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نارسایی  آموزان مبتلا به اختلالدانشتوانایی حل مسائل ریاضی با و بدون نیاز به بروزرسانی در 

 بهنجاربا تحول آموزان دانشو یادگیری،  ناتوانیکنشی، توجه/ فزون
 

 1*محمد شادبافی

 شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانارشد روان یکارشناس. 6

 61/61/31تاریخ پذیرش:  63/71/31تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 در نتیجه و اده از حافظه فعالدر اسااات کنشااای یادگیری و اختلال نارساااایی توجه/ فزونان مبتلاا به اختلال آموزدانش :زمینه و هدف

نیش بروزرسااانی االاعا  در حل مسااائل ریاضاای در  پژوهش حاضاار با هدم میایسااه دارند. ایعمده ارسااایین ،بروزرسااانی االاعا 

و  و یادگیری، کنشینارسایی توجه/ فزون لاختلاهر دو به  مبتلااختلال یادگیری،  ،کنشینارسایی توجه/ فزونان مبتلا به اختلال آموزدانش

 .شد انجام ان بهنجارآموزدانش

ان کلاس پنجم میطع ابتدایی شهرستان تبریز آموزجامعه پژوهش تمامی دانش .است رویدادیپس توصی ی از نوع پژوهشارح  :روش 

 37ن ر مبتلا به اختلال یادگیری،  37،کنشینارساایی توجه/ فزوناختلال ن ر مبتلا به  37از این میانبود که 6331-6335در ساال تحصایلی 

به شیوه در دسترس انتخاب شدند. سپس  بهنجار آموزن ر دانش 37، و  کنشاینارساایی توجه/ فزونن ر مبتلا به هر دو اختلال یادگیری و 

رسانی بروزمسلله دیگر نیازمند  1رساانی االاعا  و مسالله بدون نیاز به بروز 1شاد که مسالله ریاضای اراحی  61نمونه  هایبرای گروه

  د.تحلیل ش ،دارمعنی متغیره و آزمون تعییبی کمترین ت او داده از تحلیل واریانس چنبا است  هاداده درنهایتاالاعا  بود. 

عملکرد  ،کنشینارسایی توجه/ فزونآموزان مبتلا به آموزان بهنجار و دانشدانش، هر دو نوع مسللهدر نتایج پژوهش نشاان داد  :هایافته

که همزمان از ود بآموزانی آموزان مبتلا به اختلالا  یادگیری نیز عملکردشان بهتر از دانشبهتری نسبت به دو گروه دیگر داشته و دانش

  (.P< 776/7)برند رنج می کنشینارسایی توجه/ فزون اختلال یادگیری و 

ل مسااائل منجر به نارسااایی در ح تواندمیکه ضااعد در حافظه فعال نتیجه گرفت  توانمیی پژوهش هایافتهبر اساااس  :گیرینتیجه

 نیازمند بروزرسانی االاعا  شود.

  ، اختلال یادگیریکنشینارسایی توجه/ فزونحل مسلله ریاضی، بروزرسانی االاعا ،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
یاکای از اهاادام آماوزش ریاااضااایااا ، افازایاش توانااایی 

ی ین توانایا .استان در حل مسائل مربوط به ریاضی آموزدانش

مهم در موفییت تحصاایلی و حل مسااائل روزمره موضااوع یک 

حل مسائل مربوط به ریاضی برای بسیاری از ،  اما زندگی است

 ویژهبه(. حل این مسااائل 6) اساات فرساااااقت ،انآموزدانش

مبتلا  انآموزدانشمانند تحولی رای کسانی که دچار مشکلا  ب

نارساااایی ان مبتلا به آموزدانشو یا  6یادگیری هاایاختلاالباه 

 اگرچه  (.1) بسیار دشوارتر استهستند،   1کنشایتوجه/ فزون

که رابطه من ی معناداری  برخی از مطالعا  حاکی از آن هستند

و  4، 3) و ریاضیا  وجود دارد کنشینارسایی توجه/ فزونبین 

 .(1) دهندنمی؛ ولی همه مطالعا  این رابطه من ی را نشان (5

ن یک داستا صور بهدر مدرساه مسائل مربوط به ریاضی 

اساات  ساالالکوتاه که شااامل االاعا  مربوط به اعداد و یک 

برای مثاال علی ساااه عدد کیک خرید و هر  .شاااودمیمطرح 

 67او با دوسااتش رضااا  کرد. کیک را به شااش قساامت تیساایم

وردند. اکنون چند قسااامت از کیک را خ هاکیکقسااامت از 

ان برای حل این قبیل مسااائل باید آموزدانشقی مانده اساات  با

و تیساایم(  ،ت رق، ضاارب از چهار عمل اصاالی ریاضاای )جمع،

اختی را اجرا کنناد کااه اسااات ااده کرده و چنااد پردازش شاااناا

له درک مسااالله، کودکان باید در ابتدا در مرحاز:  انادعباار 

 یدآمیدسااات هیک بازنمایی شاااناختی را که از متن مسااالله ب

دا جکنناد. این بازنمایی شاااناختی اولیه مساااتلزم  بنادیفرمول

. در مرحله اساااتعا  مربوط از االاعا  نامربوط االاا کردن

ان باید یک ارح آموزدانشبعدی که مرحله حل مسلله است، 

سازی ده. پیا(3و  8، 1، 6) کنند ساازیدهپیارا برای حل مسالله 

مناسا  برای حل مسلله  هایهدمزیراین ارح شاامل انتخاب 

و در ادامه انتخاب الگوریتم مناسا  برای حل مسالله است. در 

 .(67) صحیح انجام شود اوربهآخر باید محاسبا   مرحله

                                                           
1. Learning Disabilities 

2. Attention deficits/ Hyperactivity (ADHD) 

3. Central Executive components 

4. Articulatory loop 

 ، 3اجرایی مرکزی هایملل هپردازش حاافظاه وابساااتاه باه 

حاافظاه فعال اسااات که برای موفییت در حل مسااالله وا گان 

مختلد در  هایمدل وجود با .(61و  66، 3) ریاضی مهم است

( 63از مدل بادلی و هیچ ) پژوهشمورد حاافظاه فعاال، در این 

، حافظه فعال دارای دو بادلی و هیچ است اده شد. بر اساس مدل

و مسیر دیداری  4از حلیه واجی اندعبار سیستم پیرو است که 

. ندکنمیو دیداری فضاااایی را رخیره  فضاااایی که مواد کلامی

رایی اج ملل هیک  وسااایلهبهسااااز فعالیت این سااایساااتم رخیره

 توجهی و فرادیداری است مرکزی که یک سایستم با عملکرد

اساات که وفی ه  5حافظه ضاامنیبعدی  ملل هشااود. تعدیل می

عاال و حافظه دسااات آماده از حاافظاه فهترکیا  االااعاا  با

ر د ملل هاین  بروندادهای حال این با. ،را برعهده داردد  بلندم

 همچنان نادر است. تحولیحیطه روانشناسی 

اجرایی مرکزی  ملل ه( معتیدند که 64) فریادمنمیااکی و 

اجرایی عمده اسااات که کنش در مدل بادلی وابساااته به ساااه 

. بازداری 8)انتیال( تغییر، و 1رسانی، بروز1زداریبا :از اندعبار 

به معنای متوقد کردن یک پاساخ اال  است. انتیال به معنای 

با مساااائل چندگانه یا  شااادن مواجاهتواناایی تغییر در هنگاام 

باه معنای  بروزرساااانی درنهاایاتو  ،رهنی بوده هاایپردازش

تواناایی جاایگزینی االااعاا  قدیمی و نامربوط اسااات که از 

اریق ادامه دادن به یک سااری عناصاار محدود در حافظه فعال 

ط خواهیم محیبرای مثال وقتی می .(64و  67) ایجاد شده است

ساابه امسااتطیل مح یک مسااتطیل را با اساات اده از اول و عر 

ه ال اگر بخواهیم ب. حایمکنیم یک مسالله ریاضی را حل کرده

ساااپس محیط  ،اول و عر  مساااتطیل یک متر اضاااافه کنیم

لی ریم در اعداد قبمسااتطیل را با ابعاد جدید محاساابه کنیم ناچا

و ابعاد جدید را در نظر بگیریم. به این فرایند  کرده تجادیدنظر

انی  بروزرس ،)اضاافه کردن یک متر به اول و عر  مساتطیل(

 .(67) شوداالاعا  گ ته می

5. Episodic buffer 

6. Inhibition 

7. Updating 

8. Shifting 
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اجرایی در حاال  ملل ااه تاایریرکمی در مورد  هااایپژوهش

لی قب هایپژوهشاست. در  شده انجاممسائل مربوط به ریاضی 

ر د شاااده رخیرهرابطاه بین توانایی بازداری االاعا  نامربوط 

 و 65) اساات شااده دادهو حل مساالله نشااان  مد کوتاهحافظه 

که در میایسه  ( دریافتند61) (. همچنین پاسولونگی و سیگل61

، افرادی که کنندمیل مساااائال را حا یخوبباه باا افرادی کاه 

الاعا  اورود توانند توانند مسائل را حل کنند نمیمی سختیبه

نااامارباوط بااه مساااللااه را جلوگیری کننااد. از ارفی برخی 

روزرساااانی االاعا  یک کنناد کاه بپژوهشاااگران عنوان می

-68) اساات پردازش شااناختی کلیدی در حل مسااائل ریاضاای

16.) 

دریافتند کسااانی  ایمطالعه( در 11و همکاران ) کورنولدی

در حل مسااالله نیز  زمانهم دارندمشاااکلکه در درک مطال  

رساااانی ساااتند که ناشااای از ناتوانی در بروزدارای مشاااکل ه

( در 63. همچنین پاسولونگی و پازاگلیا )هاستآناالاعا  در 

 االاعا  در بروزرسااانیتوانایی  ای که با هدم میایسااهمطالعه

ان کلاس چهارم با و بدون مشاااکل حل آموزدانشدو گروه از 

ناتوان  انآموزدانشمسالله انجام گرفت دریافتند مشکل اصلی 

در حافظه  سااازیرخیرهدر  نارساااییدر حل مساالله مربوط به 

 بروزرساااانیو  مهااارگریراهبردهااای کااه مربوط بااه نیسااات 

توان گ ت موفییت در حل مسائل می درنتیجهاالاعا  اسات. 

اسااات اده درسااات از حل مساااائل ریاضااای مساااتلزم  ویژهباه

 رفیرسااانی شااده در حافظه فعال اساات. از ابروز هایپردازش

ان مبتلا به آموزدانشدهند اوری که مطالعا  نشاااان می همان

ی دارای حافظه فعال ضعی  کنشاینارساایی توجه/ فزوناختلال 

نی بیشاااتر در بااازداری االاااعااا  نااامربوط و بوده و این ناااتوا

(. از 13و  11) کندنمود پیدا می ،االاعا  مربوط بروزرساااانی

در  زیربنایی هایعلتدر حافظه فعال یکی از  نارسااااییارفی 

. همچنین تحیییا  زیادی رودمیاختلالا  یادگیری به شااامار 

ا  اختلال هایعلتاجرایی را یکی از  هاینارسایی در کنش نیز

 (.18 -14) دانندمییادگیری 

 توانمی شااادهمطرح با توجه به مبانی نظری و پژوهشااای 

ی توجه/ نارسایان مبتلا به اختلالا  آموزدانشنتیجه گرفت که 

ی ، نارساااایو اختلاالا  یادگیری در حافظه فعال کنشااایفزون

 با ؛شودمی رمنج در حل مسلله ا به مشکلضاعد  و ایندارند 

ها به بررسااای نیش بروزرساااانی در پژوهش تاکنون حال این

 هباالاعا  در حل مساائل ریاضای و میایسه آن در افرادی که 

در حافظه فعال خود نارساایی دارند پرداخته نشده است،  نوعی

با  پژوهشاای و خلیاین  کردن پرحاضاار برای پژوهش  بنابراین 

وا گان ریاضی در دو حالت با و بدون  مسللهحل  هدم میایسه

 ان مبتلا به اختلالا آموزدانشاالاعا  در  بروزرساااانینیاز به 

، یادگیری، مبتلا به هردو اختلال کنشاااینارساااایی توجه/ فزون

 هنجاربان آموزدانشو  ،و یادگیری کنشینارسایی توجه/ فزون

 انجام گرفت.

 روش 

این پژوهش : کننردگرانشرررکرتالف( طرح پژوهش و 

 تمامی شامل جامعه آماری است. رویدادیپستوصی ی از نوع 

 در سااال تحصاایلیان کلاس پنجم شااهرسااتان تبریز آموزدانش

ان آموزدانشن ر از این  617نظر موردبود. نمونااه 6335-6331

ن ر مبتلا به  37، کنشاااینارساااایی توجه/ فزونن ر مبتلاا به  37)

 نارساااایی توجه/ن ر مبتلا به هر دو اختلال  37اختلال یادگیری، 

( بودند که بهنجار آموزدانشن ر  37و ،و یادگیری کنشیفزون

ی  بدین ترت .شاادند در دسااترس انتخاب گیرینمونه به شاایوه

پس از دریافت نامه از مدیریت گروه روانشناسی دانشگاه تبریز 

 بلاًقآموزانی را که دانش ،رکز اختلالا  یادگیریبا مراجعه به م

تلال و به مبتلا اخ قرارگرفتهتوسااط متخصااصااان مورد ارزیابی 

 شااده دادهیادگیری یا نارسااایی توجه/ فزون کنشاای تشااخی  

د در مور .انتخاب شااادندبرای پژوهش  با بررسااای نهایی بودند

 موردآموزان بهنجااار نیز باا مراجعااه بااه ماادارس ابتاادایی دانش

شناس باتجربه یا روانمشااور  هاآنکه در  ساطح شاهر اامینان

ن نداشاات نظر از قبلاً آموزان این مدارسدانش وکرد فعالیت می

ی دقیق ، ارزیابکنشیاختلالا  یادگیری و نارسایی توجه/ فزون
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در دسااترس انتخاب  روشبه بهنجار  آموزدانش 37شااده بودند

ش هورود به پژو هایت ملاکتوان گ خلاصه می اوربهشدند. 

تلال داشتن اختلال یادگیری، یا اخ :برای نمونه بالینی عبار  بود

نارسااایی توجه/ فزون کنشاای یا هر دو اختلال )بر اساااس گروه 

سال و حضور در کلاس  61یا  66داشتن سن تیویمی ، مربواه(

، برخورداری از هوش بهنجاار، و رضاااایات کاامل افراد پنجم

شااااماال  ورود بااه پژوهش برای گروه بهنجااارملاااک ؛ نمونااه

ملاک خروج از پژوهش  و، بهنجاربهره هوشی  برخورداری از

ی شااناختروانفیدان هر گونه اختلالنیز شااامل  گروه این برای

ها از نظر دامنه سنی معنادار بود. لازم به رکر است که همه گروه

 65و دختر  65شامل و هر گروه و پایه تحصیلی همتا شده بودند

 پسر بوده است.

 ب( ابزار

 6پرسشنامه سنجش اختلالا  یادگیری مایکل باست. 6
باست برای سنجش  یکلاتوسط م 6316در سال این پرساشنامه 

آموزان مبتلا به اختلالا  یادگیری اراحی شااد. سپس در دانش

 14مورد بازبینی قرار گرفت. این پرسااشنامه دارای  6386ساال 

، زبان ساااوال( 4) ادراک شااانیداری مییاس:زیر 5 ساااوال در 

 3) ، هماهنگی حرکتیسوال( 4) یابیجهت، سوال( 5) شا اهی

است و عملکرد  سوال( 8) ، و رفتار شخصی و اجتماعی سوال(

دهد. در این مییاس هر یادگیری نشاااان می درزمینهکودک را 

کمترین  6شاااود که در آن اری میذگدر پنج درجه نمرهگویه 

در پژوهش روایی این پرسااشاانامه بیشااترین نمره را دارد.  5و 

با و پایایی آن  83/7 ،با روش همساااانی درونی یاارمحمادیاان

در  (.13) اساات شااده گزارش14/7 ،اساات اده از روش تصاانید

رشیدی پایایی این پرسشنامه را به روش مطالعه دیگری شهیم و 

و کاااربرد آن را برای نااد گزارش کرد 33/7آل ااای کرونبااا  

 (.37)تشخی  دادند  تشخی  اختلالا  یادگیری مناس 

  1مرضی کودکان علائمپرسشنامه  .1 
توسط اسپرافکین و گادو  6384این پرسشنامه اولین بار در سال 

 61تا  5برای ارباالگری اختلاالاا  رفتاری و هیجانی کودکان 

                                                           
1. Mykelbust Learning Disorder Questionnaire 

ویرایش  بندیابیهبر اساس  6334سااله اراحی شد و در سال 

 تغییرا های روانی، چهارم راهنمای آماری و تشخیصی اختلال

های مرضی مه نشانهپرساشانا نامه بکمی در آن به وجود آمد و 

م والدین این پرسشنامه . فرویرایش چهارم منتشار شد -کودک

مییاس در این پژوهش از دو خرده که هساااتگویه  31دارای 

گویه  68 اسات اده شد کهکنشای فزونو ارساایی اول آن یعنی ن

روایی این آزمون در پژوهش  شود.پرساشنامه را شامل میاول 

 دتیییمورد   پزشاااکانروان تن از 3محمد اساااماعیل  توساااط 

اسااات و پایایی آن نیز برای اختلالا  گوناگون در  قرارگرفتاه

 (.31و  36)  شده است برآورد 13/7تا  13/7بین  ایدامنه

 ساخته ریاضیپرسشنامه محیق. 3
مسلله ریاضی بود که با کمک یکی از  61این پرساشنامه شامل 

مربیاان مراکز اختلاالااا  یااادگیری و یکی از معلمااان ماادارس 

مسلله  1 .اراحی شدتوسط پژوهشگر ابتدایی شاهرساتان تبریز 

مسلله  1االاعا  و  بروزرسانیمربوط به مسائل بدون نیاز به آن 

اول  السونیازمند بروزرساانی االاعا  بود.  سالالا مربوط به 

ترین سوال بود برگرفته از آزمون هر نوع از ساوالا  که سااده

کلاس پنجم مدرسااه اختلالا   6334ریاضاای خرداد ماه سااال 

شااهرسااتان تبریز بود. سااایر سااوالا  نیز از  4یادگیری ناحیه 

محتوای کتاب درساای و کمک درساای ریاضاای سااال پنجم 

برای اینکه سااطح دشواری مسائل ابتدایی اساتخراج شاده بود. 

 مسااائل نیازمند دشااواریبهاالاعا   بروزرسااانیبدون نیاز به 

االاعا  باشاد، در مسائل بدون نیاز به بروزرسانی  بروزرساانی

 د.است اده ش تریاولانی سلالا بیشاتر و  هایوا هاالاعا  از 

 هاآزمودنیرا برای  سااالالمحیق روی  سااالالنوع  در هر دو

ا  ضروری را یادداشت ستند االاعتوانمیفیط  هاآنخوانده و 

یط ف ساالالکه هر  شاادمی تیکید هاآزمودنیکنند. همچنین به 

ند. گوش فرا ده سلالبه  دقت بهو باید  شودمیخوانده  بار یک

رسااانی االاعا  در زیر آمده بدون بروز سالالا از یک نمونه 

 است:

2. Child Symptom Inventory-4 (CSI-4) 
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مدیر یک برج زیبا در شرق تهران است. این  ،پدر مهدی

. سته الساقینمتساویبرج دارای یک اساتخر به شکل روزنیه 

کد اسااتخر را عو  کند.  هایکاشاای خواهدمیپدر مهدی 

متر است.  3متر و قاعده کوچک آن  4قاعده بزرگ این استخر 

 کاریکاشی. برای استمتر  5کناری این استخر هم  هایضالع

   ر به چند متر کاشی نیاز استاین استخ

  االاعا  بروزرسااانینیازمند  ساالالا مربوط به   ساالال 1 

با  لالسو دو  ،با دو تغییر سلالبا یک تغییر، دو  سلالشامل دو 

باید  لااعا ساااه تغییر بود و هر تغییر باه معناای این بود کاه اا

رسااانی نیازمند بروز ساالالا  یک مورد ازبروزرسااانی شااود. 

 زیر است: صور بهاالاعا  

متر و  4دور یک بااچه مساتطیل شکل با اول  خواهیممی

کنیم. به چند متر نرده نیاز  کشاااینردهرا  مترساااانتی117عر  

م کنیم متوجه شاادی کشااینردهخواسااتیم  اینکه از بعدداریم  

ا کل بااچه ب کشااینردهاساات. برای  مترسااانتی417اول بااچه 

ه نحوی ب سلالا ترتی    چند متر نرده نیاز است ابعاد جدید به

)بااا و باادون نیاااز بااه  سااالالااا بود کااه برای هر دو گروه از 

رده و به شااروع ک ساالال ترینسااادهبروزرسااانی االاعا ( از 

 رسیدیم.می سلال ترینپیچیده

این صور  بود که به ازای  هآزمون نیز ب گذارینمرهشیوه 

رفت گآموز تعلق میصحیح یک نمره به دانش کاملاًهر پاساخ 

آورد یا اشااتباه دساات نمیه جواب نهایی را ب آموزدانشو اگر 

ای باه آزمودنی تعلق نمره سااالالکرد برای آن می محااسااابااه

 گرفت.نمی

 شده تشکیل سالالاین آزمون از دو نوع  کهاینبا توجه به 

د و است اده شآزمون  دونیمهآن از روش  اعتباربود برای تعیین 

بدون نیاز به بروزرساااانی االاعا  با نمرا   سااالالاا نمرا  

آن  اراعتبنیازمند بروزرسانی االاعا  بررسی و میزان  سالالا 

 ت ادهاسمناس  ابزار  اعتبارمحاسبه شد که نشان از  11/7برابر با 

آزمون را  صوری و محتوایی در این پژوهش دارد. روایی شده

ن تبریز ایی شااهرسااتایان مراکز کودکان اساتثننیز چند تن از مرب

 .اندکردهییید ت

از ماادیریاات گروه مجوز ابتاادا بااا دریااافاات : ج( روش اجرا 

رجوع به مراکز آموزشاای، نمونه روانشااناساای دانشااگاه تبریز و 

مور مطالعه بر حساا  شاارایط ورود به پژوهش انتخاب شاادند. 

 قرارگرفتهان در کلاس جداگانه آموزدانشساااپس هر گروه از 

 ،نحوه اجرای آزمون و هدم از اجرای آنو پس از توضااایح 

خوانده شااادند. نحوه اجرای آزمون به این  ترتی به  سااالالا 

در  شده و حاضر هاکلاساز  یکی درصور  بود که پژوهشگر 

در مورد روش  قبلاًاز معلمان که  ساااه کلاس دیگر از ساااه تن

 لالا سمتن  اجرای پژوهش توجیه شده بودند است اده شد. ابتدا

فیط  هاآزمودنیو  شاااده خوانده هاآزمودنیباه ترتیا  برای 

داشت کنند و حق نوشتن ساتند االاعا  ضاروری را یادتوانمی

که  شدمی تیکید هاآزمودنیهمچنین به  را نداشتند. سلالروی 

 ارب یکفیط  ساالالدهند زیرا هر  خوب گوش فرا ساالالا به 

بعد از پنج دقییه فرصااات پاساااخگویی به آن . شاادمیخوانده 

. هر دو نوع شدمیبعدی مطرح  سالالبه پایان رسایده و  سالال

شااروع شااده و به ترتی   ساالال ترینسااادهبه ترتی  از  ساالال

ساعت  رأسسااعت شروع آزمون  شاد.می ترساخت سالالا 

دقییه به پایان رسید.  61:45ون سااعت دقییه بوده و آزم 61:37

برای اجرای این پژوهش تمامی ملاحظا  اخلاقی مانند رضایت 

آموزان و والدین آنها جهت شارکت در پژوهش و کتبی دانش

محرماانه ماندن االاعا  به دسااات آمده، در نظر گرفته شاااد. 

یره متغساات اده از روش تحلیل واریانس چندبا ا هاداده درنهایت

 آزمون تعییبی کمترین ت او  معنادار تحلیل شدند.و 

 هاافتهی

های توصای ی متغیر وابسته پژوهش در چهار گروه در شااخ 

 است. شده گزارشجدول زیر 
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 با و بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات سؤالاتدر  هاگروهمیانگین و انحراف معیار نمرات  :1جدول 

 سؤال
 توجه/فزون کنشینارسایی 

 انحراف معیار     میانگین

 یادگیری

 میانگین      انحراف معیار

 نشیکنارسایی توجه/ فزونیادگیری و 

 میانگین     انحراف معیار

 بهنجار

میانگین   انحراف 

 معیار

Z P 

بدون نیاز به 

 بروزرسانی
33/4 58/7 37/3 15/7 13/1 11/7 37/5 53/7 37/6 73/7 

نیازمند 

 بروزرسانی
63/4 11/7 17/3 11/7 13/6 34/7 61/5 53/7 78/6 63/7 

 

شااود در هر دو نوع مشاااهده می 6اور که در جدول همان

آموزان باا و بادون نیاز به بروزرساااانی االاعا  دانش سااالال

آموزان مبتلا به هر دو اختلال نارسایی بیشاترین و دانش ،بهنجار

کمترین نمرا  را در حاال  ،توجااه/ فزون کنشااای و یااادگیری

انااد. همچنین نتااایج آزمون مساااللااه ریاااضااای کساااا  کرده

حاکی از آن اسااات که  6کالموگروم اسااامیرند در جدول 

 Z  چراکهبهنجاار اسااات  سااالالتوزیع نموناه در هر دو نوع 

 رتکوچکدر سطح آل ای  شده محاسابه لالا سااز  کدامهیچ

 نیست. دارعنیم 75/7از 

. شد نیز بررساای متغیرهتحلیل واریانس چند هایفر پیش

 75/7باکس در ساااطح  امباا توجاه باه عادم معناداری آزمون 

(13/1= F  61/7وP=) دم مااعااناااداری آزمااون لااویاان و عاا

(75/7P> ( و معنااداری آزمون بارتلت )مجذور خی  =36/15

تحلیاال واریااانس چنااد متغیره  هااایفر پیش ،(=776/7Pو 

بنابراین اساات اده از آن بلامانع اساات. نتایج  ؛محیق شااده اساات

 ها  در ترکی گروهدهد نشاااان میمتغیره تحلیل واریانس چند

لامبدای ویلکز زیرا  ت او  معنادار دارند بااهم سااالالدو نوع 

و  معنادار است >776/7Pدر سطح  (  =47/43F) شدهمحاسابه

 لسلااز دو نوع  دریکیها حداقل این بدین معناسات که گروه

 بهمحاساات او  دارند. از ارفی با توجه به ضااری  اتای  هم با

درصاااد از واریانس متغیر  53قادرند  سااالالا ت او   ،شاااده

ها در هر نوع و  گروهترکیبی را تبیین کنند. برای بررساای ت ا

 (1)جدول متغیره است اده شدانس تکاز تحلیل واری سلال

 
 

 با و بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات سؤالاتدر  هاگروهمتغیره برای بررسی تفاوت نتایج تحلیل واریانس تک :2جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات خطا

میانگین 

 مجذورات خطا
 ضریب اتا معناداریسطح  مقدار

بدون نیاز به 

 بروزرسانی
15/618 36/41 41.83 7.46 75/31 7776/7 163/7 

 136/7 7776/7 16/675 7.14 14.37 11/13 13/636 نیازمند بروزرسانی

 

 هاگروه متغیره،با توجه به نتایج جدول تحلیل واریانس تک

ت او   هم بااالاعا   بروزرساااانیبدون نیاز به  سااالالا در 

 3/16 ،شااده محاساابهمعنادار دارند و با توجه به ضااری  اتای 

بیین قابل ت سلالا این نوع  واسطه به هاگروه تغییرا درصد از 

 سلالا در  هاگروههمچنین  .است توجهی قابلکه رقم  اسات

ت او  معنادار دارند و  هم بانیازمند بروزرساااانی االاعا  نیز 

ل قاب ساالالا این نوع  واسااطه بهدرصااد از این تغییرا   6/13

 . است توجهی قابل  که رقم تبیین است

از آزمون  سلالدر هر نوع  هاگروه دویدوبهبرای بررسای 

ج آن در یتااسااات اده شاااد که ن کمترین ت او  معنادارتعییبی 

 .است شده ارائه 4جدول 
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 با و بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات سؤالاتدر  هاگروه دویدوبه مقایسهبرای  LSDنتایج آزمون تعقیبی  :3جدول 

 گروه متغیر
نارسایی توجه/ 

 کنشیفزون
 یادگیری

نارسایی یادگیری و 

 کنشیتوجه/ فزون
 بهنجار

بدون نیاز به 

 بروزرسانی

نارسایی توجه/ 

 کنشیفزون
7 *73/6 *37/1 31/7- 

 -47/6* 11/6* 7 -73/6* یادگیری

نارسایی یادگیری و 

 کنشیتوجه/ فزون
*37/1- *11/6- 7 *11/1- 

 7 11/1* 47/6* 31/7 بهنجار

 بروزرسانینیازمند 

نارسایی توجه/ 

 کنشیفزون
7 *33/7 *47/1 *73/6- 

 -31/6* 41/6* 7 -33/7* یادگیری

نارسایی یادگیری و 

 کنشیتوجه/ فزون
*47/1- *41/6- 7 *43/3- 

 7 43/3* 31/6* 73/6* بهنجار

)75/7 (* = P <  

 

دون ب سلالا در  شودمیمطابق نتایج بدست آمده مشاهده 

و  بهنجاااران آموزدانش ،نایاااز بااه باروزرسااااانی االاااعااا 

 هم بای ت اوت کنشینارساایی توجه/ فزونان مبتلا به آموزدانش

لا ان مبتآموزدانشان بهتر از آموزدانشندارند ولی عملکرد این 

ان مبتلاا باه اختلال یادگیری آموزدانشباه اختلاال یاادگیری و 

همچنین  .(>P 75/7)بود ،کنشینارساایی توجه/ فزونهمبود با 

ان مبتلا به اختلال یادگیری عملکرد بهتری نساابت به آموزدانش

توجه/  یینارساااهمبود با ان مبتلا به اختلال یادگیری آموزدانش

نیازمند بروزرسانی  سلالا . در (>75/7P) شتنددا کنشایفزون

ه ب کهاوریبه ،اشاااتندت او  د باهم هاگروه همهاالاعا  نیز 

 نارسااااییان مبتلاا به آموزدانش، بهنجااران آموزدانشترتیا  

و در  ،ان مبتلا به اختلال یادگیریآموزدانش، کنشیتوجه/ فزون

 نارسااااییان مبتلاا به هر دو اختلال یادگیری و آموزدانشآخر 

بیشاااترین تا کمترین نمرا  را در آزمون  ،کنشااایتوجه/ فزون

 (.>75/7P) االاعا  کس  کردند بروزرسانیریاضی نیازمند 

  گیرینتیجهبحث و 
آموزان مبتلا به اختلالا  در پژوهش حاضااار به میایساااه دانش

 دگیری، اختلال یاکنشیفزوننارساایی توجه/ یادگیری، اختلال 

در  آموزان بهنجارو دانش ،کنشینارسایی توجه/ فزون همبود با

حل مساااائل ریاضااای با و بدون نیاز به بروزرساااانی االاعا  

آموزان مبتلا به پرداختاه شاااد. نتاایج پژوهش نشاااان داد دانش

آموزان بهنجار در و دانش کنشااینارسااایی توجه/ فزوناختلال 

 هم ابت اوتی  ،ن نیاز به بروزرساااانی االاعا حل مساااائل بدو

آموزان در حل مساااائل نیازمند که این دانش در حالی ،ندارند

 هکاوریبهدارند  هم بات او  معنادار  ،بروزرساااانی االاعا 

آموزان بهنجااار در این مسااااائاال بهتر از عامالاکارد داناش

تایج اساات. ن کنشااینارسااایی توجه/ فزونآموزان مبتلا به دانش

دهند این پژوهش همساااو با شاااواهدی اسااات که نشاااان می

تلا به مبآموزان آموزان مبتلا به اختلالا  یادگیری و دانشدانش

کنشای در حل مسائل ریاضی که نیازمند نارساایی توجه/ فزون

ن ای زیاد احتمالبهو  دارند مشااکلبروزرسااانی االاعا  اساات 

 اساات هاآناجرایی  های کنشمشااکل مربوط به نارسااایی در 

گ اات  توانمی موضاااوع ن عالاات اینیادر تابایا(. 68-16)

 ارساییدارای ن کنشینارسایی توجه/ فزونان مبتلا به آموزدانش

ان آموزدانش(. همچنین این 33هسااتند ) های اجرایی کنشدر 

نیازمند  که بیان کتبیهسااتند زیرا در بیان کتبی  ارساااییدچار ن

فظه ، حاریزیبرنامهبوده که شاااامل  ایپیچیدهعملکرد اجرایی 



 حمد شادبافیم                                                                    کنشی نارسایی توجه/ فزون آموزان مبتلا به اختلالتوانایی حل مسائل ریاضی در دانش

653 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

5
، شماره 

3
، پاییز 

6331
 

در  هاارسااایی. از ارفی این ناسااتو توجه  ،دهیسااازمانفعال، 

چه  کندیممساائل نیازمند بروزرسانی االاعا  بیشتر نمود پیدا 

 پیدادر این مساااائال االااعاا  جدید با االاعا  قبلی تداخل 

 نشیکنارساایی توجه/ فزونان مبتلا به آموزدانشو چون  کرده

در مسائل ، (61) دارندمشکلهای نامربوط در بازداری محرک

رسااانی االاعا  همچنان از االاعا  قبلی اساات اده نیازمند بروز

ه ان مبتلااا بااآموزدانشدلیاال ت اااو   ترینمهم؛ و این کنناادمی

ر د بهنجاران آموزدانشو  کنشااینارسااایی توجه/ فزوناختلال 

 . استاالاعا   بروزرسانیمسائل نیازمند 

و  بهنجاااران آموزدانشهاماچانایان ناتااایج نشااااان داد 

د عملکر کنشاااینارساااایی توجه/ فزونان مبتلاا باه آموزدانش

ان مبتلاا باه اختلالا  یادگیری و آموزدانشبهتری نسااابات باه 

 نشیکنارساایی توجه/ فزونان مبتلا به هر دو اختلال آموزدانش

در هر دو نوع مساااائل با و  هات ااو و یاادگیری دارناد و این 

ن ن اییا  وجود دارد. در تبیبادون نیااز باه بروزرساااانی االاع

ه اختلالا  ان مبتلا بآموزدانش بیشتروان گ ت تها نیز میت او 

و وقتی  (34) دارند مشااکلیادگیری در حل مسااائل ریاضاای 

با اختلال  زماانهمنیز  کنشااایناارساااایی توجاه/ فزوناختلاال 

بر . ودشاامییادگیری وجود داشااته باشااد این مشااکلا  بیشااتر 

جام برای انبادلی و هیچ در ای فعالیت حافظه فعال اساس مدل 

را در حافظه خود  موردنیازیاک عمل، آزمودنی باید االاعا  

رخیره کند. زمانی که نیاز اساات االاعا  جدیدی وارد حافظه 

بود از  نیاز موردی را که شاااود فرد نااچار اسااات االاعا  قبل

 ؛خاارج کرده و االاعا  جدید را پردازش کند فعاالحاافظاه 

بناابراین بروزرساااانی االااعاا  یک فرایند سااااده جایگزینی 

ده که فرایندی پیچیا  جدید با االاعا  قبلی نیسااات، االااعا

سااطوح مختلد فعالیت  بوده و مسااتلزم آن اساات که آزمودنی

به اهمیت االاعا  و درجه نیاز به  خود را با توجه فعالحاافظه 

مداوم حجمی را که از حافظه فعال خود به  اوربهکاار گیرد و 

ون چ کند. نتیجه این کهدهد بروزرساااانی االاعا  نسااابت می

لا به آموزان مبتآموزان مبتلا به اختلالا  یادگیری و دانشدانش

دچار  کنشااای در حاافظه فعالتوجاه/ فزوناختلاال ناارساااایی 

صحیح این عمل پیچیده ناتوان بوده ایی هساتند، در انجام نارسا

 .ودشمیمنجر به ناتوانی در بازداری االاعا  نامربوط  و این امر

ی هامساااائل جدید باید از روشبرای حل  کههنگامی درنتیجه

جادیاد اسااات ااده کنند، ناتوانی در بازداری االاعا  نامربوط 

 پیداجدید تداخل  هایروشقبلی با  هایروش شاااودمیباعث 

 .(35) شودمیدر حل مسلله  اشتباه بهو منجر  کرده

الا  ان مبتلا به اختلآموزدانشتوان گ ت خلاصه می اوربه 

در مساااائل نیازمند  کنشاااینارساااایی توجه/ فزونیادگیری و 

ان آموزدانشمشکلا  بیشتری نسبت به  ،بروزرساانی االاعا 

های کنشاشااای از مشاااکل در ن ارسااااییدارند و این ن بهنجار

ناتوانی در تخصاای  حجم مناساا  حافظه  نتیجه دراجرایی و 

د. شاااوفعاال باه مطاال  با توجه به درجه نیاز به آن مطال  می

 دچار مشاااکلدر بازداری االاعا  نامربوط  کهنتیجه نهایی آن

 کاپودچی و همکاراننتاایج این پژوهش با مطالعه شاااوناد. می

آموزان مبتلا به که در آن نشااان داده شااد دانشاساات همسااو 

کنشااای در بازداری االاعا  اختلاال ناارساااایی توجاه/ فزون 

و حل مسااالله نسااابت به افراد  ،، بروزرساااانی االاعا نامربوط

 . همچنین با نتایج مطالعه (13) بهنجار مشااکلا  بیشااتری دارند

ختلال ازان مبتلا به آمودانش کهاینمبنی بر فریدمن و همکاران 

کنشااای به علت ناتوانی در بروزرساااانی نارساااایی توجه/ فزون

 االاعا  از حل مسالله ریاضای ناتوان هسااتند نیز همساو اساات

نی بر مب پااساااولونگی و پازاگلیاهمچنین نتاایج پژوهش  .(35)

آموزان مبتلا به نارساایی در حل مساائل ریاضاای و که دانشاین

یشتری در بهنجار مشکل ب مبتلا به اختلال ریاضای نسبت به افراد

نیز با نتایج مطالعه حاضاار همخوان  بروزرسااانی االاعا  دارند

 (.31)است 

موارداشاااره این توان به های این پژوهش میاز محدودیت

ور  صااپنجم ابتدایی  پایه بر رویفیط  حاضاار پژوهش کرد:

های هپایه ساااایر در تعمیم نتایج آن ب نتیجاه درگرفتاه اسااات 

رای هر آزمون ب کهاینتوجه به  باباید احتیاط کرد. تحصااایلی 

هی ش ا اوربه سلالا گروه توساط فردی جداگانه اجرا شد و 

شاااد ممکن اسااات نحوه خواندن خوانده می هاآزمودنیبرای 
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 ردوده و وساااط هر فرد با فرد دیگر مت او  بت سااالالا روی 

یه توصااا نبنابرای گرفته باشاااد؛قرار  تیریرتحات  ،نتاایج نتیجاه

بعدی زمان بیشاااتری را برای اجرای  هایپژوهششاااود در می

دی ها توسط فرپژوهش در نظر گرفته و آزمون برای تمام گروه

شاااود آزمون را برای اجرا شاااود. همچنین توصااایه می ،واحد

 نآ پااذیریتعمیمتری اجرا کرد تااا محاادوده سااانی گساااترده

 شااودمی پیشاانهاد ی پژوهش نیزهابا توجه به یافته افزایش یابد.

ی نارساااایبرای کاهش مشاااکلا  حل مسااالله در افراد مبتلا به 

و اختلالا  یادگیری، از راهبردهای درمانی  کنشیتوجه/ فزون

ه ک هاییروشو ساااایر  درمانیباازیرایج نظیر نوروفیادباک، 

است اده  بخشندمیشناختی و بازداری شناختی را بهبود کارکرد 

 مربیان مراکز اختلالا  یادگیری شودمیشود. همچنین پیشنهاد 

در هنگااام تاادریس، مطااالاا  را بااا نظم بیشاااتر و بااه شاااکاال 

مطال  به  دهیسازمانشده ارائه دهند و با آموزش  دهیسازمان

جلوگیری  هاآنان از تداخل االاعا  در حافظه آموزدانشاین 

 کنند.

مطالعه مستیل و بدون حمایت  حاصل میاله این تشکر و قدردانی 

مدیریت ماالی هیچ ساااازماان و فیط با هماهنگی و جل  رضاااایت 

در سااال  شااهرسااتان تبریز 4محترم مدرسااه اختلالا  یادگیری ناحیه 

انجاام شاااده اسااات. بادین ترتیاا  از تمااامی  6335-31ی لتحصااای

 اندرکاران این مرکز و افراد نمونه به خاار همکاری صاامیمانهدساات

  شود. کر و قدردانی میشاین پژوهش ت در اجرای

ای ههیچ گونه تضااد منافعی بین پژوهشگر و سازمان تضراد مناف::

 گزارش نشده است. توسط نویسنده کننده حمایت
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Abstract 

Background and Purpose: Students with attention deficiency/hyperactivity disorder (ADHD) and 

students with learning disability (LD) have a significant impairment in the working memory and 

consequently, in updating the information. The present study was conducted to compare the role 

of information updating in solving mathematical problems by students with ADHD, students with 

LD, students with the comorbidity of ADHD and LD, and typically developing students.    
Method: This research was of casual-comparative design. The research population included all 

students of the 5th grade of primary school studying in the city of Tabriz in the academic year of 

2016-2017. A sample of 30 students with ADHD, 30 students with LD, 30 students with ADHD 

and LD, and 30 normal students were selected by convenience sampling. Then 12 mathematical 

problems were presented to the sample groups. 6 problems did not need updating information, 

whereas the other 6 ones needed it. Finally, data were analyzed by multivariate analysis of variance 

(MANOVA) and least significance difference test.     

Results: Findings showed that in both type of mathematical problems, normal students and 

students with ADHD performed significantly better than other groups and that students with LD 

performed better than students with Comorbidity of ADHD and LD.(p<0.001). 

Conclusion: According to results, it can be concluded that impairment in working memory can 

lead to deficits in solving the problems that need updating information. 

Keywords: Mathematical problem solving, updating information, attention deficit/hyperactivity 

disorder, learning disability 
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