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Abstract 

Background & Objectives: The researchers' attention has recently been focused on students with challenges in learning different lessons; such 

complications significantly impact their educational process. The mathematical learning disorder, based on the criteria of the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, is called dyscalculia, a specific learning disorder. Several factors have been implicated in 

the etiology of motility disorder; however, this research highlighted the role of working memory and its deficits in the emergence of learning 

disabilities, and in particular, math difficulties. Research has also suggested that the weakness or strength of working memory provides an 
intolerable impact on learning. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of working memory enhancement on improving math 

performance. We also aimed at enhancing working memory capacity among students with specific learning problems of mathematical type. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the present study 
comprised the students of the third, fourth, and fifth grades with specific learning problems in Kerman City, Iran, in the academic year of 2018–

2019. In total, 30 students with mathematical disabilities were selected using a convenience sampling method and randomly assigned to the 

experimental and control groups. To collect the necessary data, Raven's Progressive (Raven, 1956), Mathematical Standard Checklist (Tabrizi, 
2010), and Working Memory Test Software (Khodadadi & Amani, 2014) were used. The experimental group members individually received a 

working memory enhancement program in 25 sessions of 45 minutes. However, the control group received no training. To analyze the obtained 

data, Analysis of Covariance (ANCOVA) was used at p<0.05. 
Results: The ANCOVA results indicated a significant difference in the visual working memory scores (p<0.001), auditory working memory 

scores (p<0.001), and math performance (p<0.001) between the experimental and control groups after receiving the intervention and working 

memory enhancement.  
Conclusion: Based on the present study findings, working memory training can be used as an effective measure in mathematical progression 

and improving the memory performance of students with math disorders. Additionally, working memory enhancement software can be used as 

an effective educational tool for students with different learning disabilities. 
Keywords: Working memory, Math learning problems, Working memory enhancement program. 
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  .۹۲۲(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دنفسا برخط انتشار   

 کاری  ٔحافظه کاری بر بهبود عملکرد ریاضی و ارتقای ظرفیت  ٔحافظه بررسی اثربخشی تقویت
 دارای مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی آموزاندانش

 ۴توکلی، حمدالله منظری ۳، ویداسادات رضوی۲الله سلطانی، *امان1آفریده تیکدری

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران؛. دکترای روان1

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران؛شناسی تربیتی، استادیار گروه روان. دکترای روان۲
 د اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران؛شناسی، دانشگاه آزا. دکترای مشاوره، استادیار گروه روان۳
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران.تربیتی، استادیار گروه روان. دکترای علوم۴

 @iauk.ac.irAmanallahsoltani*رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۷بهمن  1۷؛ تاریخ پذیرش: 1۳۹۷آذر  ۲۵ 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

ها تأثیر چشمگیری دارد. یادگیری دروس هستند و این بر روند تحصیل آن در هاییدارای چالش که اندشده متمرکز آموزانیدانش بر پژوهشگران اخیر یهاسال در زمینه و هدف:
آموزان دارای مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی انش کاری د ٔ کاری بر بهبود عملکرد ریاضی و ارتقای ظرفیت حافظه ٔتقویت حافظه اثربخشی حاضر با هدف بررسی پژوهش

 انجام شد. 
دارای  سوم، چهارم و پنجم ابتدایی هایپایهآموزان دانش را آماری بود. جامعٔه گواه گروه با آزمونپس-آزمونپیش طرح استفاده از با آزمایشینیمه پژوهش این بررسی:روش

 گیری دردسترسنمونه شیؤهبه ریاضی اختالل با آموزدانش ۳۰دادند. از این میان  تشکیل1۳۹۶-۹۷تحصیلی  سال در کرمان مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی در شهرستان
 ریاضی لیست(، چک1۹۵۶ریون )ریون،  روندٔهی پیشهاماتریس هایآزمون ،هاداده آوریجمع گرفتند. برایقرار  گواه و آزمایشی هایگروه در روش تصادفیبه و انتخاب شدند

دریافت  ایدقیقه۴۵جلسٔه  ۲۵ در را  کاری ٔحافظه تقویتی برنامٔه گروه آزمایش یهاآزمودنی. کار رفت( به1۳۹۳ای حافظٔه کاری )خداداد و امانی، آزمون رایانه ( و1۳۸۹)تبریزی، 
 استفاده شد.  ۰٫۰۵کردند. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 

( p<۰٫۰۰1ریاضی ) عملکرد و( p<۰٫۰۰1 کاری شنیداری ) ٔ، حافظه(p<۰٫۰۰1 کاری دیداری ) ٔحافظه نمرات که تفاوت معناداری بین نشان داد کوواریانس تحلیل نتایج ها:یافته
  دارد. مداخله وجود اعمال از زمایش و گواه پسآ هایگروه

 ریاضی اختالل با آموزاندانش  کاری ٔو بهبود عملکرد حافظه ریاضی در پیشرفت مؤثر روشی عنوانبه تواندمی  کاری ٔحافظه های این پژوهش، آموزشبراساس یافته گیری:نتیجه
 . شود استفاده

  کاری. ٔ کاری، مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی، برنامٔه تقویتی حافظه ٔحافظه ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 است شده متمرکز آموزانیدانش بر پژوهشگران توجه اخیر یهاسال در
پزشکی یادگیری دروس مختلف دارند. انجمن روان در هاییچالش که

 یادگیری هایرا شامل اختالل 1یادگیری هایاختالل دقیق آمریکا مفهوم
 که استخاص  مفهوم این به اند وفرد درونی در که داندمی و شناختی

 و عملکردها هادرس از ویژه نسبتاً ایدامنه بر معناداری طوربه هریک
 سایر با ترکیبی شکلبه است ممکن اختالل ینگذارد. امی تأثیر

 دیگر ازقبیل مشکالت سبببه درجٔه اول در باشد؛ اما همراه هاوضعیت
و  یادگیری موقعیت از رفتاری، محرومیت ذهنی، اختالل ماندگیعقب

نیست. این دسته از اختالالت به سه گروه  حسی خاصی هاینارسایی
(. باتوجه به این 1شود )خواندن و نوشتن و ریاضیات تقسیم می

خود موضوع که نارساخوانی از لحاظ شیوع سهم بیشتری را به
اختصاص داده است و البته طبق آموزش سنتی بیشتر به سوادآموزی از 

شناسی، سببشده است، در منظر یادگیری خواندن و نوشتن توجه 
آموزش و بهبود مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی هنوز جای 

 تحقیق زیادی وجود دارد. 
براساس تغییرات جدید در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری 

از آن با عنوان اختالل  که ۳، اختالل یادگیری ریاضی۲اختالالت روانی
های حاوی مشخصه یاد شده است، 4یادگیری خاص با نام دیسکالکولیا

بودن کردن قواعد حساب، دقت یا رواننقص در درک اعداد، حفظ
محاسبات و صحت استدالل ریاضی، با شدت خفیف و متوسط و 

درصد ۸تا۵طور تخمین زده شده است که (. درواقع، این1شدید است )
نام اختالل در محاسبات و ریاضی کودکان در سنین مدرسه با مشکلی به

شناسی اختالل ریاضی عوامل (. درخصوص سبب۲شوند )شناخته می
تر متعددی برشمرده شده است؛ اما آنچه تاکنون در تحقیقات پررنگ

 کاری و ضعف آن در پیدایش اختالالت  ٔبوده است، نقش حافظه
توان  کاری را می ٔیادگیری و خصوصاً اختالل در ریاضیات است. حافظه

ستکاری اطالعات در خالل سازی موقت و دسیستمی برای ذخیره
زمان اطالعات تعریف کرد که برای پرتی یا پردازش همحواس

فرایندهای شناختی پیچیده همچون خواندن و حل مسئله ضروری است 
های آموزان دارای نقص در حوزهرسد که دانشنظر میطور به(. این۳)

مراتب در عملکردهای متفاوت یادگیری کاری بهمختلف حافظٔه
 کنند. تر عمل مییفضع

حافظٔه کاری  کارکردهای مقایسٔه به پژوهشی وندراسلویز و همکاران در
 آموز نارساخوان و بادانش گروه سه در هدف پیگیری و پاسخ بازداری
اختالل  با گروه که داد نشان عادی پرداختند. نتایج و ریاضیات اختالل

 با هایبا گروه درمقایسه حوزه این در را ضعف بیشترین در ریاضیات
 ( و۵(. محققانی همچون داهلین )۴داشتند ) عادی و خواندن اختالل
کاری و  ٔهای دیگری در زمینٔه ارتباط بین حافظه( تحقیق۶ویت )

کاری را بیان  ٔاند که اهمیت حافظهمشکالت یادگیری انجام داده
نتیجه کنند؛ همچنین در پژوهشی که هونر و نوئل انجام دادند، به این می

آموزان رسیدند که آموزش حافظٔه کاری بر عمکرد ریاضی و عددی دانش

                                                      
1. Learning disabilities 
2. Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
3. Mathematic disorder 

 (. ۷تأثیر مثبتی دارد )
 کاری  ٔاند، ضعف یا قدرت در حافظهها نیز نشان دادهکه پژوهشچنان

بر یادگیری تأثیر انکارناپذیری دارد. باتوجه به موضوع مذکور، در این 
 کاری انجام شده است.  ٔظهخصوص کارهایی برای بهبود و ارتقای حاف

 اختالالت با و کودکان سنی هایگروه در جدید هایپژوهش از برخی
  ٔحافظه ظرفیت توانمی که دهدمی نشان بهنجار افراد نیز و مختلف

 (. همچنین۸،۹) داد افزایش مستقیم مداخلٔه و آموزش ازطریق را کاری
 کاری را بر  ٔتقویت حافظهافزار در ایران فهیمی و همکاران اثربخشی نرم

های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی آموزان پایه کاری دانش ٔبهبود حافظه
 کاری گروه  ٔآزمایش کردند که نتایج نشان داد در اثر این اثربخشی حافظه

  (.1۰آزمایش بیشتر شد )
 ارتباط و کاری حافظٔه حوزٔه در گرفتهصورت مطالعات به باتوجه

 این در یادگیری ویژه، اهمیت انجام تحقیق مشکالت با آن تنگاتنگ
زمینٔه  تواندمی مداخالتی چنین انجام و شودمی روشن خوبیبه زمینه

فراهم کند؛ بنابراین پژوهش  را آموزاندانش این تحصیلی پیشرفت
 کاری بر بهبود عملکرد  ٔحاضر با هدف تعیین اثربخشی تقویت حافظه

آموزان دارای مشکالت  کاری دانش ٔظهریاضیات و ارتقای ظرفیت حاف
 یادگیری خاص از نوع ریاضی طراحی شد. 

 بررسیروش 2
آزمون با پس-آزمونروش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و طرح پیش

 پسر و دختر دارای آموزاندانش تمامی را آماری گروه گواه بود. جامعٔه
ابتدایی شهر  پنجمهای سوم و چهارم و پایه ریاضیات یادگیری اختالل

تشکیل دادند. نمونٔه پژوهش 1۳۹۶-۹۷کرمان در سال تحصیلی 
آموزان دارای مشکالت یادگیری خاص از نوع شامل سی نفر از دانش

گیری دردسترس ریاضی از جامعٔه مذکور بود که ازطریق روش نمونه
 گروه هر) گواه و آزمایش دو گروه در همتا صورتبه انتخاب شدند و

پژوهش عبارت  به هاآزمودنی نفر( قرار گرفتند. معیارهای ورودپانزده 
اضافی مثل ناتوانی  نداشتن معلولیتسال؛ 1۲تا۹بود از: داشتن سن

؛ دارو نکردنکنشی و مصرففزون/توجه حرکتی یا نارسایی-یجسم
ریون  روندٔهپیش یهاماتریس آزمون در متوسط بهرهوش دارابودن

لیست ریاضی تبریزی درصد از مفاد چک۵۰ کسب نمرٔه کمتر از(؛ 11)
آموز دارای اختالل یادگیری خاص از نوع ریاضی؛ عنوان دانش( به1۲)

لیست حاضر آموزانی که به نیمی از سؤاالت چکیعنی آن دسته از دانش
آموز دارای اختالل یادگیری از نوع ریاضی دادند، دانشپاسخ خیر 

ها از پژوهش عبارت آزمودنیشدند. معیارهای خروج تشخیص داده 
و کمتر(؛ داشتن  ۹۰تر از سطح متوسط )بود از: داشتن هوش پایین

اختالالت بینایی و شنوایی و یا دیگر اختالالت همراه؛ غیبت بیش از 
 کار رفت.ابزارهای زیر در این پژوهش به دو جلسه در جلسات آموزشی.

 آموزاندانش هوشسنجش  منظورروندٔه ریون: بههای پیشماتریس-
ن آزمون را کار رفت. اینریون به آزمون هوش سال  در  5ریو

(. آزمون ریون 11شد ) تجدیدنظر 1۹۵۶ساخت و در سال 1۹۳۸
ای تصویر دارد که دارای قسمت گمشده ۶۰سال به باال( ۹بزرگساالن )

4. Dyscalculia 
5. Raven  
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۳ 

است و آزمودنی باید این بخش را از بین شش بخش پاسخ تشخیص 
خ نادرست متوالی، آزمونگر آزمون را متوقف دهد. بعد از سه پاس

کند و بهرٔه هوشی آزمودنی را براساس نمرٔه خام او و نیز سن برآورد می
ضرایب پایایی بازآزمایی و ضرایب (. در پژوهش ریون 1۳کند )می

سال(  11تا۷سنی ) مختلف یهاگروه در ریون آزمونروایی همگرای 
 پایایی رجبی ضریب ایران در(. 11دست آمد )به ۰٫۹۰تا۰٫۷۰بین 

صورت انفرادی آزمون به. کرد گزارش ۰٫۶۲را  آزمون این بازآزمایی
عنوان افراد دارای و بیشتر به ۹۰برای هر شخص اجرا شد و بهرٔه هوشی

 (. 1۴هوشبهر متوسط و بیشتر انتخاب شدند )
لیست توسط تبریزی در سال لیست اختالل ریاضی: این چکچک-

های های مختلف برای پایه( که شامل تعداد آیتم1۲شد )ساخته  1۳۸۹
  ٔآیتم و پایه۳۹چهارمآیتم، پایه۵۷سومشود: پایٔهاول تا پنجم ابتدایی می

های ریاضی سوم و آیتم که از لحاظ محتوایی مربوط به کتاب۳۲پنجم
 تکمیل آموزدانش آموزگار باید توسط لیستچهارم و پنجم است. چک

 کندمی مطالعه را لیستچک این مفاد از هریک که معلم ایگونهشود؛ به
 در آموزکه دانش هایی راگزینه کند. آموزگارمی ارزیابی را آموزو دانش

 و بیشتر آموزش به که نیاز مطالبی را و بلی پاسخ با است، تواناها آن
 که آموزانیدانش سپس دهد.می خیر جواب پاسخ دارد، با بازپروری

آموز کنند، دانشرا کسب می لیستدرصد مفاد این چک۵۰از  کمتر
شوند؛ دارای مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی تشخیص داده می

لیست آموزانی که به نیمی از سؤاالت این چکیعنی آن دسته از دانش
یادگیری از نوع  آموز دارای اختاللعنوان دانشدهند، بهمیپاسخ خیر 

روش آزمون (. ضریب اعتبار این آزمون به1۲) شوندمیریاضی تعیین 
 (. 1۲دست آمد )به ۰٫۹۶موازی

 برای ی بسیار معمولهاروش این آزمون از : کاری حافظٔه آزمون-
 این است. در فراخنای ظرفیت ارقام سنجش کاری حافظٔه ارزیابی
کاری وکسلر توسط  ای که براساس آزمون حافظٔهرایانه نسخٔه از پژوهش

 استفاده شد. آزمون (،1۵طراحی شد ) 1۳۹۳خدادای و امانی در سال 
 جلوروبه ارقام است: فراخنای شده تشکیل قسمت دو از کاری حافظٔه

 ارائه اعداد سرییک جلوبهرو ارقام معکوس. در ارقام فراخنای و
 کند. در تکرار را اعداد شدهترتیب بیان همانبه باید آزمودنی و شودمی

 آزمودنی است الزم شود ومی ارائه اعداد سرییک معکوس قامار بخش
شرح ذیل گذاری بهکند. نمره تکرار شدهداده ترتیب را برعکس اعداد

گیرد. نمرٔه دو برای است: به هر سؤال نمرٔه دو، یک یا صفر تعلق می
است که آزمودنی در هر دو کوشش موفق باشد. نمرٔه یک در  زمانی

ها موفق است. که آزمودنی فقط در یکی از کوشششود هنگامی داده می
ر دو کوشش ناموفق شود که آزمودنی در هنمرٔه صفر هنگامی داده می

باشد. باتوجه به اینکه جمعاً هفت گروه زنجیرٔه اعداد وجود دارد، 
جلو ارقام، چهارده است. هرگاه حداکثر نمره در بخش معکوس و روبه

آزمودنی در هر دو کوشش مربوط به رشته اعداد معینی ناموفق باشد، 
 (. 1۵شود )آزمون متوقف می

 از یکی  کاری ٔ حافظه آموزش منظوربه  کاری: ٔ حافظه آموزش برنامٔه-
 همکاران و کلینبرگ را 1«روبوممو»عنوان با  و کاربردی جامع ابزارهای
 آن آموزش و است ایای رایانهبرنامه طراحی کردند که 1۹۹1در سال 

                                                      
1. RoboMemo 

این  لو و همکاران روایی(. حمزه1۶برد )دقیقه زمان می۴۰تا۳۰روزانه
 این نداشتنمطابقت دلیلبه. (1۷کردند )نیز تأیید  برنامٔه آموزشی را

ایرانی،  یهاخانواده برای آن تهیٔه زیاد هزینٔه و فارسی زبان با افزارنرم
 با ۲سینا شناختیرفتاری علوم تحقیقات مؤسسٔه همکاری مشهدی با
برنامٔه »با عنوان  را آن فارسی نسخٔه« روبوممو»افزار نرم از الگوبرداری

 دیداری شامل آموزش حافظٔه شنیداری و حافظٔه« آموزش حافظٔه کاری
گزینه نخست از یک  مرحلٔه در پیشرفت کرد. مراحل طراحی تثبیت و

 این رسد؛ بهمی تا نُه به تدریجبه بعدی مراحل در شود وشروع می
نمایشگر  صفحٔه در حروفی یا اشکال و اعداد هر مرحله در که صورت

 جواب باید و آزمودنی شوندمی پخش صوتی طوربه شوند یامی ظاهر
. کند انتخاب نمایشگر صفحٔه روی موشواره دادنحرکت با را درست
 صورت این به شود؛می ارائه معکوس و جلوروبه شکل دو بهها آموزش

 شنیده که ترتیب همانبه را مطالب باید جلوروبه در قسمت آزمودنی که
 اول به آخر از معکوسقسمت  در کند؛ ولی است مشخص دیده یا

آموز باید مکان اشیای کند. در مرحلٔه تثبیت نیز دانش مشخص
 مرحلٔه به مرحله، آزمودنی هر در موفقیت از شده را بگوید. پسدادهنشان

 و شودمی ارائه او به بیشتری هایگزینه آن در که شودمی بعد منتقل
 در مرحله هر در آزمودنی شود. نمرٔهدشوارتر می تکالیف دیگرعبارتبه

 (. 1۸شود )می ذخیره کامپیوتر
 که شدند گزینش هاییآزمودنی برای اجرای پژوهش حاضر، نخست

 داشتند. پس از پژوهش را به ورود مذکور شرایط یهامالک طبق
 نخستین در ها،نامٔه کتبی از پدرومادر و مربیان آزمودنیدریافت رضایت

 دربارٔه شد، توضیحاتی برگزار با هر مادر جداگانه طوربه که ایجلسه
 شرکت منظورآنان به موافقت ارائه شد و برنامه محتوای نیز و اختالل

لیست آزمون چکعنوان پیشاین پژوهش کسب شد. سپس به در
تکمیل شد و همچنین  ( توسط معلم هر آزمودنی1۲ریاضیات تبریزی )

 ها گرفته شد. سپسآزمودنی( از 1۵ کاری ) ٔای حافظهآزمون رایانه
گواه قرار گرفتند.  و آزمایشی گروه دو در طور تصادفیبه هاآزمودنی
 پژوهش اول محقق توسط آموزشی را برنامٔه آزمایشی گروه هایآزمودنی

 انفرادی صورتبه جلسه سه هفته هر و ایدقیقه۴۵جلسه۲۵حاضر، طی
 ا1۳۹۶آذر از آموزشی برنامٔه اجرای که است ذکرکردند. الزم به دریافت

 گروه هایآزمودنی زمانی  ٔ بازه این در و انجامید طولبه1۳۹۷ردیبهشت
جلسات آموزشی،  اتمام از دریافت نکردند. بعد آموزشی گونهگواه هیچ
لیست اختالل ریاضیات توسط معلم هر آزمون مجدداً چکبرای پس

 کاری از  ٔفظهای حاآزمودنی تکمیل شد و همچنین آزمون رایانه
 برنامٔه اثربخشی منظور بررسیبه آن نتایج و شدها گرفته آزمودنی
 کاری  ٔافزار آموزش حافظهنرم از مداخلهبرای . کار رفتبه آموزشی

افزار شناختی سینا استفاده شد. این نرممؤسسٔه تحقیقاتی علوم رفتاری
ی مشهد و شناسی دانشگاه فردوسزیر نظر استادان روان1۳۸۹در سال

( 1۸« )روبوممو»افزار های موجود با الگوبرداری از نرمبراساس نظریه
 (. 1۹سازی آن با فرهنگ ایرانی تهیه شده است )و منطبق

افزار سیلٔه نرموآموزش و تقویت حافظه کاری به خالصه جلسات
 ارائه شده است.1تقویت حافظه کاری در جدول 

2. www.sinapsycho.com 
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۴ 

  کاری ٔافزار تقویت حافظهوسیلٔه نرم کاری به ٔ. خالصٔه جلسات آموزشی و تقویت حافظه1 جدول
 محتوا جلسات

 ها صورت گرفت.آزمونافزار و کار با کامپیوتر و گرفتن پیشمعارفه و ایجاد ارتباط و همدلی با آزمودنی و توضیح دربارٔه نرم اول
 کرد.ها را تکرار میتایی به آزمودنی نشان داده شد. سپس او باید آنسهشکل حروف و اعداد و اشکال به دوم
 کرد.ها را تکرار میشد. سپس او باید آنتایی برای آزمودنی خوانده صورت سهحروف واعداد و اشکال به سوم

  کرد.ها را تکرار میباید مکان یکی از آنشد. سپس او های مختلف نشان داده تایی در مکانحالت سهحروف و اعداد و اشکال به چهارم
 کرد. ها را تکرار میشد. سپس او باید مکان یکی از آنهای مختلف خوانده تایی در مکانصورت سهحروف و اعداد و اشکال به پنجم
 کرد. ها را تکرار میتایی به آزمودنی نشان داده شد. سپس او باید آنشکل سهحروف و اعداد به ششم
 کرد.ها را تکرار میشد. سپس او باید آنتایی برای آزمودنی خوانده صورت سهحروف و اعداد به هفتم
 کرد.ها را تکرار میشد. سپس او باید مکان یکی از آنتایی خوانده حالت سهمکان حروف و اعداد و اشکال به هشتم
 کرد.ها را تکرار مینشان داده شد. سپس او باید آنصورت چهارتایی به آزمودنی حروف و اعداد و اشکال به نهم
 کرد.ها را تکرار میشکل چهارتایی برای آزمودنی خوانده شد. سپس او باید آنحروف و اعداد و اشکال به دهم

 .کردها را تکرار میشد. سپس او باید مکان یکی از آنصورت چهارتایی نشان داده حروف و اعداد و اشکال به یازدهم
 کرد. صورت معکوس تکرار میها را بهتایی به آزمودنی نشان داده شد. سپس او باید آنحالت سهاعداد و اشکال به دوازدهم
 کرد. ها را تکرار میتایی برای آزمودنی خوانده شد. سپس او باید آنصورت سهاعداد و اشکال به سیزدهم
 کرد.ها را تکرار میشد. سپس او باید مکان یکی از آنچهارتایی خوانده طور مکان حروف و اعداد و اشکال به چهاردهم
 کرد.ها را تکرار میصورت چهارتایی نشان داده شد. سپس او باید مکان یکی از آنمکان حروف و اعداد و اشکال به پانزدهم
 ها را تکرار کند.آن او بایدتایی به آزمودنی نشان داده شد. سپس شکل پنجحروف و اعداد و اشکال به شانزدهم
 کرد.ها را تکرار میتایی برای آزمودنی خوانده شد. سپس او باید آنصورت پنجحروف و اعداد و اشکال به هفدهم
 کرد.ها را تکرار میطور چهارتایی خوانده شد. سپس او باید مکان یکی از آنمکان حروف و اعداد و اشکال به هجدهم
 کرد.طور معکوس تکرار میها را بهصورت چهارتایی برای آزمودنی خوانده شد. سپس او باید آناشکال بهاعداد و  نوزدهم
 کرد.شکل معکوس تکرار میها را بهصورت چهارتایی برای آزمودنی خوانده شد. سپس او باید آناعداد و حروف به بیستم

 کرد.ها را تکرار میی نشان داده شد. سپس او باید مکان یکی از آنصورت چهارتایمکان حروف و اعداد و اشکال به ویکمبیست
 کرد.ها را تکرار میتایی برای آزمودنی خوانده شد. سپس او باید آنطور ششحروف و اعداد و اشکال به ودومبیست
 کرد.شکل معکوس تکرار میبه ها راتایی به آزمودنی نشان داده شد. سپس او باید آنصورت پنجاعداد و اشکال به وسومبیست
 کرد.طور معکوس تکرار میها را بهتایی به آزمودنی نشان داده شد. سپس او باید آنصورت پنجاعداد و حروف به وچهارمبیست
 ها انجام شد. آزمونها و گرفتن پستشکر از آزمودنی وپنجمبیست

معیار( ها از آمار توصیفی )میانگین و انحراف وتحلیل دادهبرای تجزیه
در  ۰٫۰۵و از آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس( در سطح معناداری 

 استفاده شد. ۲۳نسخٔه  SPSSافزار آماری نرم

 ها یافته ۳

همراه آزمون بهآزمون و پساطالعات توصیفی مربوط به نمرات پیش
ذکر است قبل آمده است. الزم به ۲نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 
های تحلیل کوواریانس شامل فرضاز انجام تحلیل کوواریانس پیش

ها انجام شد و مالحظه ها و همگنی واریانس گروهبودن توزیع نمرهنرمال
 1ویلک-ها برقرار است. نتایج آزمون شاپیروفرضشد که همٔه پیش

 کاری شنیداری  ٔضی، حافظهنشان داد که در هر سه متغیر یعنی آزمون ریا
صورت نرمال است  کاری دیداری توزیع نمرات، به ٔو حافظه

(۰٫۰۵p> نتایج آزمون لوین نیز مشخص کرد که همگنی واریانس در .)
 کاری  ٔ کاری شنیداری و حافظه ٔمتغیرهای آزمون ریاضی و حافظه

 (. p=۰٫1۲شود )دیداری مشاهده می

   های آزمایش و گواه کاری در گروه ٔ. میانگین و انحراف معیار و نتایج تحلیل کوورایانس متغیرهای آزمون ریاضی و حافظه۲جدول 

 مرحله متغیر

 (n=1۵گواه ) (n=1۵آزمایش )
F مجذور اتا مقدار احتمال 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 آزمون ریاضی
 1٫1۳ 1۳٫۸۷ ۲٫۵۰ 1۶٫۶۰ قبل از مداخله

۳۵٫۸۰۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۳۳ 
 1٫۹۶ 1۴٫۰۰ ۳٫۲۳ ۲1٫۵۳ بعد از مداخله

  کاری شنیداری ٔحافظه
 1٫1۶ 11٫۲۷ 1٫۷۸ ۹٫۲۰ قبل از مداخله

۵۹٫۳۵۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۸۷ 
 1٫۷۷ 11٫۴۷ ۲٫۲۳ 1۳٫۴۰ بعد از مداخله

  کاری دیداری ٔحافظه
 1٫۲۵ 11٫1۳ 1٫۵۳ ۸٫۲۷ قبل از مداخله

1۲۷٫۶۷۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۲۵ 
 1٫۲۴ 1۰٫۶۷ 1٫۶۵ 1۳٫۰۰ بعد از مداخله

 معیارانحراف و میانگین توصیفی هایشاخص دهندٔهنشان ۲ جدول
همراه نتایج تحلیل کوواریانس به گروه دو تفکیکبه پژوهش متغیرهای

                                                      
1. Shapiro-Wilk 

 گواه هایگروه در آزمونپیش نمرات بین که دهدمی نشان نتایج. است
 ندارد، وجود چندانی تفاوت گواه گروه آزمونپس نمرات و آزمایش و
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۵ 

. است محسوس تفاوت آزمایش گروه در آزمونپس نمرات بین در اما
معنادار  نتایج آزمون ریاضی متغیر در داد نشان کوورایانس تحلیل نتایج
 اثر حذف از پس که گرفت نتیجه توانمی نیبنابرا ؛(p<۰٫۰۰1)است 
 و گروه آزمایش گروه بین آزمون ریاضی در آشکاری تفاوت آزمونپیش

 حافظٔه کاری شنیداری نتایج متغیر در. دارد وجود آزمونپس گواه در
 اثر حذف از شود پسگرفته می که نتیجه (p<۰٫۰۰1)است  معنادار

 آزمایش گروه حافظٔه کاری شنیداری بین در آشکاری تفاوت آزمونپیش
حافظٔه کاری  متغیر در همچنین .دارد وجود آزمونپس گواه در و گروه

 شود پسگرفته می که نتیجه (p<۰٫۰۰1)است  معنادار دیداری نتایج
 حافظٔه کاری دیداری بین در آشکاری تفاوت آزمونپیش اثر حذف از

 متغیر در تأثیر میزان .دارد وجود آزمونگواه در پس و گروه آزمایش گروه
و در متغیر  ۰٫۶۸ حافظٔه کاری شنیداری متغیر در ،۰٫۵۳ آزمون ریاضی

 .بود ۰٫۸۲حافظٔه کاری دیداری 

 بحث  4
 بهبود بر  کاری ٔحافظه اثربخشی تقویت بررسی هدف با پژوهش این

 با آموزاندانش  کاری ٔهمچنین ارتقای ظرفیت حافظه و ریاضی عملکرد
 مشخص کرد که کوواریانس تحلیل نتایج. گرفت انجام ریاضی اختالل

 متغیر عنوانبه  کاری ٔحافظه ریاضی و آزمونپیش نمرات درنظرگرفتن با
 تحصیلی عملکرد بهبود بر کاری حافظٔه آموزش همپراش، مداخالت

است.  مؤثر اختالل ریاضیات با آموزاندانش  کاری ٔریاضی و حافظه
( ۶( و ویت )۵داهلین ) تحقیقات یهابا یافته حاضر پژوهش نتایج

 مسوست. ه
مداخالت مختلف عمدتاً در   کاری، ٔدر زمینٔه ارتقا و بهبود حافظه

شناسی آموزشی شناسی شناختی، روانشناختی، روانهای عصبزمینه
های ویژه در مدارس انجام شده است. مطالعات نشان دادند و آموزش
 کاری، ظرفیت این حافظه را  ٔهای آموزش کامپیوتری حافظهکه روش
(. در 1۰شود )دهد و سبب تغییرات در فعالیت مغز میمیافزایش 

های مذکور بعد از مداخله های پژوهشپژوهش حاضر نیز همسو با یافته
 کاری بهبود ظرفیت این حافظه مشاهده شد؛ اما در گروه گواه  ٔدر حافظه

 ای دریافت نکرد، پیشرفت معناداری حاصل نشد. که مداخله
 زیربنایی و اساسی مهارت عنوانبه کاری حافظٔه آموزش به توجه

مؤثر برای پیشرفت راهبردهای مختلف  رویکردی تواندمی یادگیری
 درمان در ها کاری و استفاده از آن ٔمنظور بهبود و ارتقای حافظهبه

 بهبود باعث تواندمی از این طریق و باشد ریاضی یادگیری اختالل
هولمز و همکاران  که شیپژوه شود. در طورکلیتحصیلی به عملکرد

 دارای مشکالت یادگیری خاص از نوع ریاضی در دادند، کودکان انجام
 آموزشی دورٔه پایان کردند. بعد از شرکت  کاری ٔحافظه آموزش دورٔهیک 

بر آن عالوه یافت و افزایش کاری حافظٔه در کودکان این عملکرد
 . (۲۰یافت ) تا حد زیادی کاهش در ریاضیاتها آن مشکالت

 قبل به در سطور که مطالعات دیگری و حاضر پژوهش نتایج به باتوجه
های مختلف درجهت آموزش که گرفت توان نتیجهمی شد، اشاره هاآن

 اختالل با آموزانمشکالت دانش  کاری، ٔ بهبود و پیشرفت حافظه
 یهایافته تبیین (. در۷دهد )می کاهش را در حد چشمگیری یادگیری

های آموزش  کاری و ٔ حافظه که مداخالت گفت چنین وانتمی مذکور
  کاری ٔآموزش حافظه با بخشد. درواقعمی بهبود را  کاری ٔمنظم، حافظه

است.  حافظه این با مرتبط شود کهمی تحریک مغز در مناطقی
توانند جزو بخشی از های ریاضی میدانیم، فعالیتطورکه میهمان

فراشناختی قرار گیرند؛ بنابراین تمرین و آموزش های شناختی و فعالیت
های  کاری و پیشبرد آن قادر است راهگشا و تسهیلگر فعالیت ٔحافظه

شناختی مختلف باشد و از این طریق به بهبود مشکالت یادگیری 
پژوهش،  این خصوصاً در زمینٔه ریاضیات بپردازد. یکی از نتایج جالب

 و ترحلی کوتاهراه که بود کاری افظٔهح تقویت برای رایانه از استفاده
 آن از نیز آموزاندانش و است یادگیری اختالالت درمان برای مؤثرتر

 وسیلٔه تواندمی  کاری ٔ حافظه تقویت افزاربنابراین نرم برند؛می لذت
آموزان آموزان مختلف ازجمله دانشدانش برای مؤثری آموزشیکمک
های این پژوهش و براساس یافتهباشد.  اختالالت یادگیری دارای

 خدمتضمن یهادوره در شودمی پیشنهاد تحقیقات مرتبط دیگر
 بر آن اثرگذاری و کاری دربارٔه حافظٔه مباحثی ابتدایی مدارس معلمان

 . شود داده آموزش تقویت این حافظه هایراه و یادگیری
ها امهنشدن اثربخشی این قبیل برنهای این پژوهش بررسیاز محدودیت

ها بود که به محققان  اول ابتدایی برای کاهش مشکالت آن ٔدر دوره
های خود این مطلب را مدنظر قرار دهند. شود در پژوهشپیشنهاد می
دلیل محدودیت در وجود ابزار امکان بررسی برنامٔه تقویتی همچنین به

 های پژوهش کمبود امکانات ششم میسر نشد. از دیگر محدودیت ٔبرپایه
یار بود؛ این امر سرعت و تجهیزات کامپیوتری برای برنامٔه تقویتی رایانه

دهد و ممکن است بر نتایج حاصل تأثیر بگذارد؛ پژوهش را کاهش می
شود که سایت مدارس و مراکز اختالالت یادگیری بنابراین پیشنهاد می

ین های آموزشی مذکور تجهیز شود تا حداکثر استفاده از چنافزاربه نرم
گیری دردسترس ها نمونههایی صورت گیرد. از دیگر محدودیتبرنامه

شود تا حد کند؛ بنابراین توصیه میدهی را دچار مشکل میبود که تعمیم
گیری تصادفی استفاده کنند. شایان ذکر است امکان محققان از نمونه

عنوان بعدی اساسی های آن به کاری و کنش ٔ دادن به حافظهکه اهمیت
های زندگی از مسائلی مهمی در یادگیری و حتی فراتر از آن در همٔه جنبه

ها توجه دهد و باید به آناست که پیرو چنین تحقیقاتی خود را نشان می
 بیشتری شود. 

 گیرینتیجه ۵
 بر مستقل طوربه  کاری ٔ حافظه براساس نتایج پژوهش حاضر ظرفیت

بنابراین ؛ گذاردمی تأثیر آموزانتکالیف مدرسه و عملکرد ریاضی دانش
 آموزاندر دانش  کاری ٔحافظه قابلیت و ظرفیت بهبود که توان گفتمی
واسطٔه به را آنان ریاضی یادگیری هایریاضی، مهارت یادگیری اختالل با

 موجب دهد ومی کاری افزایش حافظٔه توانایی و ظرفیت بیشترشدن
 شود.می آموزاندانش این ریاضی عملکرد بهبود

 قدردانی و تشکر 6
کننده در پژوهش و مسئوالن و آموزگاران آموزان عزیز شرکتاز دانش

محترم مدارس و همچنین والدین گرامی ایشان و دیگر عزیزانی که ما 
 را در انجام این تحقیق یاری رساندند، کمال تشکر را داریم. 

 هابیانیه 7
 تربیتی در شناسیی در رشتٔه رواندکتر این مقاله برگرفته از رسالٔه
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۶ 

است. مجوز اجرای این پژوهش بر گروه آزاد واحد کرمان دانشگاه 
 وپرورش شهر کرمان با شماره نامٔهآموزشاز سازمان  شدهمطالعه

نامٔه کتبی از صادر شده است. در این پژوهش رضایت 1/۴۵۲/۹۶/1۰
 کنندگانها دریافت شد. همٔه شرکتپدر و مادر و مربیان آزمودنی

 در و کردند دریافت پژوهش درمورد اطالعاتی هیشفا صورتبه
 داده هاآزمودنی به اطمینان همچنین این. کردند مشارکت تمایل صورت

 رعایت منظوربه و ماند خواهد محرمانه هاآن اطالعات تمامی که شد
 .نخواهد شد ثبت هاآن خصوصی حریم
  منافع تزاحم

 .ندارند منافعی تضاد گونههیچ که کنندمی اعالم نویسندگان

 منابع مالی
 .است شده انجام مالی نهاد یا سازمانی حمایت بدون پژوهش، این

 مشارکت نویسندگان
. است داشته برعهده را مقاله ها و نگارشآوری دادهنویسندٔه اول جمع

. مقاله بوده است نگارش بر نظارت و دار بازبینینویسندٔه دوم عهده
 نویسندٔه چهارم. انجام داده است را هاداده تفسیر و آنالیز نویسندٔه سوم

 .است داشته سهم مطالعه طراحی و پژوهشی ایدٔه ارائٔه در
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