارج از کشور  ینا یاییپا یبضر
آن  س، همبستگیمقيا ينا روایی سنجش ایبر یهنرو  چيوباشد. یم

 زیادی همبستگی سمقيا ينا. نددكر محاسبه مختلفی یهااربزا بارا 
آن،  بروهعالدارد.  1ریاضی ابضطرا یبنددرجه سمقيا با ۹۷٫۰حدود 

ی ابضطرا سمقياو  سمقيا ينا اتنمر بين  نسوراسا  ۲ریاض
 به طمربو هداشو. ستا همدآ ستدبه( ۰٫۷1) زیادی مثبت همبستگی

 ينا ٔهنمر اتنمر نمياهمبستگی،  ضريب محاسبهٔ سيلهٔوزه، بهسا روایی
 ين. اآمد ستدبه لیتحصي لسانيم ریاضی یهامقیاس و سمقيا
 منفی شد همهآورده بر ششم و رم و پنجمچها یهاپايه ایبر كه يباضر

آن را با استفاده  یاییپاو احمدی  احمدی یراندر ا .(۲۲) دبودار معناو 
در پژوهش مرادپور  ینهمچن .(۲۳) کردگزارش ۰٫۸۴نباخ وکر یاز آلفا

 (. ۲۴پرسشنامه ذکر شد ) ینا یبرا ۰٫۸۷کرونباخ  یآلفاو همکاران 
ســاخته  یونتوســط ر 1۹۸۳آزمون در ســال  ین: ا۳ریون هوش آزمون-

ها از آزمون یبهنجار آزمودن یاز تراز عقل ینانحصـــول اطم ی. براشـــد
 یماده اســت و آزمودن ۶۰ یآزمون دارا یناســتفاده شــد. ا یونهوش ر

ـــکال را با انتخاب یکهر یددر هر ماده با ـــکل از بیک از اش چند  ینش
 درســت پاســخ هر به آزمون این گذارینمره منظوربهشــکل کامل کند. 

 بهرٔه سپس. آیدمی دستبه آزمودنی خام نمرٔه و گیردمی تعلق امتیازیک
 هایگروه طبق آید کهمی دستبه ایشدهنرم جدول ازطریق وی هوشی

 واست  یرکالمیغ یآزمون ،آزمون ین. ااست شده طراحی مختلف سنی
ــــیاجرا نمود که به زبان انگل یزن یافراد یتوان آن را برایم ــــلط  یس تس

ــت برا ندارند. در مرحلٔه ــول اطم ینخس ــالمت ب ینانحص  ینایی واز س
شک به پروندٔه آموزاندانش یو حرکت ییشنوا شدآن یپز بر  .ها مراجعه 

 یا ییشــنوا ینایی وب ییدر توانای دارای مشــکل هایاســاس آزمودن ینا
از  ینانبعد جهت حصول اطم از نمونه حذف شدند. در مرحلٔه ی،حرکت

ماتر یونها آزمون هوش ریبهنجار آزمودن یتراز عقل  یهایس)آزمون 
ها در آزمون که هوش آن آموزانیدانش ســــپس .رونده( اجرا شــــدیشپ

جدا شدند. اعتبار  ه،حد نصاب مالک بود یانگینتر از مکم یصیتشخ
آن در کودکان  یگروه یاجرا یبرمبنا یونر روندٔهیشپ یسماترآزمون 
گزارش شــده و  ۰٫۹۰تا۰٫۷۰ یبترتســن بهتر و بزرگســاالن همبزرگ

ــــتگ با آزمون یهمبس  ۰٫۷۵تا۰٫۴۰ ینهوش ب یو عمل یکالم یهاآن 
هوش که در  یدر ارتباط با عامل عموم یزآزمون ن ییاســــت. روا یرمتغ

در  یاسمق ین(. ا۲۵ســت )زیاد ا بوده، هوش مشــترک یهااکثر آزمون
 یــــــابیشد. آنان در هنجار هنجاریابیو همکاران  یراهنبتوسط  یرانا

ـــــون  ـــــان  برآزمـ ستگی، تهران سالٔه11تا۵کودکـ آن را با آزمون  یهمب
ــــاییب ــــ-ینـ  یاییگزارش کردند. پا ۰٫۷۵تا۰٫۵۲بندر گشتالت  یحرکتـ

ــــــــا نان یمهدون ییبازآزمـ  و ۰٫۹۳تا۰٫۸۰ تیبتربهکردن در پژوهش آ
 (. ۲۶) آمد دستبه ۰٫۹1تا۰٫۶۹

ــــگران نظــارت دقیق بر اجرای بــه لحــاظ مالحظــات اخالقی پژوهش
 رضــایتانجام پژوهش،  لزومها داشــتند و اصــولی مانند پرســشــنامه

ــــراف از پژوهش  ــت در پژوهش، حق انص ــــرک ــه از ش ــان ــاه گ  وآ
 یآورجمعاز  پس شد. داده توضیح آنان برای اطالعات ماندنمحرمانه

ــر یفیدر دو ســطح توصــ یآمار یلوتحلیهمنظور تجزها بهداده  یب)ض
 SPSSافزار ( از نرمیونرگرس یل)تحل ی( و استنباطیرسونپ یهمبستگ

 استفاده شد.  ۲1نسخٔه 

 هایافته ۳
عداد ــــرکت ت ندگانش  شــــیؤهبه که بود نفر 1۰۰ پژوهش این در کن
سر ۵۵ تعداد این از. شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه  دختر ۴۵ و پ

ــــرکت پژوهش در  معیار انحراف و میانگین 1 جدول در. داشــــتند ش
ارائه  ریاضی اضطراب و کاری، استدالل، سازماندهی حافظٔهبه  مربوط

 .شده است

 ریاضی اضطراب و کاری، استدالل، سازماندهی حافظٔه معیار انحراف و میانگین .1جدول 
 معیار انحراف میانگین متغیرها

 ۶٫۹۷ 1۸٫۸۶ کاری حافظٔه
 11٫۰۲ ۲۴٫۸۳ استدالل

 ۶٫۵۴ ۲۴٫1۹ سازماندهی
 1۴٫۵۲ ۶۳٫۵۴ ریاضی اضطراب

 یمنظور بررســــچندگانه به یخط یونرگرســــ یلتحل یجنتا ۲جدول  در
اضـــطراب  ینیبیشدر پ ســـازماندهی و اســـتداللی و کار نقش حافظٔه

ضیر ست. الزم به آموزاندانش یا ست قبل از انجام تحلآمده ا  یلذکر ا
 قرار گرفت و همٔه یبررســـ تحتزمون آ ینا یهافرضیشپ یونرگرســـ

 شد.  أییدها تفرضیشپ

                                                      
1. MARS 
2. TASC 

کاری و  حافظٔه متغیر سه هر شودمی مشاهده ۲ جدول در طورکههمان
 در را ریاضــــی اضــــطراب بینیپیش قدرت ســــازماندهی و اســــتدالل

یاضــــی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش یب. دارد ر ــــر  تعیین ض
ــدهتعدیل ــدمی ۰٫1۴۵ کاری حافظٔه برای ش ــان که باش  میزان دهندٔهنش
 فعال حافظٔه توســـط آموزاندانش ریاضـــی اضـــطراب بینیپیش قدرت

3. Raven 
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۵ 

ــت ــد1۴٫۵ فعال حافظٔه .(>۰٫۰۰1p) اس ــطراب واریانس از درص  اض
ـــی ـــی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش ریاض . کندمی تبیین را ریاض

ــدار نیز این ــدالل یرمتغ یبرا مق  متغیر برای و درصــــــد۲۳٫۶ اســــت
مربوط به عدد بتا  یجنتا همچنین باشــد.می درصــد۶٫۰۲ ســازماندهی

در  یشواحد افزایکبا  یطماندن شرادر صورت ثابتکه دهد نشان می

ظٔه ــــطرابنمره در  ۰٫۳۸ یکار حاف یاضــــی اض بدمی کاهش ر و  یا
باعث کاهش  یبترتبهو اســــتدالل  ســــازماندهیدر  یشواحد افزایک

ــــطراب در نمره ۰٫۴۹و  ۰٫۲۶ یاضــــی اض کان ر  اختالل دارای کود
 شود. می ریاضی نوع از ویژه یادگیری

 کاری حافظٔه و سازماندهی و استدالل ازطریق آموزاندانش ریاضی اضطراب بینیپیش .۲جدول 
 p مقدار t مقدار بتا معیارخطای  B یافتهتعدیل 2R 2R متغیر

 <۰٫۰۰1 -۳٫۲۶۵ -۰٫۲۶۲ ۰٫1۷۹ -۰٫۵۸۴ ۰٫۰۶۲ ۰٫۰۶۸ سازماندهی

 <۰٫۰۰1 -۶٫۷۹۲ -۰٫۴۹1 ۰٫۰۹۵ -۰٫۶۴۷ ۰٫۲۳۶ ۰٫۲۴1 استدالل
 <۰٫۰۰1 -۵٫۰۷۴ -۰٫۳۸۸ ۰٫1۵۹ -۰٫۸۰۹ ۰٫1۴۵ ۰٫1۵1 کاری حافظٔه

 بحث 4
 و فعال و استدالل حافظٔه نقش بررسی حاضر پژوهش انجام از هدف
 اختالل دارای آموزاندانش در ریاضی اضطراب بینیپیش در ریزیبرنامه

 فعال حافظٔه داد که نشان پژوهش این نتایج. بود ویژه یادگیری
 یادگیری اختالل دارای آموزاندانش ریاضی اضطراب کنندٔهبینیپیش

 آموزاندانش در فعال حافظٔه وقتی که صورت این است؛ به ریاضی
 اضطراب وجود احتمال باشد بیشتر ریاضی یادگیری اختالل دارای

 گترکول و هلمز یهایافته با نتایج این شود؛می کمتر هاآن در ریاضی
 ایمداخله یهابرنامه دادند نشان که( 1۰) همکارانش و زلفی و( 11)

 عملکرد و ریاضی اضطراب کاهش موجب فعال حافظٔه بهبود برمبتنی
 نتایج راستا همین در. است شده، همخوان آموزاندانش ریاضی

 اختالل که بود موضوع این دهندٔه( نیز نشان۲۷گوپتا و شارما ) پژوهش
 و تحصیلی مشکالت باعث تواندمی فعال حافظٔه ویژهبه حافظه در

 تحصیل ترک موجب شدید مواقع در حتی و شود یادگیری اختالالت
 توانایی آموزاندانش کهوقتی اساس گردد. بر این آموزاندانش در

باشند  داشته پیچیده امور انجام هنگام در ذهن را در اطالعات نگهداری
 که تکالیف از ایپیچیده طیف پردازش، برای و کردنذخیره یا اینکه در

 و است مهم هایموقعیت در مطالب از تعدادی خاطرآوردنبه شامل
مطالب  رمزگزدانی از بعد و حین در اطالعات پردازش عملکرد همچنین

 را عناصر بین جدید روابط ساختن توانایی و باشند مندتوان حافظه در
 اضطراب دچار ریاضی درس یادگیری برای صورتآن  در باشند، داشته

 میزان طورکلیبه(. 11) آیندمی بر آن پس از چون شد؛ نخواهند
 متغیرهای و یادگیری میزان تأثیرتحت آموزاندانش در ریاضی اضطراب

شود، می روروبه ریاضی مسائل با وقتی فرد اول مرحلٔه است: در عاطفی
 در. گرددمی ریاضیات دربرابر منفی هیجانی-عاطفی هایواکنش دچار

 ریاضی مسائل از منفی، اجتناب هایواکنش این از فرار برای دوم مرحلٔه
 تجهیزات و آمادگی فقر دچار فرد سوم مرحلٔه در بنابراین دهد؛می رخ

 افت چهارم مرحلٔه در سرانجام و شودمی ریاضی مسائل حل برای کافی
 یادگیری واسطٔهبه فرد اگر کهآید؛ درحالیمی پیش ریاضیات در عملکرد

 هیجانی هایواکنش افتدمی اتفاق بهتر کاری حافظٔه درنتیجٔه که بهتر
 اضطراب درنتیجه و گیردنمی شکل چرخه کند، این کسب را مثبتی

 (. 1۰) کندمی پیدا کاهش ریاضی
 کنندٔهبینیپیش که استدالل داد نشان پژوهش این نتایج همچنین

 به. است ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش ریاضی اضطراب
 بیشتر آموزاندانش تبیین و استدالل قدرت هرچقدر که صورت این

 نتایج این شود؛می کمتر هاآن در ریاضی اضطراب وجود باشد، احتمال
( 1۲) اسدالهی فام و جوانمرد و (۹) همکارانش و دوینها یهایافته با
 در اختالل دادند نشان هاآن همسوست. (1۳) اسالنز وندر و

 باعث است استدالل آن اصلی ابعاد از یکی که اجرایی کارکردهای
 پیشرفت و مسائل حل عملکرد تخریب و ریاضی اضطراب تشدید
 ایوانز و مسترسون پژوهش نتایج همچنین. شودمی آموزاندانش ریاضی

در استدالل،  یادگیری اختالل دارای کودکان که بیشتر داد نشان
 را ضعف از تیدرجا مدتکوتاه حافظٔه و شناختی ریزی، پردازشبرنامه

 بتواند آموزدانش کهوقتی اساس براین(. 1۵) دهندمی نشان خود از
 اجزای به را مسئله بتواند و باشد داشته مسائل از درستی یهااستدالل
 در کند، استخراج را اجزا بین روابط و تقسیم نماید آن دهندٔهتشکیل

 دلیل همینبه شد؛ خواهد متبحر ریاضی مسائل خصوصبه مسائل حل
 کمتری اضطراب ریاضی مسائل و ریاضی درس با روشدنروبه زمان در
 با فرد کهزمانی گفت توانمی رابطه این در .(1۳) کرد خواهد تجربه را

 به آن حل برای است الزم شودمی روروبه ریاضی در مشکلی یا تکلیف
 به و کرده اقدام( مسئله حل) گشاییمشکل و منطقی فعالیت رشتهیک

 آن ریاضی اختالل دارای کودکان مشکالت از یکی بپردازد. استدالل
 هایحلراه و دارند ناپذیرانعطاف هایحلراه آموزاندانش این که است

 توانایی دهند.می توسعه و بسط جدید هایموقعیت به کمتر را گذشته
 گرفته یاد گذشته در که هاییحلراه بتواند فرد شودمی موجب استدالل

 افزایش باعث موضوع این و دهد تعمیم نیز جدید مسائل به را است
 کاهش را ریاضی اضطراب درنتیجه شود؛می ریاضی یادگیری توانایی

 (. 1۵) دهدمی
 سازماندهی که بود این پژوهش این یهایافته از دیگر یکی
 یادگیری اختالل دارای آموزاندانش ریاضی اضطراب کنندٔهبینیپیش

 توسط مطالب سازماندهی توانایی چقدر هر است؛ یعنی ریاضی
 تنظیم درسی امور برای عملیاتی برنامٔه بتوانند و باشد بیشتر آموزاندانش

 این نتایج. شودمی کاسته بیشتر هاآن ریاضی اضطراب میزان کنند، از
مسترسون و همکاران  و( 1۴) هتچ و لین مک هایپژوهش با پژوهش

 اختالل دارای آموزاندانش دادند که نشان هاآن دارد. همخوانی (1۵)
 آموزاندانش درمقایسه با سازماندهی حوزٔه در بیشتری ضعف یادگیری
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۶ 

 گفت باید حاضر پژوهش نتایج تبیین در. دهندمی نشان خود از دیگر
 با را مطابق اجزا جایدهی یا کردنمرتب توانایی آموزاندانش کهوقتی

 در هاآن اضطراب باشند داشته شدهتعیینپیش از و مشخص اصول
-سازماندهی گفت توانمی باره این در. شودمی کمتر ریاضی درس
 و روزانه ریزیبرنامه و فعالیت در نظم حفظ و ثبات باعث ریزیبرنامه

 به نیاز تحصیل در کودکان. شودمی منظم روشبه تکلیف انجام نیز
 خورندمی شکست راه این در هااز آن بسیاری دارند؛ اما یافتگیسازمان

 بینش فاقد و دهندمی انجام سختی با را کاری هر درنتیجه و
 در کارآمدی عملکرد تا کنندمی سعی روز هر هاآن. هستند یافتهسازمان
 همان درواقع کنندمی که کاری ندانند شاید باشند؛ حتی داشته مدرسه
 یافتنسازمان برای ضعیفی اهداف دلیل همینبه و است یافتنسازمان

 اجرایی کارکردهای اوج نقطٔه گفت باید طورکلیبه(. 1۴) دارند
 از حساس و حیاتی قسمتی ریزیبرنامه چراکه باشد؛می ریزیبرنامه

 رفتار هدایت هم و رهبری هم ریزیبرنامه. گراستهدف رفتارهای
 کم سطح در. شودمی روروبه جدید موقعیتی با کودک کهاست؛ زمانی
 مهارت این بیشتر سطح در. کندمی جلوگیری پرتیحواس از سازماندهی

ها بندیکنند و الویت مدیریت مؤثر طوربه را زمان دهدمی اجازه افراد به
 در سازماندهی(. 1۵) نمایند حفظ را تکلیف مراتبسلسله و کنترل را

 این سازماندهی. شودمی درس کالس در موفقیت باعث سطح دو هر
 که مطالبی معنادارساختن برای تا سازدمی فراهم آدمی برای را امکان
 این کند؛ تحمیل آن به سازمانی چارچوبی دارد، را آن یادگیری قصد

 نوعی یعنی) باشد جدید اطالعات مخصوص تواندمی چارچوب
 دهد ربط موجود دانش به را جدید مطالب این یا( درونی سازمان

 و است محدود کاری  ٔحافظه ظرفیت ازآنجاکه .(بسطی چارچوب)
 زمانهم طوربه موضوعات از زیادی تعداد بر تمرکز به قادر هاانسان

 بندیدسته این شکل ترینساده که سازماندهی از توانندنیستند، می
 استفاده تمرکز قدرت افزایش و حافظه بار کاهش برای است، اطالعات

 بیشتری سازماندهی توانایی از که آموزانیدانش درنتیجه کنند؛
 درس ویژهبه و دروس یادگیری در را کمتری اضطراب برخوردارند

 (. 1۳) دهندمی نشان خود از ریاضی

 روی پژوهش انجام به توانمی پژوهش این هایمحدودیت ازجمله
 نتایج لذا نمود؛ اشاره ریاضی نوع از یادگیری اختالل دارای کودکان
 باشد.نمی یادگیری اختالالت سایر به پذیرتعمیم پژوهش این از حاصل

 آن نتایج لذا شد؛ انجام دبستان دوم پایٔه بر فقط پژوهش همچنین این
 پژوهشگران به بنابراین باشد؛نمی تحصیلی یهاپایه سایر به پذیرتعمیم

 سایر در اجرایی کارکردهای نقش بررسی به شودمی توصیه زمینه این در
 تحصیلی یهاپایه سایر بر پژوهش این و بپردازند یادگیری اختالالت

 توصیه زمینه این در متخصصان به کاربردی سطح در. شود انجام نیز
 پیشرفت در زیادی دارای نقش اجرایی کارکردهای ازآنجاکه شودمی

 جهت ییهابرنامه همچنین و است آموزاندانش یادگیری و تحصیلی
 این بخشیتوان و درمان در دارد وجود اجرایی کارکردهای بهبود

 . شود پرداخته زمینه این به کودکان

 گیرینتیجه ۵
 و استدالل و سازماندهی داد که نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 اختالل دارای آموزاندانش ریاضی اضطراب بینیپیش در فعال حافظٔه
 یهابرنامه اثربخشی اینکه به باتوجه. دارند نقش ویژه یادگیری

 هایپژوهش در اجرایی کارکردهای بهبود در شناختی بخشیتوان
 نقش ریاضی درس اینکه به باتوجه همچنین و است شده ثابت مختلف

 این از استفاده کند،می بازی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در مهمی
 . شودمی توصیه زمینه این در متخصصان بهها برنامه

 تشکر و قدردانی 6
 متشکریم.  کردند، یاری را ما پژوهش این در که کسانی همٔه از

 یانیهب 7
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری مقطع نامٔهپایان از برگرفته مقاله این

 منافعی تضاد هیچ دارندمی اعالم نویسندگان همچنین باشد.می کرمان
 . ندارند دیگران با مقاله انتشار یا چاپ در
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