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Background and Purpose: Learning disorder is one of the common disorders in students, which can
lead to the occurrence of educational problems and secondary disorders in them. Based on
psychopathological criteria, dyscalculia is one of the subcategories of learning disorder. Children
with this disorder have problems in perception of spatial relations and in different cognitive abilities.
Therefore, the present research aimed to compare the cognitive-perceptual abilities like numerical
processing, implicit and explicit memory, active and passive memory, conservation ability, and
visual-spatial skills in children with dyscalculia and normal students.
Method: This study was of causal- comparative design. The sample consisted of 70 students with
learning disorder selected by convenience sampling from centers for learning disability in Karaj and
Qazvin and 80 normal students selected by multistage random sampling. The used instruments
included Wechsler Intelligence Scale (WIS), Visual- Spatial Memory Test (Cornoldi, 1995), Active Passive Memory Test (Cornoldi, 1995), Explicit and Implicit Memory Test (Snodgrass and
Vanderwart, 1980), Iran Key Math Diagnostic Test (Cornoli et al., 1976), Numerosity Processing
Speed Test (Cappelletti et al., 2007), and Conservation of Liquid Task with Bogardo and Russ method
(1991). Data were analyzed by multivariate analysis of variance.
Results: The findings demonstrated that there were significant differences between the groups in
terms of liquid conservation, explicit memory, active memory, numerical processing speed, and
visual-spatial skills (p <0.001). However, no significant difference was observed between the groups
in the components of passive and implicit memory (p <0.05).
Conclusion: Based on the obtained results, it can be concluded that the children with dyscalculia
have more problems in conservation ability, visual-spatial ability, and numerical processing speed.
These deficits are not related to the intelligence but to the executive functions, especially the active
memory. Therefore, it can be suggested that these components are among the distinctive
characteristics of this group of students with special learning disability and should be paid special
attention at the time of identification and planning for treatment.
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مطالعه سرعت پردازش عددی ،حافظه آشکار و نهان ،فعال و منفعل ،توانایی نگهداری ذهنی،
و مهارت های دیداری– فضایی دانشآموزان با اختلال ریاضی
*2

سمیه کشاورز ،1علیرضا کاکاوند

 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 .2دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :اختلال یادگیری یکی از اختلالهای شایع در دانش آموزان است که موجب بروز مشکلات تحصیلی و اختلالهای ثانوی در

ویژگیهای شناختی  -ادراکی،

آنها میشود .اختلال یادگیری ریاضی بر طبق ملاکهای آسیبشناسی روانی یکی از زیرمجموعههای ناتوانی یادگیری است .کودکان مبتلا به

اختلال یادگیری،

این اختلال مشکلاتی در روابط فضایی و تواناییهای مختلف ادراکی دارند .بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای شناختی-

اختلال ریاضی،

ادراکی مانند سرعت پردازش عددی ،حافظه آشکار و نهان ،فعال و منفعل ،توانایی نگهداری ذهنی ،و مهارتهای دیداری  -فضایی در

دانشآموزان بهنجار

دانشآموزان دارای اختلال ریاضی و بهنجار است.
روش :طرح پژوهش ،توصیفی از نوع علی-مقایسهای است .به همین منظور از مراکز اختلالهای یادگیری شهرکرج و قزوین  98دانشآموز
دارای اختلال یادگیری به شکل در دسترس و  08دانشآموز فاقد این اختلال نیز به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و مورد
آزمون قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها از آزمون هوش وکسلر ،آزمون حافظه دیداری -فضایی (کورنولدی  ،)1224آزمون حافظه فعال
و منفعل (کورنولدی  ،) 1224آزمون حافظه آشکار و نهان (اسنودگراس و ویندرورت  ،)1208آزمون تشخیصی ایران کیمت (کورنولی و
همکاران  ،)1291آزمون سرعت پردازش عددی (کاپلتی و همکاران  )2889و تکلیف نگهداری ذهنی مایع به روش بوگاردو و روس ()1221
استفاده شد .دادهها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین گروهها در مؤلفه های نگهداری ذهنی مایع ،حافظه آشکار ،حافظه فعال ،سرعت پردازش عددی ،و مهارت
دیداری  -فضایی به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود دارد ( ،)p>8/881اما بین گروهها در دو مؤلفه حافظه نهان و منفعل ( )p<8/84تفاوت
وجود ندارد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج بهدست آمده میتوان چنین استنباط کرد که توانایی نگهداری ذهنی ،مهارت دیداری – فضایی ،و سرعت پردازش

دریافت شده29/80/22 :

عددی از مؤلفههایی هستند که بیشتر در گروههای دارای اختلال ریاضی با اشکال روبهرو هستند .این ضعفها مرتبط به هوش افراد نیست ،که

پذیرفته شده29/12/22 :

مربوط به نارسایی در کنشهای اجرایی به طور خاص حافظه فعال است .بنابراین میتوان بیان کرد این مؤلفهها از ویژگیهای متمایزکننده این

منتشر شده20/84/11 :

گروه از دانش آموزان دارای نارسایی ویژه در یادگیری هستند که باید در هنگام شناسایی و برنامهریزی جهت درمان به آنها توجه خاص داشت.

* نویسنده مسئول :علیرضا کاکاوند ،دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
پست الکترونیکیAr.kakavand@soc.ikiu.ac.ir :

تلفن820-22908821 :
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نظریات مربوط به حافظه که محور پژوهشها ی بستتیاری شده است مدل

مقدمه

بدلی 4است.

افراد مبتلابه اختلال یادگیری ،1دارای مشکلات ویژهای در حوزه تحصیلی

حافظه فعال

(خواندن ،نوشتتن و ریاضتی) هستتند .بر استاس راهنمای تجدیدنظر شده

متشکل از مؤلفههای حافظه مربوط به هم است که در قسمتهای مختلف

تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ،2حدود  2تا  18درصد از کودکان

مغز قرار گرفتهاند و برای ذخیره کوتاهمدت و دستتتتکاری اطلاعات لازم

مبتلا به این اختلال هستتند و معمولا تعداد پسرهای مبتلا به این اختلال ،سه

برای تکلیف شناختی مورد استفاده قرار میگیرد .حافظه فعال شامل ی

بر طبق نظر بدلی ( ،)2889حافظه فعال ،سیستمی

نظام مهار

برابر بیشتتر از دخترها استت ( .)1در ویرایش پنجم راهنمای تشتخیصی و

مجری مرکزی و چنتد نظام فرعی استتتت .مجری مرکزی ی

آمتاری اختلتالهتای روانی ،اختلتال یتادگیری به اختلال یادگیری خاص

توجه استتت که در هماهنگی و ستتازماندهی تکالیف نقش دارد .دومین

تغییر نام داده استتتت و اختلال خواندن ،نوشتتتتن و ریاضتتتی که هر ی

مؤلفته در حتافظته فعال ،طرح دیداری فضتتتایی استتتت که در نگهداری

نشانگر

تصتاویر ،عکسها و اطلاعات مربوط به مکانها نقش دارد .سومین بخش

یتا تصتتتری کننتتده در اختلتال یتتادگیری ختتاص در نظر گرفتته شتتتدنتتد.

متدار آوایی استتتت کته در ذخیره مطتالب گفتاری مانند اعداد ،لغات ،و

بررسیهای اخیر نشان دادهاند که اختلال یادگیری شرایط عصبی-زیستی

جملتات نقش دارد .مؤلفته چهارم ذخیره موقت رویدادی استتتت که این

 2و تصویربرداری مغز

مؤلفه اطلاعات را از دو مؤلفه فرعی حافظه فعال یعنی مدار آوایی و بخش

بهمنظور افزایش دقت تشتخیصتی و روشن شدن زمینه عصبی-زیستی در

دیتداری فضتتتایی و از حتافظه بلندمدت فراهم کرده و با هم یکپارچه و

شتتناستتایی اختلالهای یادگیری استتتفاده میشتتود .نتایج بهدستتتآمده با

هماهنگ میکند (.)1

بهعنوان ی

اختلال مستقل شناخته میشدند ،اکنون بهعنوان ی

است و امروزه از فنآوریهای الکتروفیزیولوژی

استتفاده از ابزارهای الکترو انسفالوگرافی ،پتانسیلهای مربوط به رویداد،

رادکین ،پیرسون و لوجی ( )4بیان میکنند که طرح دیداری-فضایی

پتانستتیلهای برانگیخته بینظمیهای مغزی ،و عملکرد نابهنجار مغز را در

یکی از مؤثرترین عوامل در یادگیری ریاضتی است و از بین اجزا حافظه

افراد مبتلا به اختلالهای یادگیری شناسایی کرده است (.)2

فعتال ،بیشتتتترین ارتبتاط را با یادگیری ریاضتتتی دارد .همچنین ژانگ و

شتواهد پژوهشتی در ستببشتناستی اختلال بهطور ویژه بر دو ساختار

همکاران ( ،)1ستتوانستتون و جرمن ( )9نشتتان دادهاند که کودکان دارای

مغزی تأکید دارند ،قطعه آهیانهای و پیشتتانی و مکانیستتمهایی که توستتط

نتاتوانی در ریتاضتتتی در حافظه فعال و بهویژه حافظه دیداری-فضتتتایی،

این دو قطعه مهار میشتود .یکی از مکانیستتمهای قطعه پیشتانی که بستتیار

عملکرد پایینتری نسبت به سایر دانشآموزان دارند.

عصتتبروانشتتناختی ،آن دستتته از فرایندهای شتتناختی هستتتند که تحت

محرکها و اشیا دیداری در حافظه میشود و مکانیسم نگهداری اعداد یا

عنوان رفتارهای جهتدار و هدفمدار شتتناخته میشتتوند و دربرگیرنده

کلمات و هرگونه محرک دیگر در حافظه دیداری-فضتتتایی چیستتتت

دامنه وستتتیعی از فرایندهای شتتتناختی و تواناییهای رفتاری استتتت که

یتافتتههتای پژوهش اخوان تفتی ،بویل و کرافورد ( )1نشتتتان میدهد که

استتتتتدلتال ،حل مستتت له ،برنامهریزی ،تواناییهای توجه پایدار ،مقابله با

توجته دیتداری-فضتتتایی در نگهتداری محرکهتای دیداری در حافظه

تداخل و عملکرد چندتکلیفی را شتامل میشود .حافظه فعال ،بازداری ،و

دیداری-فضتایی ی

کننده و مهم استت و این موضوع

انعطافپذیری ذهنی به ترتیب بهعنوان هستتتته مرکزی کنشهای اجرایی

منطقی استتتت کتته فرم کنیم توجته دیتتداری-فضتتتایی نقش مهمی در

در عملکرد یادگیری شناخته میشوند ( 2و .)2

فرایندهای یادگیری مانند ریاضتیات دارد .دو مکانیسم از توجه دیداری-

مکانیستم کم

پژوهشهتتای مختلف نشتتتان دادهانتتد کتته کودکتتان بتتا اختلتتالهتتای

فضایی در اینباره قابل توضی است :یکی فرایند تسهیلکننده برای توجه

یادگیری ،نارستتایی ویژهای در حافظه فعال دارند ( .)5یکی از جدیدترین

به محرک ها و انتخاب اطلاعات مورد نیاز و دیگری فرایند بازداری برای

1. Learning disorders
2. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder
3. Electrophysiological technology

4. Executive functions
5. Baddeley
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مهم استتتت کنشهتتای اجرایی 5استتتت .کنشهتتای اجرایی در ادبیتتات

نکتهای که قابلتوجه استتت این استتت که چه عاملی باعه نگهداری
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محرکهای نامربوط و عدم انتخاب آن اطلاعات استتت .هر دو مکانیستتم

معمول ،مشکلات بیشتری در تکالیف مربوط به حافظه دیداری – فضایی

برای پردازش کارآمد مورد نیاز است .پژوهشها به عدم توانایی بازداری

نشان میدهند (.)12-12

و انتخاب موارد نامربوط به تکلیف در مشکلات یادگیری تأکید داشتهاند

در هر صتتتورت ،درحتتالیکتته برخی از مطتتالعتتات بین مهتتارتهتتای

و یا ستترعتپایین در توجه و پردازش میتواند مستت ول کاهش ستترعت

دیتداری– فضتتتایی و توانتاییهتای ریاضتتتی ،رابطه معناداری را یافتهاند

یادگیری و ضعف در ریاضیات باشد.

( )22،2امتا برخی مطتالعتات رابطتهای در این زمینته پیدا نکردهاند ()22؛

بنابراین با توجه به نکاتی که بیان شد میتوان اینگونه پیشبینی کرد

بنابراین ،این موضتوع مبهم باقی میماند که آیا کودکان دارای مشکلات

که کارکردهای شتناختی مانند نگهداری ذهنی ،سرعت پردازش عددی،

ریاضتتی درمجموع نارستتاییهای دیداری– فضتتایی را نشتتان میدهند

حتافظته فعتال ،و مهتارتهتای دیداری-فضتتتایی در دانشآموزان دارای

ستتترعتت پردازش به ظرفیت ذهنی برای پردازش ستتتریع اطلاعات معین

اختلال ریاضتتتی متفاوت از دانشآموزان بهنجار باشتتتد .مطالعات نشتتتان

اشتتاره دارد .مطالعات بهطور منستتجم نشتتان دادهاند که ستترعت پردازش

دادهاند که مهارتهای دیداری– فضتتتایی ،1ستتترعت پردازش عددی 2و

مقادیر

عددی با پیشترفت ریاضتی رابطه دارد ( .)25،18توانایی تشتخی

( )1-5بدون شتتتمردن – که تعبیر کردن نامیده میشتتتود– ی

تواناییهای نگهداری ذهنی 2و حافظه دانشآموزان ابتدایی با پیشتترفت و

کوچ

مشتکلات ریاضی آنها رابطه دارد ( 2و  .)0با اینحال ،سؤالهای متعددی

جنبه از مکانیستتم آلازین ذاتی استتت .نتایج پژوهشتتی در این زمینه نشتتان

در رابطه با تعاملها و تغییرات تحولی مبهم باقیمانده است .به دلیل آنکه

داده است که کودکان دارای مشکلات ریاضی هنگامیکه تلاش میکنند

کودکان دارای مشتکلات یادگیری از نوع ریاضتی در مقایسه با کودکان

اعداد کوچ

دهند وقفه در پاسخدهی و نرخ خطای بیشتری

دارای پیشتترفت بهنجار ،ستتطوح هوشبهر کمتری نشتتان میدهند (،)18

دارند ( .)24به نظر میرسد که این موضوع در رابطه با اعداد بزرگتر از

تفتاوتها در توانایی نگهداری ذهنی ،مهارتهای دیداری – فضتتتایی و

 5و همچنین برای گستتتره تعبیری ( )1-5مصتتداد داشتتته باشتتد .کودکان

ابعاد حافظه ممکن استتت صتترفا نتیجه تفاوت در هوشبهر باشتتد که در

دارای مهتارتهتای ریتاضتتتی پایین همچنین در تکالیف مقایستتته مقدار

پژوهشها بهقدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

نمادین و لیرنمادین ،وقت بیشتری صرف میکنند (.)0

را تشخی

برخی پژوهشها بهطور مکرر نشان دادهاند که نمایش فضایی مناسب

از جملته مهتارتهتای شتتتنتاختی مورد مطالعه دیگر در این پژوهش

مقدار اعداد – که معمولا توستتط تکالیف برآورد خط ارزیابی میشتود–

میتوان به توانایی نگهداری ذهنی اشتتاره کرد که با اختلالهای ریاضتتی

پیتامتدهتای یتادگیری در ریتاضتتتی را پیشبینی میکنتد ( .)11بکات 5و

بهخصتتوص اختلال ریاضتتی در ارتباط استتت .توانایی نگهداری ذهنی به

همکتاران ( ،)2884دریتافتنتد کودکتان دارای نتارستتتاییهای دیداری –

آگتاهی از عتدم تغییر مقتدار بتا وجود تغییر در حتالت ،شتتتکل یا اندازه

فضتایی اللب بیشتتر از کودکان دارای سطوح پیشرفت معمول ،مشکلات

آشتتتکتار گفتته میشتتتود .پیتاژه ( )1214 ،1291فرم کرد کته توانتتایی

ریاضی دارند .کودکان دارای مشکلات ریاضی همچنین اعداد را در خط

نگهداری مقدار ،گام مهمی برای شتتتکلگیری مهارت ریاضتتتی استتتت

شاهد

( .)12پیاژه بحه کرده استتت که کودکان نستتبت به ماهیت اعداد بینش

دیگر برای وجود ارتبتاط میتان مشتتتکلات ریاضتتتی و توانایی دیداری–

کستتتب خواهند کرد و بنابراین اگر فقط بتوانند درک کنند که مقادیر و

فضتتایی از پژوهش درباره حافظه فعال دیداری – فضتتایی بهدستتتآمده

اعداد خودشتتتان مستتتتقل از ترتیبشتتتان ثابت هستتتتند ،قادر خواهند بود

است .نتایج مطالعات نشان میدهند حافظه فعال یا فعال دیداری – فضایی

فرایندهای درگیر در اعمال محاستتتباتی اصتتتولی را بفهمند .فرضتتتیههای

پیشتتترفت ریاضتتتی را در چندین حوزه پیشبینی میکند (.)10-14 ،12

نظریه پیاژه بهطور مکرر مورد انتقاد قرارگرفته استت ،اما تأیید شده است

کودکان دارای مشتکلات ریاضتی در مقایسته با کودکان دارای پیشرفت

که کودکان باید نستبت به روابط کمیتت آگاه باشند قبل از آنکه بتوانند

اعداد ،کمتر بهطور صحی قرار داده بودند (به نقل از  .)15-12ی
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2. Numerosity Processing Speed

3. Conservation Abilities
4. Bachot
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آنها را به مستتا ل عددی نستتبت دهند ()22؛ بنابراین توانایی نگهداری در

مشکلات یادگیری در انواع تکالیف مربوط به حافظه کوتاهمدت از گروه

مرحلته عملیتات عینی ممکن استتتت عتامتل مهمی در تحول مهارتهای

گواهی که از نظر ستتنی با آنها همتا شتتده بودند ضتتعیفتر عمل میکنند.

ریاضی باشد.

برای نشتتان دادن این موضتتوع که نارستتایی در حافظه این کودکان کلی

پژوهشهتا رابطته میتان مهارتهای ریاضتتتی و نگهداریهای ذهنی

نیستتتت ،کودکان دارای مشتتتکلات یادگیری از نظر یادآوری چهرهها و

مختلف را در کودکان ابتدایی حتی در سطوح هوشبهر بالا نشان دادهاند

کلمهها با کودکان عادی همستتن آنها مقایستته شتتدند .در مورد یادآوری

( .)24مطتالعتات نشتتتان میدهنتد که کودکان در مقطع پیشدبستتتتانی و

چهرهها هی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد (.)2

ستال های آلازین مدرسته که به نگهداری ذهنی دستت نیافتهاند به شکل

بتا توجته بته آنچته بیتان شتتتد و همچنین بتا توجته به این دیدگاه که

حتتا تز اهمیتی از کودکتتانی کتته بتته نگهتتداری ذهنی (متتاده و عتتدد)

دانشآموزان دارای اختلتالهتای یادگیری در تکالیفی مشتتتکلدارند که

دستتتتیافتهاند از نظر عملیات محاستتتباتی اولیه (جمع ،تفریق ،ضتتترب و

راهبردی هستتتتنتد (بر استتتاس دیدگاه پردازش اطلاعات) ،یکی دیگر از

تقستتیم) و از نظر دقت و ستترعت در حل مستتا ل محاستتباتی اولیه (برای

اهداف پژوهش حاضتر بررستی دو نوع از حافظه نهان 1شناختی و حافظه

مثتال ،)54÷4 = 2 ،5×4 = 28 ،2+2 = 4 ،تفتاوت دارند ( .)11همچنین

منفعل 2در این کودکان جهت روشتتتنگری برخی از فرضتتتیههای موجود

شد کودکان پایه اول و دومی که به نگهداری ذهنی دست نیافته

است .حافظه نهان در برابر حافظه آشکار 2و حافظه منفعل در برابر حافظه

بودند مهارتهای جمع و تفریق ضتتعیفتری داشتتتند ( .)21درعینحال،

فعال 5بررستتتی خواهد شتتتد .حافظه نهان و منفعل لیرراهبردی ،و حافظه

توانایی نگهداری باثبات میتواند تحتتأثیر آموزش رستمی ریاضی قرار

آشتتتکار و فعال نیز راهبردی هستتتتند .نتایج چنین پژوهشتتتی میتواند در

بگیرد ( )24و کودکانی که از مهارتهای عددی اساسی برخوردار نیستند

تشتخی

نشتانگرهای اختلال ریاضی مؤثر باشد بهگونهای که با تأکید بر

ممکن استتتت نتواننتد به فهم اصتتتول نگهداری نا ل شتتتوند و این باعه

این نشانگرها ،اهمیت لزوم آموزش مبتنی بر این تواناییها برای این دسته

میشتتتود حتی عقتبتر بمتاننتد؛ بتا این حتال هی مطالعهای هنوز بهطور

از کودکان روشتنتر خواهد شتد .بهطور خلاصته ،مطالعه حاضر با هدف

نظامدار تواناییهای نگهداری در کودکان دارای مشتتتکلات ریاضتتتی را

بررستی دو فرضتیه تدوینشتده است :سرعت پردازش عددی ،نگهداری

مطالعه رابطه بین تکالیف نگهداری ذهنی

ذهنی ،ابعاد حافظه و توانایی دیداری– فضتتتایی با پیشتتترفت ریاضتتتی و

مایع و پیشترفت ریاضی را موردبررسی قرار داده است که نتایج آن نشان

اختلتال در ریتاضتتتی رابطته دارنتد (فرضتتتیه یکم)؛ دانشآموزان دارای

داد کته بین این دو واقعیتت در کودکتان  1تا  9ستتتاله ،ارتباط نیرومندی

مشتکلات ریاضتی در همه متغیرها سطوح توانایی پایینتری را نشان دهند

وجود دارد (.)21

(فرضتتیه دوم)؛ بنابراین ستتؤال اصتتلی پژوهش این استتت که آیا ستترعت

مشخ

بررستتی نکرده استتت .تنها ی

بتاوجود متدلهتا و دیتدگتاههای نظری مختلف ،بررستتتی حافظه در

پردازش عددی ،حافظه آشتتکار و نهان ،فعال و منفعل ،توانایی نگهداری

دیدگاه یا تعریف جامع

ذهنی ،مهارتهای دیداری  -فضتتایی با اختلال در ریاضتتی رابطه دارند و

کودکتان دارای اختلتال یتادگیری هنوز بته یت

منتهی نشتتده استتت .برخی از پژوهشهای انجامشتتده در مورد حافظه این
کودکتان به این نتیجه رستتتیدهاند که این کودکان با کودکان بهنجار در
حافظه صتتتادد نیستتتت .این نتایج در مقابل نتایج برخی از پژوهشتتتگران
بهدستتتآمده که اعتقاد دارند ضتتعف در حافظه این کودکان کلی استتت
( .)29همچنین برخی از پژوهشهتا نشتتتان میدهنتد کته کودکان دارای
1. Implicit memory
2. Passive memory
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روش
الف) طرح پژوهش و ش رکتکنندگان :روش انجام پژوهش حاضتتر
توصتیفی و از نوع علی-مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش را تمامی
دانشآموزان پتایته دوم تتا چهتارم مبتلتا و لیرمبتلتا به اختلالات یادگیری
مقطع دبستتتان شتتهر کرج و قزوین در ستتال تحصتتیلی  29-21تشتتکیل
3. Explicit memory
4. Active memory
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میدهند .مجموع شتتترکتکنندگان در این پژوهش  148نفر شتتتامل 08

دارای  12خردهآزمون است که  2ازمون آن جنبه ذخیره دارد و 1آزمون

دانشآموز بهنجتار و  98دانشآموز دارای نتارستتتایی ویژه در یتتادگیری

آن ،کلامی و  1آزمون ،لیرکلامی است .این مقیاس توسط شهیم در سال

بودند .دانشآموزان دارای نارستتایی از ستته گروه اختلال ریاضتتی؛گروه

 1215به منظور ارزیابی هوش کودکان  1تا  12ستتاله و برای استتتفاده در

خواندن و نوشتتتتن؛ وگروه خواندن ،نوشتتتتن و ریاضتتتی که در پژوهش

شتتتهر شتتتیراز ترجمته ،انطبتاد و بتا استتتتفتاده از ی

نمونه  1588نفری

حتاضتتتر گروه مختلط نتامگذاری شتتتدند ،تشتتتکیل شتتتدند .با توجه به

هنجاریابی شتتتد .پایایی به روش بازآزمایی  8/55تا 8/25و پایایی دو نیمه

شد که  52درصد از

کردن آن  8/52تا  8/20گزارش شتده است .روایی همزمان آن با استفاده

کودکان در پایه دوم 21/2 ،درصتد در پایه ستوم ،و  21/9درصد در پایه

از همبستتتگی نمرات با نمرات بخش عملی مقیاس وکستتلر برای کودکان

چهارم مشتتغول به تحصتتیل هستتتند .با استتتفاده از روش نمونهگیری در

پیشدبستتتانی  8/95گزارش شتتد .بهوستتیله این آزمون برای هر فرد ستته

دسترس و مراجعه به مراکز اختلالات یادگیری شهر کرج و قزوین  98نفر

هوشبهر کلامی ،لیرکلامی و کلی محاستبه میشتود .ضترایب همبستگی

برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند .دانشآموزان بهنجار نیز به تعداد

بین ستته نوع هوشبهر کلامی ،لیرکلامی ،و کلی به ترتیب  8/95 ،8/05و

 08نفر با استتتفاده از روش نمونهگیری تصتتادفی چندمرحلهای انتخاب و

 8/04بهدستآمده است (.)20

مورد آزمون قرار گرفتند .ملاکهای ورود به پژوهش برای کودکان مبتلا

 )2آزمون حافظه بینایی-فضتتایی :2این آزمون بهوستتیله کورنولدی ()22

اختلال یادگیری توسط روانشناس

تهیه شده و توانایی تکلیف تصاویر را اندازهگیری میکند .آزمون حافظه

 )2 ،عدم وجود سایر اختلالهای روانپزشکی )2 ،رضایت

بینایی -فضتتایی از  2جدول  5×5تشتتکیلشتتده استتت و شتتامل تصتتاویری

والدین جهت شرکت در پژوهش؛ و ملاک ورود دانشآموزان بهنجار نیز

آشتتتناستتتت که در خانههای متفاوت و با وضتتتعیتی متفاوت ،در جداول

شتامل )1 :عدم وجود هرگونه اختلال روانپزشکی ،و  )2رضایت معلم و

قرارگرفتهاند .از دانشآموز خواستته میشتود که هر تصویر را در جدول

کادر مدرستتته جهت شتتترکت در پژوهش بوده استتتت .ازآنجاییکه در

 ،5×5برای  28ثانیه مشتتاهده کند تصتتویر مربوطه و محل آن را به خاطر

پژوهش حتاضتتتر تمرکز اصتتتلی بر نمونه مبتلا به اختلال یادگیری از نوع

بسپارد .در این تکلیف ،دو نمره جداگانه قابل محاسبه است ،نمره فضایی

مشتتتکلات ریاضتتتی از تمامی

از تعداد محل های درستت یادآوری شتده و نمره بینایی از تعداد تصاویر

شرکتکنندگان در پژوهش ،آزمون ریاضی ایران کیمت به عمل آمد و

درستتی که نام آنها بیان شتده استت ،به دست میآید .برای هر یادآوری

دانشآموزانی که نمرات آنها در این آزمون دو انحراف استاندارد ،کمتر

درستتتت به آزمودنی ی

نمره تعلق میگیرد .پایایی این آزمون با روش

از میانگین آزمون (میانگین  188و انحراف استتاندارد  )14قرار داشتتت به

آزمون-بازآزمون برای کودکان  5/4تا  11/4ستتال 8/02 ،گزارش شتتده

عنوان گروه نمونه دارای مشکلات ریاضی انتخاب شدند .از این آزمون به

استتت ( .)22در پژوهش حاضتتر اعتبار این آزمون با استتتفاده از ضتتریب

عنوان آزمون تکمیلی در مورد دانشآموزانی کتته در مراکز اختلتتالهتتای

آلفای کرونباخ  8/92به دست آمد.

یادگیری و ستتتایر مراکز ،پرونده تشتتتخیصتتتی توستتتط روانشتتتناس یا

 )2آزمون حافظه فعال و منفعل :2حافظه فعال از طریق آزمونی که توسط

بررستیهای آماری درباره مقطع تحصتیلی مشخ

به اختلال یادگیری شامل )1:تشخی
یا روانپزش

ریاضتتتی بود جهت ارزیابی و تشتتتخی

روانپزش
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داشتند ،استفاده شد.

ب) ابزار:

کورنولدی ( )22طراحی و مورداستتتتفاده قرارگرفته استتتت اندازهگیری
میشود .این آزمون به ماتریس حافظه فعال معروف است .در این تکلیف

 )1آزمون هوش وکستتلر :این مقیاس در ستتال  1252توستتط وکستتلر تهیه

از یت

شتتتده استتتت و در ستتتال  1295مورد تجتدیتدنظر قرار گرفت و پس از

استت استتفاده میشود .مربع قرمز بهعنوان نقطه شروع در نظر گرفته شده

هنجاریابی به مقیاس هوش وکستتلر کودکان 1نامگذاری شتتد .این مقیاس

است .این آزمون سه بار اجرا میشود و هر بار یا هر مرحله نیز از  1دستور

1. Wechsler Intelligence Scale for Children
2. Visual_spatial memory test

3. Active and passive memory test

متاتریس  2×2که تنها مربع ستتتمت چا پایین آن به رنگ قرمز
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محاستبه می شود .حافظه منفعل بر اساس ماتریس حافظه منفعل که توسط

 )4آزمون تشتتتخیصتتتی ایران کیمت :این آزمون بهمنظور شتتتناستتتایی

کورنولدی ( )22به کار گرفته شتتده استتت اندازهگیری شتتد .پایایی این

دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضتتتی در ستتتال  1291توستتتط

آزمون نیز  8/11است .این آزمون دارای سه فرم است و هر فرم نیز دو بار

کورنولی ،نتتاچمن و پریچتتت 2طراحی و تهیتته شتتتتده استتتتت و برای

تکرار شده است .فرمهای بهکاربرده شده ماتریسهای  4×4هستند که در

دانشآموزان رده ستتتنی  11 – 1ستتتال کاربرد دارد ( .)21این آزمون به

دو فرم اول ستتته ختانه ،در دو فرم دوم چهارخانه و در دو فرم ستتتوم نیز

لحاظ گستتره و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی ،عملیات ،و کاربرد

نمره بتته

استتتت .این بخشها در مجموع به  12خردهآزمون تقستتتیم شتتتدهاند .این

آزمودنی تعلق میگیرد .تکلیف آزمودنی در این آزمون به خاطر ستپردن

آزمون دارای  240پرسش است که بهطور انفرادی قابل اجرا است .پساز

جای خانههای زردرنگ استت .در پژوهش حاضتتر با استتفاده از ضتتریب

این که نمرات دانشآموز در هر ی

از خردهآزمونها محاستتتبه شتتتد و

آلفای کرونباخ پایایی این آزمون  8/02به دست آمد.

مجموع آنها نیز به دستتتت آمد ،بر استتتاس میانگین و انحراف استتتتاندارد

 )5آزمون حتافظته آشتتتکتار و نهتان :1برای اندازهگیری حافظه نهان ،از

گروه مرجع که قبلا هنجاریابی شتتتده و برای هر پایه موجود استتتت ،نمره

آزمون تکمیل تصتتتاویر ،اقتباسشتتتده از آزمون اصتتتلی استتتنودگراس و

استتتاندارد هر دانشآموز بهصتتورت نمره  Zگزارش میشتتود .پایایی این

ویندروارت ،)1208( 2استتتتفاده شتتتد .اعتبار این آزمون به روش آلفای

آزمون با استتتتفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد و میزان آن در  4پایه

کرونباخ  8/91گزارش شتده استت ( .)28این آزمون شامل  28تصویر از

بین  8/08 – 8/05گزارششتتده استتت .این آزمون در ستتال  1201توستتط

تصتاویر آشتنا استت .هر محرک به  0مرحله تقستتیم شده است که اولین

محمد اسماعیل و هومن هنجاریابی شده است (.)22

مرحله ناکاملترین و مرحله هشتم تصویر کامل شیء است .محرکها به

 )1آزمون ستترعت پردازش عددی :5این آزمون در ستتال  2889توستتط

دو گروه  Aو  ،Bهرکدام شتامل  14تصتویر تقسیم شدهاند و تلاش شده

کتاپلتی و همکتاران طراحی و اجرا و اعتبتار آن به روش آلفای کرونباخ

استتت که در هر گروه تصتتاویری گنجانده شتتود که از نظر آشتتنا بودن و

 8/92گزارش شده است ( .)22به کودکان  21کارت با تعداد متفاوتی از

پیچیدگی ،برابر باشند .ابتدا مجموعه  Aبه کودک ارا ه میشود (تصاویر

نقطههای قرمز ( 2تا  12عدد) نشان داده میشود و از آنها خواسته میشود

هدف) ،به این صورت که هر تصویر را از ناکاملترین ارا ه میکنیم تا به

تعداد نقطهها را با ستتترعت هر چه تمامتر بگویند .زمان پردازش و تعداد

شتکل کامل تصتویر برستیم .بعد از مرحله اول یعنی ارا ه تصاویر هدف،

اشتتتتباهات بهعنوان ملاکی برای ارزیابی ستتترعت پردازش عددی در نظر

 14دقیقه به آزمودنی استراحت داده میشود و بعد از آن مرحله دوم اجرا

گرفتته میشتتتود که در این پژوهش ملاک ارزیابی این توانایی ،میانگین

میشود .در این مرحله  14تصویر مجموعه  Aکه در مرحله اول کودک

زمتان پردازش در نظر گرفته شتتتد .در پایان اجرای آزمون میانگین زمان

آنها را دیده بود با  14تصتتتویر مجموعه  Bبه شتتتکلی درهمآمیخته و به

پردازش عددی برای هر دانشآموز محاستتتبه میشتتتود و آن عدد ملاک

طریقی تصادفی به آزمودنی ارا ه میشوند .طریقه ارا ه کارتها و شرایط

مقایستتته قرار میگیرد .در پژوهش حاضتتتر نیز میانگین ستتترعت پردازش

اجرا کاملا شتتبیه به مرحله مطالعه استتت .بعد از شتتناستتایی هر تصتتویر ،در

عددی در گروههای مورد مقایستتته محاستتتبه و تفاوت آنها ارزیابی شتتتد

مرحله آزمون از آزمودنی پرستتیده میشتتود که آیا او قبلا این تصتتویر را

( .)22اعتبتار این آزمون بته روش آلفتای کرونبتاخ بر استتتاس دادههتتای

دیده استتت یا خیر .صتترفهجویی در مرحلهای که آزمودنی نام تصتتویر را

پژوهش حاضر  8/90محاسبه شد.

پنجختانتته زردرنتتگ وجود دارد .برای هر ختتانتته درستتتت یت

میدهد بهعنوان

)9تکلیف نگهداری ذهنی مایع :4در این آزمون به کودکان ستته اندازه

بین مرحله مطالعه و آزمون در تصتتاویر هدف تشتتخی

اندازه ای از حافظه نهان ،و بازشتناستی و یادآوری درستت تصاویر هدف

مختلف از محفظه پلاستیکی همانند مطالعه بوگاردو روس )1221( 1شامل

1. Implicit and explicit memory test
2. Snodgrass & Vanderwart
3. Cornoli, Natchman & Pritchet

4. Numerosity Processing Speed Test
5. Conservation-of-Liquid Task
6. Bugard, Roos
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تشتتکیلشتتده استتت .نمره هر آزمودنی بر استتاس موفقیت در این مراحل

بهعنوان اندازهای از حافظه آشکار در نظر گرفته میشوند.

مطالعه سرعت پردازش عددی و مهارت های دیداری– فضایی دانشآموزان با اختلال ریاضی

ی

لیوان بلند ،دو لیوان متوستتط هماندازه ،و ی

سمیه کشاورز و همکار

لیوان پهن کوتاه داده

پتاستتتخگویی به ستتتوالها ،توضتتتیحات لازم به آنان داده شتتتد .پیش از

میشتتتود .لیوانهتای بتا انتدازه متوستتتط بتا مقدار هماندازهای از مایع پر

پاستتخگویی به ستتوالها به تناستتب تحول شتتناختی دانشآموزان ،آگاهی

میشوند و بهعنوان لیوانهای مرجع در نظر گرفته میشوند .این آزمون بر

لتاز م بته آنها داده شتتتد .در این مطالعه ملاحظات اخلاقی مورد توجه قرار

استتاس فعالیت گلدستتتون ( )25انجام میشتتود .بعد از ریختن آب از ی

گرفت بدین ترتیب در زمینه محرمانه بودن اطلاعات افراد نمونه ،نیز نام و

لیوان به لیوان دیگر ،از کودکان خواستتته میشتتود قضتتاوت کنند که آیا

نام خانوادگی آنها پرستتیده نشتتد و پرستتش در مورد ستتایر ویژگیها با

لیوان ها به ترتیب میزان آب برابری داشتتتند .حداکثر امتیاز این آزمون1 ،

رضتایت کادر آموزشی و دانشآموزان صورت گرفت .همچنین به افراد

استتتت و کودکتانی که از  1امتیاز ،حداقل  4بگیرند بهعنوان افراد دارای

نمو نه اطمینان داده شتتد که اطلاعات حاصتتل از این پژوهش به صتتورت

نگهتداری ذهنی متایع تلقی میشتتتوند و بنابراین به مرحله عملیات عینی

گروهی تحلیل میشود  .فقط برای اهداف پژوهشی بهکار گرفته میشود.

رسیده اند .لازم به ذکر است که پایایی این آزمون به روش دو نیمه کردن
مبتنی بر دادههای پژوهش حاضر  8/11محاسبه شد.
ج) روش اجرا :برای جمعآوری دادههای این پژوهش ،پس از کستتتب
مجوز از آموزش و پرورش ،پرستتتشتتتنتامتههتتای مربوط بته ویژگیهتتای
شتتناختی-ادراکی در اختیار دانشآموزان حاضتتر در نمونه پژوهش قرار
گرفت .با هماهنگیهای به عمل آمده پرستتتشتتتنامهها به صتتتورت فردی

یافتهها
درجدول  ،1شتتاخ

های توصتتیفی متغیرهای پژوهش از قبیل میانگین و

انحراف معیار گزارششتتدهاند .همچنین برای بررستتی نرمال بودن متغیرها
از آزمون چولگی و کشتتیدگی استتتفاده شتتد که این شتتاخ

ها نیز در

جدول  1ارا ه شدهاند.

توستتتط دانشآموزان تکمیتل شتتتد .همچنین در صتتتورت مشتتتکتل در
جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به متغییر ویژگیهای شناختی-ادراکی و نتایج بررسی نرمال بودن متغییرها
متغیر
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ح

اختلال ریاضی

28

2/28

1/821

1/119

8/121

8/450

8/292

اختلال خواندن و نوشتن

28

2/58

1/421

8/289

8/202

8/282

-8/255

مختلط

28

2/22

1/284

1/112

8/112

8/525

-8/120

بهنجار

08

2/82

1/225

1/282

8/892

8/204

8/800

کل

148

2/29

1/202

1/00

8/184

8/218

-8/221

اختلال ریاضی

28

99/48

12/42

8/288

8/222

8/828

-1/151

اختلال خواندن و نوشتن

28

11/14

11/24

8/190

8/959

8/252

-8/214

مختلط

28

05/89

15/98

8/282

8/228

-8/110

-8/120

بهنجار

08

52/15

12/12

1/211

8/185

-8/418

-8/294

کل

148

40/99

22/81

1/220

8/841

8/159

-8/102

اختلال ریاضی

28

2/24

8/222

8/084

8/421

8/180

-8/518

اختلال خواندن و نوشتن

28

2/14

1/51

8/224

8/251

8/588

-8/222

مختلط

28

2/18

1/12

1/181

8/192

-8/829

-8/111

بهنجار

08

2/02

1/188

1/119

8/125

8/222

-8/509

کل

148

2/05

1/159

1/41

8/841

8/182

-8/202

28

1/94

2/22

8/495

8/029

8/221

-8/894

اختلال ریاضی

ظ

ا

کل

148

5/82

1/221

1/801

8/218

-8/554

-8/210

ه

حافظه منفعل

بهنجار

08

5/19

8/224

1/841

8/8142

8/502

8/420

آ

سرعت پردازش عددی

مختلط

28

2/19

1/820

1/811

8/218

8/120

-8/298

کا

حافظه نهان

اختلال خواندن و نوشتن

28

5/14

8/191

1/228

8/892

8/199

ش

ف

اختلال ریاضی

28

2/24

1/858

1/829

8/222

-8/192

8/121
-8/450

ر

نگهداری ذهنی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

z

سطح معناداری

چولگی

کشیدگی

18

حافظه فعال

دیداری –فضایی
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اختلال خواندن و نوشتن

28

0/14

1/21

8/289

8/202

8/021

8/912

مختلط

28

9/28

1/22

1/222

8/802

8/529

8/922

بهنجار

08

2/51

2/812

1/122

8/142

8/414

8/228

کل

148

0/11

2/80

8/220

8/202

8/211

8/111

اختلال ریاضی

28

2/08

8/910

1/125

8/118

8/292

-1/121

اختلال خواندن و نوشتن

28

4/94

1/28

1/122

8/112

8/425

8/892

مختلط

28

2/48

1/882

1/222

8/188

-8/180

-8/228

بهنجار

08

4/10

1/241

1/128

8/118

-8/892

8/101

کل

148

4

1/482

1/829

8/222

8/805

-8/589

اختلال ریاضی

28

1

8/040

1/110

8/115

8/444

-8/808

اختلال خواندن و نوشتن

28

1/54

8/418

1/151

8/122

8/210

8/222

مختلط

28

1/22

8/040

1/219

8/812

8/215

-8/505

بهنجار

08

2/15

8/924

8/082

8/581

-8/528

-8/222

کل

148

1/91

8/099

1/82

8/890

-8/128

-8/149

در این جدول نتایج آزمون چولگی و کشتتیدگی برای بررستتی نرمال

گروهها همگن است .برای بررسی همگنی ماتریس واریانس–کوواریانس

بودن توزیع متغیرها در گروهها گزارش شده است .با توجه به این جدول

متغیرهای مورد بررستتی در گروهها از آزمون امباکس استتتفاده شتتد که

قتدرمطلق مقتادیر چولگی و کشتتتیتدگی برای تمامی متغیرهای پژوهش

یتافتهها نشتتتان داد که آماره  Fآزمون امباکس ( )1/120معنادار نیستتتت

تر از  2است .این نتیجه نشان میدهد توزیع متغیرها نرمال است و

( .)p=8/181برای بررسی مفروضه کرویت یا معناداری رابطه بین متغیرها

متتاننتتد تحلیتتل واریتتانس چنتتدمتغیره

از آزمون مجذور خی بارتلت استتتفاده شتتد که نتایج نشتتان داد که آماره

کوچ

میتوان از آزمونهتتای پتتارامتریت

استتتتفتاده کرد .قبل از ارا ه نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره  ،در

مجذور خی بارتلت  112/222در سط  8/881معنادار است.

ابتدا پیشفرمهای آن مورد بررستتی قرار گرفت .برای بررستتی همگنی

پس از بررستتتی پیشفرمهتای تحلیتل واریتانس چندمتغیری ،نتایج

واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استتفاده شد .یافتهها نشان داد

آزمون نشتتتان داد کتته بین گروههتتا در ویژگیهتتای شتتتنتتاختی-ادراکی

کتته آمتتاره آزمون لوین جهتتت بررستتتی همگنی واریتتانس متغیرهتتا در

( )Wilks Lambada= 8/115 ، F = 11/90 ، P = 8/881تفاوت

گروههتتای پژوهش برای متغیرهتتای نگهتتداری ذهنی ( ،)1/990حتتافظتته

معنتاداری وجود دارد .برای پیبردن بته تفاوت مذکور نتایج حاصتتتل از

آشتتکار ( ،)2/92حافظه نهان ( ،)1/92دیداری-فضتتایی ( ،)1/82ستترعت

تحلیل واریانس ت

متغیره در جدول  2گزارش شتده است .نتایج تحلیل

پردازش ( ،)8/922حتتافظتته فعتتال ( ،)8/258و حتتافظتته منفعتتل ()8/055

داده ها نشتتتان داد که حداقل بین یکی از متغیرهای مورد بررستتتی در بین

معنیدار نیستتتت .همچنین یافتهها نشتتتان داد که واریانس این متغیرها در

گروهها تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول  :2نتایج مربوط به تحلیل واریانس تکمتغیره ویژگیهای شناختی – ادراکی در گروهها
منبع تغییر

11

نگهداری ذهنی

20/49

2

22/04

29/10

8/881

حافظه آشکار

151/10

2

50/02

15/24

8/881

8/229

حافظه نهان

18/29

2

2/11

2/20

8/802

8/854

دیداری – فضایی

155

2

50

21/48

8/881

8/52

پردازش عددی

50291/20

2

11822/12

21/91

8/881

8/11

حافظه فعال

22/01

2

18/24

12/44

8/881

8/22

حافظه منفعل

2/218

2

1/282

8/22

8/222

8/28
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گروه

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

Eta
8/521
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همتانطور کته در جتدول  2مشتتتاهده میشتتتود بین گروهها تنها در

حتافظته فعتال به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج مربوط به

مؤلفههای حافظه منفعل ( )p = 8/222و حافظه نهان ( )p = 8/802تفاوت

جایگاه تفاوتها از طریق آزمون بونفرونی بررسی و در جدول  2گزارش

آماری معناداری وجود ندارد ،اما در ستتایر مؤلفهها یعنی نگهداری ذهنی

شده است.

مایعات ،حافظه آشتتتکار ،مهارت دیداری–فضتتتایی ،پردازش عددی ،و
جدول  :3نتایج آزمون مقایسههای چندگانه
متغیر وابسته

نگهداری ذهنی

حافظه آشکار

حافظه نهان

دیداری  -فضایی
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پردازش عددی

حافظه فعال

گروه ها

تفاوت

خطای برآورد

P

ریاضی – خواندن و نوشتن

8/08

8/224

8/885

ریاضی  -مختلط

8/10

8/298

8/895

ریاضی  -بهنجار

1/22

8/222

8/881

خواندن و نوشتن – مختلط

1/50

8/298

8/881

خواندن و نوشتن  -بهنجار

8/42

8/222

8/141

مختلط  -بهنجار

2/81

8/288

8/881

ریاضی – خواندن و نوشتن

1/58

8/401

8/182

ریاضی  -مختلط

1/14

8/424

8/122

ریاضی  -بهنجار

2/91

8/512

8/881

خواندن و نوشتن – مختلط

8/24

8/424

8/01

خواندن و نوشتن  -بهنجار

1/21

8/512

8/821

مختلط  -بهنجار

1/41

8/229

8/881

ریاضی – خواندن و نوشتن

8/48

8/581

8/98

ریاضی  -مختلط

8/19

8/211

8/522

ریاضی  -بهنجار

8/01

8/219

8/810

خواندن و نوشتن – مختلط

8/19

8/211

8/128

خواندن و نوشتن  -بهنجار

8/21

8/219

8/508

مختلط  -بهنجار

8/14

8/291

8/502

ریاضی – خواندن و نوشتن

1/24

8/212

8/881

ریاضی  -مختلط

8/28

8/221

8/521

ریاضی  -بهنجار

1/00

8/209

8/881

خواندن و نوشتن – مختلط

2/24

8/221

8/881

خواندن و نوشتن  -بهنجار

8/89

8/209

8/422

مختلط  -بهنجار

2/10

8/251

8/881

ریاضی – خواندن و نوشتن

18/04

5/89

8/881

ریاضی  -مختلط

1/49

2/92

8/592

ریاضی  -بهنجار

25/01

2/22

8/881

خواندن و نوشتن – مختلط

19/52

2/92

8/881

خواندن و نوشتن  -بهنجار

25/81

2/22

8/881

مختلط  -بهنجار

51/52

2/91

8/881

ریاضی – خواندن و نوشتن

8/54

8/229

8/241

ریاضی  -مختلط

8/22

8/211

8/512

ریاضی  -بهنجار

1/15

8/109

8/881

خواندن و نوشتن – مختلط

8/22

8/229

8/520

خواندن و نوشتن  -بهنجار

8/12

8/109

8/882
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مختلط  -بهنجار

8/28

8/118

8/881

ریاضی – خواندن و نوشتن

8/28

8/212

8/521

ریاضی  -مختلط

8/24

8/221

8/412

ریاضی  -بهنجار

8/12

8/209

8/508

خواندن و نوشتن – مختلط

8/44

8/220

8/425

خواندن و نوشتن  -بهنجار

8/22

8/209

8/522

مختلط  -بهنجار

8/22

8/251

8/521

نتایج مقایستهها نشان میدهد که میانگین نگهداری ذهنی در گروه با

بهنجار انجام شتتد .نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشتتان داد که

مشتتکل ریاضتتی و گروه مختلط پایینتر از دیگر گروهها استتت .در مؤلفه

در توانتایی نگهداری ذهنی ،برخی از ابعاد حافظه ،مهارتهای دیداری–

حافظه آشتتکار تمام گروههای ستتهگانه مورد بررستتی (اختلال ریاضتتی،

فضایی ،و سرعت پردازش عددی بین دانشآموزان دارای اختلال ریاضی،

اختلال خواندن و نوشتن ،و اختلال مختلط) با دانشآموزان بهنجار تفاوت

اختلال خو اندن و نوشتتتتن ،و بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد .کنش

آمتاری معنتاداری داشتتتتنتد ( )p = 8/881امتا تفتاوت در این مؤلفه بین

اجرایی بتته گستتتترهای از توانتتاییهتتای بتته هم مرتبط اشتتتتاره دارد کتته

گروههتای ستتتهگتانه دارای اختلال به لحاظ آماری معنادار نبود ،بنابراین

فعالیتهایی از قبیل شتتتروع آگاهانه و ستتتاده ی

رفتار و بازداری آن تا

میتوان این گونه نتیجه گرفت که حافظه آشکار تحت تأثیر اختلال است.

فعالیتهایی مانند برنامهریزی پیچیده و حلمست له را شامل میشود (.)24

در مؤلفته حتافظته نهتان و منفعل بین هی کدام از گروهها تفاوت معنادار

مؤلفههای کنش اجرایی در عملکرد ریاضی اثر دارند .ازجمله مؤلفههای

آماری وجود نداشتتت که میتوان نتیجه گرفت این دو حافظه تحت تأثیر

اثربخش در یادگیری ریاضتی توانایی حلمس له است که با وجود اشکال

اختلتال قرار نتدارنتد .مهتارت دیتداری – فضتتتایی بر استتتاس نتتایج بین

کنشهای اجرایی در این دانشآموزان قابل تبیین است که زمینه را برای

دانشآموزان دارای اختلتتال ریتتاضتتتی و مختلط بتتا دانشآموزان دارای

بستیاری از مشتکلات تحصتیلی ازجمله مدرستتههراستتیها و شکستهای

اختلتتال خوانتتدن و نوشتتتتن ( ،)p> 8/881دانشآموزان دارای اختلتتال

تحصیلی فراهم میکند ( 21و .)29

ریاضی با بهنجار ( )p> 8/881به لحاظ آماری متفاوت است اما بین سایر
گروهها تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.

نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشتتتان داد که بین نگهداری
ذهنی دانشآموزان دارای اختلال ریاضتتتی با گروه بهنجار و گروه دارای

ریتاضتتتی و مختلط بتا اختلال خواندن و نوشتتتتن ( )p> 8/881و بهنجار

بین مهارتهای ریاضتتی و مفهوم نگهداری ذهنی در دانشآموزان مقطع

( ،)p> 8/881همچنین بین دانشآموزان دارای اختلال خواندن و نوشتتتن

ابتدایی با مطالعات شتتایر ،گینزبرگ و کو ( ،)24همستتو استتت .توانایی

با دانشآموزان بهنجار ( )p> 8/881به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد.

نگهداری ذهنی پایین به مشتتکلات محاستتبه یا مستتا ل مربوط به معادله باز

در بُعتتد حتتافظتته فعتتال تنهتتا بین دانشآموزان دارای اختلتتال ریتتاضتتتی،

میانجتامتد .پژوهش ووبنتا ( )21نشتتتان داد دانشآموزانی کته به مفهوم

دانشآموزان دارای اختلتتال خوانتتدن و نوشتتتتن ،و مختلط بتتا بهنجتتار

نگهداری ذهنی نرستتتیدهاند در مهارتهای اولیه محاستتتباتی مثل جمع و

( )p> 8/881تفتاوت آمتاری معنتادار وجود دارد اما بین ستتتایر گروهها

تفریق ضتعیفتر هستند .در تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان کرد که

تفاوت دیده نشد.

دانشآموزانی که به نگهداری ذهنی دست یافتهاند هنگام ارزیابی اعمال،

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضتتتر با هدف مطالعه ویژگیهای شتتتناختی-ادراکی کودکان
دارای مشکلات یادگیری با تاکید بر اختلال ریاضی در مقایسه با کودکان

12

فقط بر ی

جنبه اتکا نمیکنند،که از استتتتدلال برگشتتتتپذیر استتتتفاده

میکنند تا به شتتتکل ذهنی تغییر شتتتکل یا تبدیلی را که قبلا اتفاد افتاده
است را معکوس کنند .بر این اساس دانشآموزان نسبت به ماهیت اعداد
بینش کسب خواهند کرد و بنابراین قادر خواهند بود فرایندهای دخیل در
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در مؤلفته ستتترعتت پردازش عتددی بین دانشآموزان دارای اختلال

نتاتوانی یتادگیری کلامی ،تفاوت وجود دارد .نتایج این مطالعه در ارتباط

مطالعه سرعت پردازش عددی و مهارت های دیداری– فضایی دانشآموزان با اختلال ریاضی

اعمال محاستباتی اصولی را درک کنند؛ چنانچه فقط بتوانند درک کنند

مشتتتکل دارند ،ی

که مقادیر و اعداد خودشان مستقل از ترتیبشان ثابت هستند.

مربوطه در آنها دارای آستتیب جز ی خفیف باشتتد و کستتانی که مشتتکل

دلیل احتمالی این استتتت که ممکن استتتت نیمکره

مفهوم مورد مطتالعته دیگر در این پژوهش ستتترعت پردازش عددی

ریاضتتی ندارند به احتمال زیاد نیمکره راستتت ستتالمی دارند .همچنین در

بود .نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشتتتان داد که در این مفهوم

پژوهشتتتی کته کورنولتدی و همکاران ( )22در مورد کودکان ناتوان در

نیز بین دانشآموزان دارای اختلال در ریاضتتتی و بهنجار ،تفاوت معنادار

یتادگیری لیرکلتامی انجتام داد ،بته این یافته رستتتید که این کودکان در

وجود دارد .مطالعات بهطور منستتجم نشتتان دادهاند که ستترعت پردازش

حتافظته کلامی خوب عمل میکنند اما در تکالیف مربوط به مهارتهای

عتددی بتا پیشتتترفتت و مشتتتکلتات در ریاضتتتی رابطه دارد ( 18و .)25

دیداری – فضتایی دارای نارسایی هستند .شاهد دیگر برای وجود ارتباط

دانشآموزان دارای مشتکلات ریاضی هنگامیکه تلاش میکنند اعداد را

میان ریاضتتی و توانایی دیداری – فضتتایی از پژوهش درباره حافظه فعال

دهند وقفه در پاسخدهی و نرخ خطای بیشتری دارند ( 15و .)20

دیداری – فضتتایی بهدستتتآمده استتت .حافظه فعال دیداری – فضتتایی

سرعت پردازش پایین مقادیر و اعداد ممکن است به نارسایی در عملکرد

پیشتتترفت ریاضتتتی را در چندین حوزه پیشبینی میکند (.)10-14 ،12

ریاضتی منجر شتود ( .)0در تبیین این نتایج میتوان به ارتباط بین سرعت

درحالیکه برخی از مطالعات بین مهارتهای دیداری – فضایی و توانایی

پردازش عددی و توجه دیداری– فضتتایی اشتتاره کرد .توجه دیداری –

ریتاضتتتی رابطته معنتاداری یافتهاند ،ستتتایر مطالعات رابطهای را گزارش

فضتتتایی یکی از مؤثرترین عوامتل در یتادگیری ،بهخصتتتوص یادگیری

نکردهاند؛ بنابراین این موضتوع که بین مشتکلات ریاضتی و نارساییهای

تشخی

ریاضتتیات استتت ( .)22این نوع توجه بهعنوان ی

فیلتر عمل میکند که

دیداری – فضایی رابطه وجود دارد ،نیاز به تأمل بیشتری است.

هم میتواند نقش تستتهیلکننده (افزایش اطلاعات از شتتیء هدف) و هم

تمرکز دیگر پژوهش حاضتتتر بر ابعاد حافظه بود .نتایج آزمون تحلیل

نقش بتازدارنتده (ستتترکوب دریتافتت اطلتاعتات از اشتتتیایی که موجب

واریتانس چنتدمتغیره نشتتتان داد کته در ابعاد حافظه فعال و آشتتتکار بین

حواسپرتی می شتتتونتد) را ایفا کند؛ بنابراین در فرایند تحول شتتتناختی،

دانشآموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار تفاوت معنادار استتتت ،اما

توانایی ایجاد توجه بر روی شیء هدف میتواند در جهت تعدیل و تنظیم

در ابعاد منفعل و نهان بین دو گروه ،تفاوت معنادار وجود ندارد .یافتههای

توجه این کودکان بستیار مؤثر واقع شود .در واقع میتوان اینگونه نتیجه

این پژوهش بتا نتتایج پژوهشهتای پیشتتتین ،مبنی بر عتدم تفاوت حافظه

مهارتهای دیداری -فضتایی به پیشرفت ریاضی کاملا

منفعتل دانشآموزان بهنجتار و دارای نتاتوانی یادگیری ،و وجود تفاوت

توستط سرعت پردازش عددی توجیه میشود .با توجه به تفاوت مهارت

معنادار در حافظه آشکار و حافظه فعال ،همسو است ( 21و  .)22در تبیین

دیداری – فضتتتایی دانشآموزان دارای مشتتتکلات ریاضتتتی نستتتبت به

این نتتایج می توان بیان کرد که تفاوت در ابعاد حافظه آشتتتکار و فعال و

دانشآموزان بهنجتار ،تفتاوت بین ستتترعت پردازش عددی آنها نیز قابل

عتدم تفتاوت در ابعاد حافظه نهان و منفعل در بین دانشآموزان بهنجار و

توجیه استتت .یافتههای بهدستتتآمده در این حوزه نیز با پژوهش بارتلت،

دارای اختلتال یتادگیری ،مربوط بته نوع پردازشهتا استتتت .آزمونهتتای

انصتاری ،واستین ،و بلومرت ( ،)12ونت نوردن ،ون هوگمود ،اسکات و

حافظه نهان و منفعل در مقایستتته با آزمونهای حافظه آشتتتکار و فعال به

کروستتبرگن ( ،)15همستتو استتت .آنها دریافتند که دانشآموزان دارای

پردازش عمیقتری نیاز ندارند و دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری در

نارساییهای دیداری – فضایی اللب بیشتر از دانشآموزان دارای سطوح

پردازش هتای عمیق مشتتتکل داشتتتته و تکالیفی که نیاز به پردازش عمیق

پیشتترفت عادی ،مشتتکلات ریاضتتی دارند ،این کودکان اعداد را در خط

دارند باعه ایجاد تفاوت میشوند .ی

دیدگاه دیگر ،این گوناگونی در

اعداد کمتر ،بهطور صحی قرار داده بودند .ووبنا ( ) 21در پژوهشی نشان

ابعتاد حافظه بین دو گروه را اینگونه تبیین میکند :حافظه منفعل و نهان

داد که خوانندگان ضتعیف در تکالیف بینایی – فضایی نسبت به تکالیف

خودکار هستند و به استفاده از راهبردها نیازی ندارند ،بنابراین تحت تأثیر

کلامی ،بهتر عمل میکنند .تفاوت موجود توجیه زیستی نیز دارد .توانایی

تفتاوتهای فردی قرار ندارند ()22؛ اما حافظه فعال و آشتتتکار راهبردی

ریاضتی و فضتایی مربوط به نیمکره راست است و کسانی که در ریاضی

هستتتتنتتد ،بنتتابراین دانشآموزانی کتته در راهبردهتتای بستتتط معنتتایی،

گرفت که کم
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ستتتازمتاندهی ،گروهبنتدی ،و استتتتفاده از پردازشهای عمیق معنایی در

قرار گیرد :ابتتتدا اینکتته انتتدازههتتای گروه برای تحلیتتل زیرگروههتتا در

مقابل پردازشهای ادراکی سطحی مشکل دارند ،قابل پیشبینی است که

پژوهش کنونی کوچ

بودند .این موضوع ممکن است منجر به از دست

در این ابعاد مشتتکل داشتتته باشتتند .تاکید نظریههای مربوط به اختلالهای

دادن توان آمتتاری شتتتود بتتهگونتتهای کتته ممکن استتتتت تفتتاوتهتتای

پردازش روانشتتناختی که استتاس این پژوهش نیز مبتنی بر آن استتت بر

قابلتوجهتری با اندازه نمونههای بزرگتر به دست آید .محدودیت دیگر

ویژگیهای یادگیری منحصتتربهفرد دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری

اینکه برای بررستتتی توانایی نگهداری ذهنی ،از تکلیف نگهداری ذهنی

و اینکه این ویژگیها چگونه در پیشتتترفت آنها تأثیر میگذارد ،متمرکز

مایع استتتفاده شتتد .نقش ستتایر تکالیف نگهداری ذهنی مثل طول و ماده

استت .این نظریهها بر تحلیل نارستاییهای پردازش و ضعف مهارتهای

باید در مشتتتکلات ریاضتتتی بهطور روشتتتنتر مورد بررستتتی قرار گیرند.

ضتتتروری به ویژه پردازش شتتتنیداری و دیداری تاکید میکنند ( .)20بر

همچنین پیشتتتنهتاد میشتتتود پژوهشهای مشتتتابه با در نظر گرفتن متغیر

اساس این نظریه ،یافتهها ی این مطالعه را میتوان این گونه تبیین کرد :در

جنسیت انجام شوند تا تفاوتهای احتمالی بین دو جنس ازنظر نشانگرها،

حافظه ،مربوط به

شتتتود .همچنین پیشتتتنهاد میشتتتود تأثیر برنامههای مداخلهای

کودکان با ناتوانی یادگیری کلامی ،مشتتتکلات مخت

مشتتتخ

کلمههاستت و هرگاه از ستایر محرکها استفاده شود این مشکلات دیده

متمرکز بر نتایج پژوهش حاضتتر ،بررستتی شتتود .در ستتط پژوهشتتی نیز

نمیشتتود.کودکان ناتوان در یادگیری اطلاعات موجود در حافظه فعال را

توصتتیه می شتتود از روش تصتتادفی برای انتخاب افراد نمونه و همچنین با

کندتر از افراد بهنجار وارستتی میکنند ،اما ستترعت وارستتی در کودکانی

حجم نمونه بیشتر ،انجام شود.

که مشتتکل آنها از علتهای مختلف ستترچشتتمه میگیرد ،بستتته به نوع

بهطورکلی و بر استاس نتایج حاضر در این پژوهش ،مهارت دیداری

مشتکل یادگیری ،متفاوت استت و نیز بر اساس ماهیت محرکهای ارایه

– فضتایی ،نگهداری ذهنی ،سترعت پردازش عددی ،و حافظه آشکار و

شتتتده ،تغییر میکنتد ( .)20در پژوهش حاضتتتر ماهیت محرکها عمدتا

فعال در دانشآموزان مقطع دبستان مبتلا به اختلال ریاضی بهطور معناداری

لیرکلامی هستتتتند ،بنابراین وجود تفاوت مطرح شتتتده بین گروهها کاملا

ضتعیف تر از کودکان بهنجار استت .این پژوهش شواهد بیشتری مبنی بر

قتابتل تبیین استتتت .بنتا بر پژوهش کورنولدی و همکاران ( )22کودکان

اینکته بین دانشآموزان دارای اختلتال ریتاضتتتی و بهنجتار در این ابعاد

دارای نتاتوانی یتادگیری از نوع ریتاضتتتی در فراخنتای عددی ،بینایی ،و

تفتاوت وجود دارد فراهم آورد .نتتایج این پژوهش میتواند بار دیگر بر

فضتتایی مشتتکل دارند و در تکالیفی که نیاز به فراخنای کلامی شتتنیداری

این تفتاوت هتا تأکید کرده و اهمیت لزوم آموزش مبتنی بر این تواناییها

دارنتد نارستتتایی نشتتتان نمی دهند،که این نتیجه خود حمایت دیگری از

را برای این دسته از کودکان روشن سازد.

نتایج به دستت آمده در پژوهش حاضر است .این کودکان در جلوگیری
از ورود اطلاعات لیرضتتروری به حافظه فعال مشتتکل داشتتته و بنابراین به
احتمال بیشتری از تکلیف ،تعبیر و تفسیرهایی میکنند که لیرمرتبط بوده
و نتیجه آن ،شتتتکستتتت در پیگیری عملیات ریاضتتتی استتتت .همچنین

تشکر و قدردانی :این مطالعه بهصتتورت مستتتقل اجرا شتتده استتت و حاصتتل
پایاننامه یا طرح پژوهشتی مصوب نیست و مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه
از ستتتوی ستتتازمان آموزشوپرورش استتتتان البرز شتتتهر کرج با شتتتماره مجوز
 2585/81491/11در تاریخ  1229/82/89صتتتادر شتتتد .بدینوستتتیله از تمامی

کته اطلتاعتات مربوط بته مجموعههای عددی راکه از طریق کانال بینایی

وصتتال ،البرز ،و راستتتا که در اجرای این پژوهش مشتتارکت داشتتتند ،تشتتکر و

دریافت میکنند به طور همزمان و موقت نگهداری کنند ،مشکل خواهند

قدردانی میشود.

داشتتتت ،اما اگر با اطلاعات لیر ریاضتتتی به طور همزمان مواجه شتتتوند
مشکل نخواهند داشت .این نارسایی انتخابی به نارسایی در سیستم حافظه
فعال ریاضی در این گروه از کودکان نسبت داده شده است (.)22
در پژوهش حاضر چندین محدودیت وجود دارد که باید مورد توجه
14

تضاد منافع :این پژوهش بدون حمایت مالی سازمان یا نهاد خاصی انجام شده
و هی گونه تضاد منافعی وجود نداشته است.
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