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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disabilities is a general term 

that refers to a heterogeneous group of 

disorders that manifest as significant 

problems in the acquisition and use of 

listening, speaking, reading, writing, 

reasoning, or mathematical abilities 

(Pilling, Donaldson, Karas, Leitch, 

Bunting & et al, 2022). The results of 

the studies of Hossain, Bent, Parenteau, 

Widjaja, Davis, & et al, (2022) show 

that children with learning disabilities 

have problems in writing activities, 

problem solving, reading ability and 

solving math problems compared to 

their classmates. Academic 

performance means how successful the  
 

learners have been in reaching the goals of the 

training course (Zhang, 2021). A review of the 

research literature shows that there is a 

relationship between working memory and 

mathematical learning disorders (Nelwan, Friso-

van den Bos, Vissers & Kroesbergen, 2022). 

Some other studies also showed that there is a 

difference between people with a specific 

learning disorder and normal people in working 

memory (Caviola, Colling, Mammarella & 

Szűcs, 2020). The second component in active 

memory is visual-spatial design, which plays a 

role in storing images, photos, and information 

about places. Mammarella, Caviola, Giofrè 

& Szűcs (2018) have mentioned the role of 

visual-spatial active memory in math disorders, 

the results of their study show that number sense 

and visual-spatial active memory are among the 

variables that predict problems.
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A B S T R A C T 
 

Objective: The purpose of this study was to investigate the functional role of visual-spatial working 

memory and processing speed in predicting the academic performance of children with math Specific 

learning disorder.  
 

Methods: The present study was a correlational descriptive study. The sample consisted of 150 students 

with specific mathematical learning disorders, who were selected by available sampling method. To 

collect data, Wechsler IQ scale for children (5th edition), Q-Mat math test, and Corsi block-tapping test 

were used. Research data was analyzed using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression . 
 

Results: The results showed that 48% of the variance of students' academic performance was 

explained by visual-spatial active memory and processing speed (P≥0.001). 
 

Conclusion: It can be concluded that cognitive functions (working memory, visual-spatial memory and 

processing speed) should be evaluated during the diagnostic process in order to better understand the 

characteristics of students with math problems and to apply tailored interventions. 
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Processing speed is defined as the ability to identify, 

clean, combine, make decisions about information, 

and respond to visual and verbal information (Weiss, 

Saklofske, Holdnack & Prifitera, 2016). Keshavarz & 

Kakavand (2018) showed that there is a statistical 

difference in the components of mental fluid retention, 

explicit memory, active memory, numerical 

processing speed and visual-spatial skill, but there is 

no difference between the groups in the latent and 

passive memory components. Taking into account the 

high prevalence of special learning disorder with math 

disorder, the importance of knowing the factors 

affecting the academic performance of these students 

and the research gaps regarding the investigated 

variables. Therefore, this research aims at the 

functional role of working memory, visual- Spatial 

and processing speed were performed in predicting the 

academic performance of children with specific 

mathematical learning disorder. 

 

2. Materials and Methods 

In terms of the purpose of the present study, according 

to the method of data collection, it was a descriptive 

correlation type. The statistical population of this 

research included all students with special learning 

disorders from the second grade to the sixth grade of 

mathematics in the first and second districts of Shiraz 

and referred to the special centers for learning 

problems in Shiraz in the academic year of 1401-1400. 

The investigated sample consisted of 150 students 

with special learning disorder of mathematics type 

who were selected by available sampling method. To 

collect the data, the assignment of the blocks of seats, 

the K-MAT math test, the academic performance 

scale, and the Wechsler intelligence scale for children, 

fifth edition were used. 

 

3. Results 

The results of Table 1 show that when the visual-spatial 

memory variable entered into the model, the overall 

model explained 40% of the variance of the academic 

performance variable. After performing multiple 

regression, the R2 value obtained showed that 48% of 

the variance of the total academic performance in 

students with mathematical learning disabilities was 

explained by the variables included in the model. 

 
Table 1. The final stage of linear regression prediction 

 

predictor variables R R2 B SEB β t P VIF E s 

constant number - - 12/98 0/10 - 6/43 P< 0/001 1/36 0/73 

visual-spatial working memory 0/63 0/40 0/55 0/06 0/39 8/07 P< 0/001 1/36 0/73 

processing speed 0/69 0/48 0/23 0/08 0/13 2/72 P< 0/001 2/19 0/45 
 

4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of the present study was the functional role of 

working memory, visual-spatial and processing speed 

in predicting the academic performance of children 

with special mathematical learning disabilities. The 

results showed that there is a positive and significant 

relationship between working memory and the 

academic performance of students with special 

mathematical learning disabilities.  

In explaining the findings of this research, it can be 

said that active memory, along with auditory memory 

skills, auditory sequence, auditory perception, visual 

memory skills, visual sequence, visual perception, 

multi-step instructions and mental review technique 

by using numbers, letters, words directly and inversely 

increases the learning and academic performance of 

students with learning disabilities. This type of 

memory increases verbal learning ability, increases 

short-term auditory memory, increases auditory 

sequence, increases long-term auditory memory, 

verbal comprehension and understanding, alertness to 

the environment, increases action speed and auditory 

accuracy in children with learning disabilities. It 

becomes mathematical, which requires more research 

in these cases. 

The results showed that there is a positive and 

significant relationship between the visual-spatial 

memory and the academic performance of students 

with a specific mathematical learning disorder. These 

results are consistent with the studies of (Keshavarz & 

Kakavand, 2018; Mammarella et al., 2018 & Nelwan 

et al., 2022; Agostini et al, 2022). 

In explaining this research finding, it can be said that 

improving visual-spatial memory requires a series of 

basic skills. These skills are neuropsychological 

aspects such as active memory, attention, selective 

attention and visual ability and spatial visualization of 

numbers and mathematical symbols. It is possible to 

acquire these skills through experience, education and 

learning. Most children learn these skills 

automatically.
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4. Discussion and Conclusion 
 

The results showed that there is a positive and 

significant relationship between the speed of 

processing and the academic performance of students 

with special mathematical learning disabilities. These 

results are consistent with the studies of (Keshavarz & 

Kakavand, 2018; Mammarella et al., 2018 & Nelwan 

et al., 2022; Agostini et al, 2022). 

In explaining this finding, it can be said that the point 

concept of brain function has been rejected from the 

point of view of functional regionalization. Therefore, 

the ability to use the cognitive functions of attention, 

memory, selective attention, mental maintenance 

during an exercise and promoting these functions in 

other parts of the brain are also activated, which makes 

all levels of the cerebral cortex have an integrated 

function. 
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 مقاله پژوهشی
 

بینی عملکرد فضایی و سرعت پردازش در پیش -حافظه فعال دیداریبررسی نقش عملکردی 

 تحصیلی کودکان با اختالل یادگیری خاص ریاضی
 

 *1 زادهفاطمه قاضی

 

 .شناسی بالینی، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایرانکارشناسی ارشد روان. 1
 

 

مقدمه
كلی است كه به گروهی ناهمگن  اصطالحهاي یادگیري یک ناتوانی

معنادار در اكتساب و  مشکالتاشاره دارد كه به صورت  هااختاللاز 

یا  استداللاستفاده از گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، 

دونالدسون، كاراس، لیتچ، )پیلینگ،  كندهاي ریاضی بروز میتوانایی

. میزان شیوع این اختالل با در نظر گرفتن (2022، 1بانتنگ، نارو و ایلت

درصد تخمین زده  10تا  2كار رفته از میزان قطعیت و تعاریف به

درصد  10ي انواع اختالل یادگیري خاص تقریباً شود. همهمی

، 2اگلند، الورانت، آهونی و رسکورال)آرو، كند كودكان را مبتال می

. یکی از انواع اختالالت یادگیري، اختالل ریاضی است (2021

متعددي براي بروز  دالیل. (2013شناسی آمریکا، )انجمن روان

توان به اختالل یادگیري ریاضی عنوان شده است كه از این میان می

ها و نقص در ی، وراثت، تراتوژنمحیطی، ژنتیک اختالل در عوامل

. نتایج (2017)فلتچر و گریگورنگو،  سیستم عصبی مركزي اشاره كرد

 (2022) 3هوسانی، بنت، پارنتو، ویدجاجی، داویس و هندرنمطالعات 

دهد كه كودكان با اختالالت یادگیري در مقایسه به نشان می

هاي نوشتاري، حل مسأله، توانایی هاي خود در فعالیتهمکالسی

خواندن و حل مسائل ریاضی مشکل دارند و این عوامل بر سایر 

ها و به خصوص عملکرد تحصیلی تأثیر اي آنهاي مدرسهمهارت

  .(2021)بیکر، گذارد می
 

1. Pilling, Donaldson, Karas, Leitch, Bunting, Naru, & Ilett 
2. Aro, Eklund, Eloranta, Ahonen, & Rescorla 

3. Hossain, Bent, Parenteau, Widjaja, Davis, & Hendren 
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 چکیده

 

بینی عملکرد تحصیلی فضایی و سرعت پردازش در پیش -پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکردي حافظه فعال دیداري  :هدف

 .كودكان با اختالل یادگیري خاص ریاضی انجام شد
 

ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري این گردآوري داده هییدف كاربییردي، برحسییب نحییوهپژوهش حاضر از نظر  ها:روش

نواحی یک و دو شیراز و مراجعه كننده آموزان مبتال با اختالل یادگیري خاص ریاضی پایه دوم تا پایه ششم دبستان پژوهش شامل كلیه دانش

نفر از  150بود. نمونه مورد بررسی شامل 1401-1400به مراكز ویژه مشکالت یادگیري آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 

ها آوري دادهجمعگیري در دسترس انتخاب شدند. براي آموزان مبتال به اختالل یادگیري خاص از نوع ریاضیات بود كه به روش نمونهدانش

هاي پژوهش با هاي كرسی استفاده شد. دادهمت كانولی، تکلیف بلوکاز مقیاس هوشی وكسلر كودكان نسخه پنجم، آزمون ریاضی كی

 .استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
 

آموزان با اختالل یادگیري خاص فضایی و سرعت پردازش با عملکرد تحصیلی دانش -فعال دیدارينتایج نشان داد كه بین حافظه  :هایافته

آموزان درصد از واریانس عملکرد تحصیلی دانش 48(. همچنین نتایج نشان داد كه P≤001/0ریاضی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد )

 .(P≤001/0شود )تبیین می فضایی و سرعت پردازش -توسط حافظه فعال دیداري
 

در طول فرآیند  دیبافضایی و سرعت پردازش(  -ی )حافظه فعال، حافظه دیداريشناخت يكاركردهاتوان نتیجه گرفت كه می گیری:نتیجه

 .سازي شده را به كار گرفترا بهتر درک و مداخالت متناسبآموزان با مشکالت حساب دانششوند تا مشخصات  یابیارز یصیتشخ
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 12. دوره 1140 پائیز   
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یعنی اینکه فراگیران تا چه حد در رسیدن به اهداف  1عملکرد تحصیلی

. عملکرد تحصیلی (2021، 2)زانگاند دوره آموزشی موفق بوده

ها براي ورود هاي علمی آنآموزان معرف تواناییهمواره براي دانش

و همواره براي معلمان،  به دنیاي كار و مقاطع تحصیلی باالتر است

والدین، مسئوالن نظام آموزشی و متخصصان تربیتی حائز اهمیت و 

وري و بهبود اثربخشی نظام تعلیم و تربیت تأثیر آن در ارتقاي بهره

شکال در از سوي دیگر ا .(2022، 3)هوانگغیرقابل انکار است 

اري در انجام محاسبات، و یادآوري مفاهیم ریاضی، دشو یادگیري

له، ناتوانی در درک روابط أنامناسب در حل مس استفاده از راهبردهاي

 فضایی و نقص در-هاي پردازش بیناییبین اعداد، نارسایی

هاي اختالل ترین ویژگیتوان اصلیكاركردهاي اجرایی را می

كیس، سامیلدیو و )گورگیتیس، درمیتزا یادگیري ریاضی عنوان كرد

 .(2021، 4بونتی

دهد بین حافظه فعال و اختالل بررسی ادبیات پژوهش نشان می

)نلوان، فرایسو وان دن بوس، ویسر یادگیري ریاضی رابطه وجود دارد 

هایی گفته . حافظه فعال به سیستم یا سیستم(2022، 5و گویس برگر

-چیزها در ذهن و به هنگام انجام فعالیتشود كه براي نگه داشتن می

 ؛2010، 6)بدلیاي مثل استدالل و یادگیري الزم است هاي پیچیده

همچون یک نظام  فعالحافظه  .(2017، 7گري، نیکولز، لی و سان

اطالعات به  دهدشود كه اجازه میشناختی كوتاه مدت توصیف می

 موقت، براي پردازش همزمان یا نزدیک به مرجع، ذخیره شوند طور

. (1395؛ به نقل از نظري، واحدي، روشندل راد و كافی، 2003)بدلی، 

برخی از مطالعات نشان دادند كه بین افراد مبتال به اختالل یادگیري 

)ساویوال، خاص و افراد بهنجار در حافظه فعال تفاوت وجود دارد 

. دومین مؤلفه در حافظه فعال، (2020، 8گولینگ، مامارال و اسکوز

ها و است كه در نگهداري تصاویر، عکس 9فضایی -طرح دیداري

مامارال، ساویوال، گیوفر و ها نقش دارد. اطالعات مربوط به مکان

فضایی در اختالالت  -به نقش حافظه فعال بینایی (2018) 10زاكس

دهد كه حس ها نشان میاند نتایج مطالعه آنریاضی اشاره كرده

بینی فضایی از جمله متغیرهاي پیش -عددي و حافظه فعال بینایی

آموزان هستند. در دانش 11كننده مشکالت یادگیري ریاضیات

اطالعات از  12شسرعت پرداز ایمانند حافظه، توجه  ییهامهارت

)پاشلونفی و النفرانچی،  هستند یلیتحص يریادگیمهم  يهاشاخص

كه طرح  كنندیم انیب (2007ی )و لوج رسونیپ ن،یرادك .(2012

است  یاضیر يریادگیعوامل در  نیاز مؤثرتر یکیی یفضا-يدارید

دارد.  یاضیر يریادگیارتباط را با  نیشتریب ل،افع اجزا حافظه نیو از ب

و جرمن  سوانسونو  (2018) ژو ، چانگ، چن، ما وژانگ نیهمچن

در حافظه  یاضیدر ر یناتواني اند كه كودكان دارانشان داده (2006)

نسبت به  يترنییپا عملکرد ،ییفضا-يداریحافظه د ژهیو فعال و به

توجه است این است كه چه  اي كه قابلنکته .آموزان دارنددانش ریسا

شود و ها و اشیا دیداري در حافظه مینگهداري محرک ثعاملی باع

مکانیسم نگهداري اعداد یا كلمات و هرگونه محرک دیگر در حافظه 

اخوان تفتی، بویل و هاي پژوهش یافته ؟فضایی چیست-دیداري

فضایی در -دهد كه توجه دیدارينشان می (2014)كرافورد 

یک فضایی -هاي دیداري در حافظه دیدارينگهداري محرک

ت كه سكننده و مهم است و این موضوع منطقی ا کمکانیسم كم

فضایی نقش مهمی در فرآیندهاي -كنیم توجه دیداري ضفر

فضایی  -یسم از توجه دیداريیادگیري مانند ریاضیات دارد. دو مکان

كننده براي توجه به است: یکی فرآیند تسهیل حباره قابل توضیدر این

ها و انتخاب اطالعات مورد نیاز و دیگري فرآیند بازداري محرک

هاي نامربوط و عدم انتخاب آن اطالعات استت. هر دو محرک براي

به عدم  هامکانیسم براي پردازش كارآمد مورد نیاز است. پژوهش

توانایی بازداري و انتخاب موارد نامربوط به تکلیف در مشکالت 

-در توجه و پردازش می سرعت پاییناند و یا یادگیري تأكید داشته

د یادگیري و ضعف در ریاضیات باش سرعتكاهش  مسئولتواند 

   (.1398)كشاورز و كاكاوند، 

كان استثنایی، كودكان مبتال به بنابر نظر پژوهشگران حوزه كود

اختالل یادگیري خاص در سرعت پردازش اطالعات نیز با مشکالت 

عنوان . سرعت پردازش به(2017)پاپاناستاسیو، زیادي مواجه هستند 

گیري درباره اطالعات و توانایی شناسایی، تمیز، تركیب، تصمیم

)وایس، ی تعریف شده است پاسخ به اطالعات دیداري و كالم

كشاورز و كاكاوند . (2016، 13ساكالوفسکی، هولدنج و پریفیترا

هایی است كه ارتباط سرعت ذهن یکی از نظریه نظریه .(1398)

مستقیم با فرآیند سرعت پردازش دارد. مطابق با این نظریه، سرعت 

عنوان یک توانایی شناختی پایه مطرح بوده كه  پردازش اطالعات به

هاي سطح باالي عملکرد شناختی به وسیله هوش و خالقیت بر توانایی

 .(2004)ریندرمان و نیوبائر، تاثیرگذار است 
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اي با هدف مطالعه سرعت پردازش عددي، حافظه آشکار در مطالعه

 -هاي دیداريو نهان، فعال و منفعل، توانایی نگهداري ذهنی و مهارت

ها آموزان با اختالل ریاضی نتایج نشان داد كه بین گروهفضایی دانش

هاي نگهداري ذهنی مایع، حافظه آشکار، حافظه فعال، در مؤلفه

فضایی به لحاظ آماري  -سرعت پردازش عددي و مهارت دیداري

ها در مؤلفه حافظه نهان و منفعل تفاوت وجود دارد. اما بین گروه

در پژوهشی  (1394پور، كریمی و قریشی )نیلیتفاوت وجود ندارد. 

نشان دادند كه میانگین سرعت پردازش اطالعات بینایی و شنیداري 

سن و سال كودكان داراي اختالل یادگیري در مقایسه با كودكان هم

 خود كندتر است.

با در نظر گرفتن شیوع باالي اختالل با توجه به آنچه گفته شد و 

اختالل در حساب، آگاهی از عوامل با  مراهیادگیري خاص ه

آموزان از اهمیت تأثیرگذار بر میزان عملکرد تحصیلی این دانش

پژوهشی در خصوص متغیرهاي  اي برخوردار است. وجود خألویژه

مورد بررسی و این كه تا كنون پژوهشی به بررسی نقش این متغیرها 

دف بررسی نقش در این كودكان نپرداخته است، پژوهش حاضر با ه

-فضایی و سرعت پردازش در پیش -عملکردي حافظه فعال، دیداري

بینی عملکرد تحصیلی كودكان با اختالل یادگیري خاص ریاضی 

 .انجام شد
 

  پژوهش روش

از نوع  از نظر روش،  و دف كاربرديپژوهش حاضر از نظر هروش 

فضایی و سرعت  -همبستگی بود. در این پژوهش حافظه فعال دیداري

 بین و عملکرد تحصیلی متغیر مالک بود.پردازش متغیرهاي پیش

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

آموزان مبتال با اختالل جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه دانش

دبستان نواحی یک و دو  یادگیري خاص ریاضی پایه دوم تا پایه ششم

شیراز و مراجعه كننده به مراكز ویژه مشکالت یادگیري آموزش و 

بود. نمونه مورد 1401-1400پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 

آموزان مبتال به اختالل یادگیري خاص نفر از دانش 150بررسی شامل 

گیري در دسترس انتخاب شدند. بدین ریاضی بود كه به روش نمونه

ورت كه پس از كسب مجوزهاي الزم و با رعایت موازین اخالقی ص

آموزان مراكز ویژه مشکالت یادگیري آموزش و پرورش از بین دانش

مت به صورت از بین پایه دوم تا ششم با توجه به آزمون ریاضی كی

 آموزان انتخاب شدند.نفر از دانش 150دردسترس 

دن، ابتال به اختالل مالک ورود به پژوهش شامل: تسلط بر خوان 

بهر بهنجار، بومی و آموز، داشتن هوشریاضی بر اساس پرونده دانش

ساكن شهر شیراز ، تمایل به شركت در پژوهش و رضایت آگاهانه 

یابی به هاي خروج از پژوهش نیز شامل: دستوالدین بود. مالک

پرسشنامه مخدوش یا ناقص بود. مالحظات اخالقی پژوهش، رعایت 

كنندگان، زداري، پرهیز از هرگونه ضرر یا آسیب به شركتاصل را

رضایت آگاهانه و آگاهی كامل والدین از اهداف پژوهش و آزاد 

ابزار  كنندگان براي خروج و انصراف از پژوهش بود.بودن شركت

 گردآوري در این پژوهش عبارت بودند از:

فضایی حافظۀ  -سنجش مؤلفه دیداري های کرسی:تکلیف بلوک

داشتن الگوهاي دیداري با توالی مدت از طریق نگهال و كوتاهفع

 -گیرد. یکی از تکالیفی كه حافظۀ دیداريحركات صورت می

هاي كرسی است. تکلیف گیرد، تکلیف بلوکمی فضایی را اندازه

یک آزمون  (1393؛ آقابابایی و امیري، 1972)هاي كرسی بلوک

شناسان تحولی و هاي بالینی، روانقدرتمند براي نورولوژیست

 80شناختی است. این آزمون براي افراد از سن پیش دبستانی تا سن 

هاي كرسی در بررسی سالگی قابل اجرا است. تکلیف بلوک

ماندگی ذهنی، سندرم كورساكف و اختالالت یادگیري، عقب

مر و هانتینگتون و سایر اختالالت اختالالت پیشرونده مانند آلزای

هاي . شکل اولیه بلوک(2008، 1)دنشناختی كاربرد دارد عصب روان

صورت نامنظم بر روي یک تخته مکعب است كه به 9كرسی شامل 

چیده شده بودند. یک آیتم به آزمودنی ارائه  cm 23×28در اندازه 

صورت متوالی به یک سري از گر بهشود، به این صورت كه آزمونمی

كند و آزمودنی باید همان مکعبی كه روي تخته است، اشاره می 9

 تواند حافظهتوالی حركات را تکرار كند. این فراخناي مستقیم می

با زیاد شدن تعداد فضایی را ارزیابی كند.  -كوتاه مدت دیداري

تر ها مشکلمها، آیتها و بیا افیزایش پیچییدگی ترتییب آنمکعب

 -فعال دیداري سنجش حافظه. براي (2001، 2)فیشر خواهنید شید

شود كه برعکس توالی عناصري كه می فضایی، از آزمودنی خواسیته

توسط آزمونگر نشیان داده شده است را نشان دهد؛ به این معنا كه 

آن به عنوان  عنصیر آخیر بیه عنوان عنصر اول توالی و عنصر اول

آقابابایی و امیري،  ؛2008)دن،  در نظر گرفته شود عنصر آخیر 

به  73/0هاي كرسی را آزمون براي بلوک-. پایایی آزمون باز(1393

دي پائوال، مالوي دینیز و رومانوسیلوا دست آوردندو در بررسی 

برآورد گردید.  75/0با روش دو نیمه كردن  CBTTپایایی  (2016)

اعتبار این آزمون را با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ  (1394مبین )

 گزارش كرده است. 80/0
 
 

 

1. Dehn 

2. Fischer
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گیري ناتوانی یادگیري براي اندازه مت:آزمون ریاضی کی

؛ به نقل از محمد 1998) كی مت كانولی ضیریاضی از آزمون ریا

 استفاده شد. این آزمون به منظور شناسایی (1381اسماعیل و هومن، 

و از لحاظ آموزان ناتوانی یادگیري ریاضی كاربرد فراوان دارد دانش

محتوا و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی )سه خرده آزمون 

شمارش، اعداد گویا و هندسه( عملیات )جمع، تفریق، ضرب، تقسیم 

گیري، زمان، پول، تخمین، تفسیر ي ذهنی( و كاربرد )اندازهو محاسبه

محمد اسماعیل ها و حل مسئله( است. این آزمون در ایران توسط داده

هنجاریابی شده است. روایی این آزمون از طریق  (1381و هومن )

بین محاسبه و روایی همزمان آن محتوا، روایی تفکیکی، روایی پیش

به دست آمده است. اعتبار آزمون با استفاده از روش  67/0تا  55/0بین 

)محمد گزارش شده است  86/0تا  80/0آلفاي كرونباخ در پنج پایه 

 (.1381اسماعیل و هومن، 

مقیاس عملکرد تحصیلی توسط مقیاس عملکرد تحصیلی درتاج: 

( در حوزه 1990هاي فام و تیلور )اقتباسی از پژوهش (1383درتاج )

عملکرد تحصیلی است. آزمون عملکرد تحصیلی را درتاج در سال 

سؤال است؛  48هنجاریابی كرده كه داراي براي جامعه ایران  1383

را اندازه  زیرحوزه مربوط به عملکرد تحصیلی كیفی به شرح  5كه 

گیري نماید: خودكارآمدي، تاثیرات عاطفی، برنامه ریزي، فقدان 

امتیازي به ماده ها جواب  5كنترل پیامد، انگیزش بر اساس یک مقیاس 

نقطه اي )  5لیکرت  صورت طیفهگذاري پرسشنامه بمی دهد. نمره

( است كه 1و هیچ =  2. كم = 3، تاحدي =4، زیاد = 5خیلی زیاد = 

 33و  26، 23،8این شیوه نمره گذاري در مورد سواالت شماره 

 240و حداكثر آن  48حداقل نمره در این مقیاس  .استمعکوس 

نظییر  از جیدول محتیوا و هیدف و رواییی محتیوا بیا اسیتفادهاست. 

 تید مییورد تایییید قییرار گرفییت. بییراي ارزیابییی رواییییاسییا

 سییازه از روش تحلیلییل عاملییی اسییتفاده شییده بییود كییه مؤییید

 55/0پنییج مؤلفییه مذكییور در مجمییوع . وجییود پنییج عامییل بییود

 درصیید از واریانییس كل آزمییون را تبیییین كییرده انیید. ضریییب

 آلفییاي كرونبییاخ جهییت محاسییبه پایایییی پرسییشنامییه بییراي

. (1393)آقابابایی و امیري،  شییدمحاسبه  74/0 نمییره كل مقیییاس

میزان اعتبار این آزمون با روش همسانی درونی )آلفاي كرونباخ( 

محتوا و  به دست آمده است. روایی این آزمون از طریق روایی 74/0

ارزیابی شده  (1388پاشایی، تقی پور و خوش كنش )سازه توسط 

ها به ترتیب براي خودكارآمدي است. میزان اعتبار هر یک از حیطه

، فقدان كنترل پیامد 73/0ریزي ، برنامه93/0، تأثیرات هیجانی 92/0

نامه به روش به دست آمد. ضریب پایایی پرسش 72/0و انگیزش  64/0

 به دست آمد. 72/0آلفاي كرونباخ در این مطالعه 

براي بررسی  مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم:

حافظه فعال و سرعت پردازش از مقیاس هوش وكسلر كودكان 

ویرایش پنجم استفاده شد. این آزمون فرم تجدیدنظر شده ویراست 

ساخته  2014چهارم مقیاس هوش وكسلر كودكان است كه در سال 

این مقیاس ابزار بالینی جامعی براي ارزیابی توانایی هاي شده است. 

این آزمون  .ماه است 11سال و  16تا  6شناختی و هوش كودكان 

هاي بسیاري نسبت به این نسخه تفاوتخرده آزمون است.  21داراي 

خرده آزمون تشکیل شده است. كه  21هاي قبلی خود دارد و از نسخه

گیري توانایی هاي هاي اصلی )براي اندازهآزمونخرده: از عبارتند

. استدالل 3ها، . شباهت2ها، طرح مکعب. 1( اصلی شناختی و هوشبهر

. تشخیص 7. خزانه لغات، 6. رمزنویسی، 5. فراخناي ارقام، 4ماتریس، 

، . نمادیابی10. فراخناي تصویر، 9بصري،  . معماهاي8ها، وزن

تري از ي )براي بدست آوردن اطالعات جامعهاي ثانوآزمونخرده

. توالی 3. محاسبه، 2اطالعات،  .1( توانایی هاي شناختی كودک

و  زنی. خط6. مفاهیم تصویر، 5. درک مطلب، 4عدد،  -حرف

هاي مکمل )براي سنجش و شناسایی اختالالت یادگیري آزمونخرده

گذاري، نام. مقدار سرعت 2گذاري، سوار سرعت نام. 1در كودكان(

. ترجمه بازشناسی 5. ترجمه تاخیري نماد، 4. ترجمه فوري نماد، 3

، عالوه بر ثبت نمره مقیاس 5خرده آزمون وكسلر 21از تركیب  .نماد

كل هوشبهر ، سیزده نمره شاخص نیز حاصل می شود كه عبارتند از: 

 فضایی، –شاخص اصلی )استدالل سیال، درک كالمی، بصري  5

 كمی، استدالل) جانبی شاخص 5 ،(فعال حافظه و پردازش، سرعت

 و( شناختی مهارت غیركالمی، كلی، توانایی شنیداري، فعال حافظه

 یادسپاري و نماد ترجمه نامگذاري، سرعت) مکمل شاخص 3 آخر در

 تمامضریب پایایی  (.1399كرمی، كرمی و علیپور ) .(یادآوري

و روایی  90/0تا  80/0 وكسلر كودكان بین هوش هايآزمونخرده

. (2012)والستروم، بروژ، ژو و ویس، گزارش شده است  84/0آن 

در پژوهشی به رواسازي و  (2011)صادقی، ربیعی و عابدي 

اعتبارییابی مقییاس هوش وكسلر كودكان پرداختند. نتایج روایی بین 

مقیاس و ماتریس هاي پیشرونده ریون، نشیان از همبستگی معنادار این 

دو مقیاس بود. اعتبار آزمیون نییز بیا روش هیاي دو نیمیه سیازي و 

بازآزمیایی محاسبه گردید كه طی آن، اعتبار بازآزمایی زیر مقیاس 

 83/0تا  91/0و ضیرایب اعتبیار دو نیمه سازي از  80/0تیا  88/0هیا از 

  .آمد به دست
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 هایافته

و  36/10كننده در پژوهش آموزان شركتمیانگین سنی دانش

آموزان شركت كننده بود. از بین دانش 44/2انحراف استاندارد آن 

نفر( پایه  40)درصد  7/26نفر( پایه دوم،  15درصد ) 10در مطالعه 

نفر( پایه پنجم  30درصد ) 20نفر( پایه چهارم،  40درصد ) 7/26سوم، 

 .نفر( پایه ششم بودند 25درصد ) 7/16و 
 

 میانگین و انحراف استاندارد و ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش. 1 جدول
 

 SD M متغیر 

  1 14/3  50/17 فضایی -دیداريحافظه فعال    

 1 **0/541 80/3  36/15  سرعت پردازش 

1 **0/357 **0/412 17/12  45/189  عملکرد تحصیلی 

 

شود میانگین )و انحراف مشاهده می 1طور كه در جدول همان

استاندارد( هر یک از متغیرهاي پژوهش آمده است. بر اساس نتایج 

فضایی  -استاندارد( حافظه فعال دیداريمیانگین )و انحراف  1جدول 

( و عملکرد 80/3)و  36/15(، سرعت پردازش 14/3)و  50/17

( است. همچنین نتایج حاصل از ضریب 17/12)و  45/189تحصیلی 

فضایی با  -همبستگی پیرسون نشان داد كه بین حافظه فعال دیداري

 سرعت پردازش و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداري وجود

(. همچنین بین سرعت پردازش با عملکرد تحصیلی P≤001/0دارد )

 (.P≤001/0) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 

ترین پیش فرض هاي ضریب همبستگی و رگرسیون یکی از مهم

ها است. انحراف از این پیش فرض با چندمتغیري نرمال بودن داده

 هايهمراه است. بررسی آمارهافزایش و یا كاهش مقادیر خی دو 

یکی از مالک هاي متداول براي تعیین نرمال  و كشیدگیچولگی 

منظور از خطی بودن این است كه رابطه تک تک . ها استبودن داده

ها با مقیاس اصلی خطی )و نه انحنایی( باشد. در این خرده مقیاس

خطی نمودارهاي پراكندگی مفروضه  پژوهش نیز با استفاده از روش

هاي پرت سایی دادهبراي شنا نمودار باكس ویسکر بودن تأیید شد.

هاي پرت در نهایت از استفاده شد. الزم به ذكر است كه این داده

هاي مربوط به تحلیل نهایی حذف شدند. در پژوهش حاضر داده

كدام از متغیرها هاي تحمل و عامل افزایش واریانس براي هیچآماره

آماره دوربین واتسون  بزرگتر نبود. 10وچکتر و از ك 1/0به ترتیب از 

صورت بود )به 2بین و مالک كمتر از عدد براي متغیرهاي پیش

كمتر بود(، كه این دامنه نشان دهنده  98/1بیشتر و از  85/1تقریبی از 

این بود كه مدل از نظر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا، 

.رگرسیونی است، مسأله اي نداردهاي اصلی مدل كه یکی از مفروض

 

 مرحله نهایی پیش بینی رگرسیون خطی. 2جدول 
 

 متغیرهای بین VIF P t β SEB B R2 R آماره تحمل

- - 001/0≥P 43/6 - 10/0 98/12 - - عدد ثابت 

73/0 36/1 001/0≥P 07/8 39/0 06/0 55/0 40/0 63/0 فضایی -حافظه فعال دیداري  

45/0 19/2 007/0≥P 72/2 13/0 08/0 23/0 48/0 69/0 سرعت پردازش 
 

 فضایی -متغیر حافظه دیداريدهد كه وقتی نشان می 2نتایج جدول 

 عملکرد تحصیلیدرصد واریانس متغیر  40وارد مدل شد، مدل كلی 

به دست  2Rرا تبیین كرد. پس از اجراي رگرسیون چندگانه، مقدار 

عملکرد تحصیلی در درصد از واریانس كل  48آمده نشان داد كه 

توسط آموزان با اختالل یادگیري خاص از نوع ریاضی دانش

متغیرهاي وارد شده در مدل، تبیین گردیده است با توجه به مقادیر بتا 

 و سرعت پردازش (β=396/0) فضایی -حافظه فعال دیداري

(133/0=β) کرد عملبینی ترین متغیرها براي پیشعنوان قويبه

باشند. همچنین میآموزان با اختالل یادگیري ریاضی تحصیلی دانش

تحمل براي  دهد مقادیر آمارهكه نشان می 2با توجه به نتایج جدول 

بزرگتر و مقادیر آماره عامل  1/0بین پژوهش از همه متغیرهاي پیش

كوچکتر است. بنابراین در  10ها از افزایش واریانس نیز براي همه آن

 خطی چندگانه مشاهده نشدپژوهش هماین 
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 گیریبحث و نتیجه

فضایی  -هدف پژوهش حاضر نقش عملکردي حافظه فعال، دیداري

بینی عملکرد تحصیلی كودكان با اختالل و سرعت پردازش در پیش

 یادگیري خاص ریاضی بود. 

آموزان نتایج نشان داد كه بین حافظه فعال با عملکرد تحصیلی دانش

با اختالل یادگیري خاص از نوع ریاضی رابطه مثبت و معناداري وجود 

مکاران، مشتاقی شریف زاده و ه)هاي دارد. این نتایج با پژوهش

 (2022و نیلوا و همکاران،  2018مامارال و همکاران،    ؛1399

نتایج این مطالعه نیز مانند مطالعات بیان شده در باال همخوانی دارد. 

نارسایی بیشتر كودكان بیا اخیتالل ییادگیري ریاضیی را در مؤلفیه ي 

آقابابایی . دهیدظه كوتاه مدت و فعال نشان میفضایی حاف -دیداري

در دو  آموزان با اختالل ریاضیدریافتند كه دانش (1393و امیري )

فضایی حافظه فعال و حافظه كوتاه مدت در بین  -مؤلفه دیداري

 و  آموزان با اختالالت یادگیري ریاضی، خواندن، امالدانش

 كه صوت بدین .دارد وجود معناداري تفاوت عادي آموزاندانش

ها از سه گروه لفهؤیادگیري ریاضی در این م آموزان با اختاللدانش

آموزان با اختالالت یادگیري به دانش تري دارند.دیگر عملکرد پایین

فضایی حافظه فعال و كوتاه  -در مؤلفه دیداري ویژه اختالل ریاضی

توان هاي این پژوهش میین یافتهدر تبی. مدت داراي نارسایی هستند

هاي حافظه شنیداري، توالی مهارتدر كنار فعال  گفت كه حافظه

هاي حافظه دیداري، توالی شنیداري، ادراک شنیداري، مهارت

اي و تکنیک مرور دیداري، ادراک دیداري، دستورات چندمرحله

ذهنی را با استفاده از اعداد، حروف، كلمات به صورت مستقیم و 

آموزان با باعث افزایش یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشمعکوس 

موجب افزایش توانایی  نوع حافظه. این شوداختالل یادگیري می

مدت شنیداري، افزایش توالی كوتاه ، افزایش حافظهكالمییادگیري 

، كالمیشنیداري، افزایش حافظه بلندمدت شنیداري، درک و فهم 

ایش سرعت عمل و دقت شنیداري در هوشیاري نسبت به محیط، افز

كه نیاز به تحقیقات بیشتر  شوداختالل یادگیري ریاضی میكودكان با 

در این موارد الزم است. با توجه به تعامل و خاستگاه مشترک اجزاء 

كاركرد اجرایی؛ یعنی كاركردهاي عالی دستگاه شناختی كه 

هاي شناختی شامل خودگردانی، اي از تواناییمجموعه

پذیري ریزي راهبردي، انعطافودآغازگري، بازداري، برنامهخ

-این دانش حافظه فعالدر شناختی و كنترل تکانش هستند، بهبودي 

موجب بهبودي كاركرد  آموزان با تمرین و تکرار اعداد ریاضی 

)مامارال و شود و متعاقب بهبمود عملکرد تحصیلی میاجرایی 

 (.2018همکاران، 

فضایی با عملکرد تحصیلی  -نتایج نشان داد كه بین حافظه دیداري

آموزان با اختالل یادگیري خاص از نوع ریاضی رابطه مثبت و دانش

كشاورز و كاكاوند، )هاي معناداري وجود دارد. این نتایج با پژوهش

 ؛2022و نیلوا و همکاران،  2018مامارال و همکاران،  ؛ 1398

 در تبیین این یافتههمخوانی دارد.  (2022آگوستینی و همکاران، 

نیازمند  فضایی -حافظه دیداريتوان گفت كه ارتقاء پژوهش می

هاي عصب ها، جنبهاین مهارت .اي استهاي پایهیکسري مهارت

، توجه انتخابی و توانایی توجه ،ی همچون حافظه فعالشناختروان

هستند. هاي ریاضی است دیداري و تجسم فضایی اعداد و عالمت

پذیر ها از طریق تجربه، آموزش و یادگیري امکاناكتساب این مهارت

گیرند. ها را به صورت خودكار فرا میاست. اكثر كودكان این مهارت

حافظه فعال اعم از دیداري،  نههایی كه در زمیآموزشدر واقع 

شنیداري و اجرایی با استفاده از تصاویر، اعداد، كلمات و حروف به 

گردد كه شود، موجب فعال شدن بخشی از مغز میكودكان داده می

)نیلوا و است فضایی  -و حافظه دیداريدر رابطه با حافظه فعال 

فضایی  -هاي دیداريآگاهی از آموزشهمچنین . (2022همکاران، 

باعث ها در دوران ابتدایی و آموزش مبتنی بر ارتقاء این مهارت

خود  افزایش سرعت نامیدن تصاویر شده كه این موضوع نیز به نوبه

 .مؤثر استفضایی  -فعال و دیداريدر بهبودي حافظه 

-تحصیلی دانشنتایج نشان داد كه بین سرعت پردازش با عملکرد 

آموزان با اختالل یادگیري خاص از نوع ریاضی رابطه مثبت و 

كشاورز و كاكاوند، )هاي معناداري وجود دارد. این نتایج با پژوهش

 ؛2022و نیلوا و همکاران،  2018مامارال و همکاران،  ؛ 1398

-در تبیین این یافته میهمخوانی دارد.  (2022آگوستینی و همکاران، 

اي كاركرد مفهوم نقطه بندي عملکرديتوان گفت در دیدگاه منطقه

اي مغز را مانند ذهن در نظر مغز رد شده است. در دیدگاه شبکه

لیکن زمانی كه ما یک . اند كه كاركرد آن به صورت كل استگرفته

مثال خواندن و یا حل كردن یک دهیم، عالیت خاصی را انجام میف

شود و ارتباطات فعال می ي خاصی از مغز بیشترناحیهفرمول ریاضی 

شود دیگر اجزا و اي بین مناطق مختلف مغزي سبب میشبکه

توانایی استفاده از عملکردهاي  ،بنابراین .ساختارهاي مغز نیز فعال شود

شناختی توجه، حافظه، توجه انتخابی، نگهداري ذهنی در طول یک 

شود سایر نقاط مغزي دیگر نیز فعال می عملکردهاو ارتقا این تمرین 

شود تمام سطوح قشر مغز از یک كار كامال كه این امر باعث می

ن وتکرار از یکپارچه برخوردار باشد. لذا سرعت پردازش بر اثر تمری

كه  دهدیک حالت كنترل شده به یک حالت خودكار تغییر جهت می

.شودآموزان میدردانشریاضیاطالعاتپذیريامرباعث دسترسیاین
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پذیري به لذا زمانی كه پردازش خودكار شود و امکان دسترسی

موضوعات در مغز گسترش یابد ساختار مغزي از سرعت پردازش 

  (.2022)اگوستینی و همکاران، الرم برخوردار است 

هاي پژوهش حاضر، كمبود مطالعیات هیمسو به ز جمله محدودیتا

فضیایی حافظه كوتاه مدت بود كیه  -دییداري  مؤلفه ویژه در زمینه

پژوهش دچار  ن را تیا حیدي بیراي جمیع آوري پیشینهمحققیا

كیرد. تعیداد نمونیه انیدک نییز محیدودیت دیگیر محدودیت میی

هاي هاي آینده با تعداد نمونهشیود پژوهشاسیت كیه پیشینهاد میی

با توجه به مشکالت كودكان با  در مجموع .بیشتر انجام گیرد

فضایی حافظه فعیال و كوتیاه  -اريدید اخیتالالت ییادگیري در مؤلفه

تیوان از میدت بیه ویژه كودكان با اختالل ییادگیري ریاضیی، میی

ایین دانش براي شناسیایی زود هنگیام ایین كودكیان بیه منظیور 

هاي پیشگیري استفاده كرد. این موضوع لیزوم توجه دریافت برنامه

كان با اختالالت بیشتر به این متغیرها را در تشخیص و درمان كود

 ،دهد. بنابراینیادگیري به ویژه كودكان با اختالل ریاضیی نشیان می

پیش  شودكه معلمان مقطع دبسیتان و همچنین دورهپیشنهاد می

دبستانی )با توجه به اهمیت بیشتر این دو مؤلفیه در ایین دوران( بیا 

شده  فضیایی حافظه فعال و كوتاه مدت آشنا -هیاي دییداريمؤلفیه

تا توجه بیشتري بیراي آموزش آن به كیودک كننید. هیم چنیین 

توانند از آموزش در ایین دو مؤلفیه بیه عنیوان هیاي آتیی میپیژوهش

آموزان با اخیتالالت ییادگیري اي براي دانشییک روش مداخله

ها را در كودكان میورد اسیتفاده كرده و اثربخشی این آموزش

  .بررسیی قرار دهند

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 است. شده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصول

 پژوهش از بودند مایل كه زمان هر داشتند اجازه كنندگانشركت

 پژوهش روند در جریان كنندگانشركت همه همچنین خارج شوند.

 .بودند
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هايسازمان از مالی كم گونههیچ تحقیق این

 است.  نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاري عمومی، هايبخش
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