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فضايي و بلندمدت در -مقايسه عملكردهاي حافظه فعال شنيداري، ديداري

  ان داراي اختالل رياضي و بهنجارآموزدانش

  3و علي فرنام 2، افسانه زاركوئي پور1ر محمدآباديحكمت كرمپو
  

  چكيده

ان مبتال به اختالل رياضي عالوه بر مشكالت تحصيلي داراي مشكل در انواع حافظه نيز هستند. آموزدانش
فضايي و بلندمدت دانش -پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملكردهاي حافظه فعال شنيداري، ديداري

بود. جامعه آماري  ياسهيمقا-يعلق از نوع ي. روش تحقشدانجاماضي و بهنجار آموزان مبتال به اختالل ري
اني كه عملكردي آموزدانشان دوره اول ابتدايي مدارس دولتي شهر زاهدان بودند. از بين آموزدانشكليه 

نفر با روش تصادفي  45در خرده آزمونهاي هوش وكسلر كودكان داشتند  شانسنطبيعي و متناسب با 
 45تعداد  اندكردهدرصد به باال را در آزمون رياضي كسب  50 يهانمرهاني كه آموزدانشه و ازميان ساد

 يهاآزموننفر بطور تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از آزمون هوش وكسلر كودكان و 
حافظه بلندمدت فضايي پيكرينگ و –حافظه فعال شنيداري پرهيزكار و همكاران، حافظه فعال ديداري

مستقل  tآزمون و  انسيوارليتحلبا استفاده از ميانگين، انحراف استاندارد،  هادادهپرهيزكار و همكاران. 
فضايي و بلندمدت -تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد بين عملكردهاي حافظه فعال شنيداري، ديداري

ي درسطح معنادارر دوره ابتدايي تفاوت ان بهنجاآموزدانشان مبتال به اختالل رياضي و آموزدانش
01/0P<  ان مبتال به اختالل آموزدانشان بهنجار بيشتر از آموزدانشوجود دارد. عملكردهاي حافظه در

 .رياضي دوره ابتدايي بود

  ان ابتداييآموزدانشان مبتال به اختالل رياضي، آموزدانشعملكردهاي كلي حافظه،  :هاي كليديواژه
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  مقدمه

 رياضي دروس يادگيري در دبيرستان و راهنمايي ابتدائي، مقاطع انآموزدانش از زيادي ادتعد 

 را انتظار مورد پيشرفت كنند، مي تالش خود همسال آموزان دانش اندازه به اينكه با دارند و مشكل

هزمين ساير با مقايسه در رياضيات زمينه در كودكان گيري ياد مشكالت ).1390ندارند (تبريزي، 

 گرفته قرار بررسي و تحقيق مورد كمتر نوشتن، و خواندن مانند يادگيري در ويژه اختالالت هاي

 حوزه در شايع بسيار مشكالت جمله از رياضي مشكالت حاليكه در ).2013، 1است (جيري

 كم آموزاندانش شوند مي موجب كه هستند ياگونه به مشكالت اين هستند، تحصيلي پيشرفت

هاشمي  ،نكنند (بايرامي آرامش احساس مدرسه محيط در و برسند نظربه هستند آنچه از استعدادتر

 ).1396و شادبافي، 

ي مربوط به حساب با هامهارتاختالل در رياضيات اساساً عبارت است از ناتواني در انجام 

 ي مربوط به حسابهامهارتتوجه به ظرفيت هوشي و سطح آموزشي كه از كسي انتظار مي رود. 

شود. فقدان توانايي مورد انتظار در رياضي با هاي ميزان شده فردي ارزيابي مياز طريق آزمون

و مشكالت مربوط به آن دامنه وسيعي را  كندهاي روزمره تداخل ميعملكرد تحصيلي با فعاليت

 ). يكي از انواع اين مشكالت در2012، 2(پرايس، پالمر، باتيستا و انساري بر خواهد گرفت در

دانش آموزان داراي اختالل رياضي مشكالت مربوط به انواع عملكردهاي حافظه نظير حافظه فعال 

  ).1395فضايي و بلندمدت است (كجباف و الهيجانيان و عابدي، - شنيداري، ديداري

حافظه فعال يك مهارت شناختي است كه مسئول ذخيره و پردازش همزمان و موقتي اطالعات 

حافظه  مؤلفين). برخي محققين و 1396؛ زماني و پورآتشي، 2008، 3گ(بر استورودي به مغز 

هاي فردي در ها تفاوتاند. از نظر آنفعال را به عنوان يك سيستم واحد و پيچيده در نظر گرفته

. بر استحافظه فعال ناشي از ميزان فعاليت در دسترس براي ذخيره و پردازش همزمان اطالعات 

                                                                                                                            
1. Geary 
2. Price, Palmer, Battista & Ansari 
3. Berg 
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هاي توجهي است كه با در دسترس قرار دادن ح حافظه فعال فرآيندظور از اصطالاين اساس من

دهد (كيس، كورلند و اطالعات در يك حالت فعال به فرد اجازه انجام رفتارهاي هدفمند را مي

روشندلي، واحدي، نظر؛ 1397، تپهكليپورپناهي و سبزحمزه ، دانا،دواريام ؛2016، 1گلدبرگ

 ).1395ي، كافو راد

فعـال اطالعات فضايي و مرتبط با  غيـر يسـازـرهيذخفضـايي مسـئول  - يديـدار حافظه فعال

اين . در داخل گذرگاه خلفي اسـت) برودمن 7(ناحيه  مغز ياانهيآهسمت راست يا دو طرفـه بخـش 

و  اشياء يكوتاه مدت اطالعات بينايي و فضايي از قبيـل حافظـه برا يالگـو مسـئول ذخيـره ساز

از  تـرعيسـرزوال در مخزن اين مؤلفه  بـه نظـر مـي رسـد). 1391(عابدي و آقابابايي، است  هامكان

ديده  كو زماني است كه محر كميزان فراموشي شايد ناشي از پيچيدگي محر. آوايـي باشـد حلقـه

- واحد در نظر گرفته مي مؤلفهضـايي، خـود بـه عنـوان يـك زيـرف -يديـدار يالگو گرچه .شوديم

بينايي، مسئول  مؤلفـهقسيم گردد؛ بينايي و فضايي. زيـرت تريجزئ مؤلفه بـه دو زيـر توانديم شود ولي

فضايي،  مؤلفهها و زيرو رنگ هاشكلمثـال اطالعات مربوط به  يراي (باطالعـات بينـاي يذخيره ساز

كه در يادگيري  تاس مثـال اطالعـات مربوط به جهات يبرا(مسئول ذخيره كردن اطالعات فضايي 

 ).2017، 2مفاهيم رياضي نقش اساسي دارند (راسل و نوئل

شود. اين حافظه بلند مدت نيز به ذخيره اطالعات براي يك مدت زمان طوالني اطالق مي

توانند وارد حافظه فعال اما هر زمان كه مورد نياز باشند مي استاطالعات اغلب خارج از آگاهي ما 

اما يادآوري برخي ديگر ممكن است  ،شوندالعات به آساني يادآوري ميشوند. برخي از اين اط

). همه اطالعات در حافظه بلند مدت به يك 2017، 3تر باشد (اسميت، ورسچافل و گسكوئرسخت

تري دارند بهتر به شوند. اطالعاتي كه مهمتر بوده و بار عاطفي يا هيجاني قويميزان ذخيره نمي

ار گرفته و مورد استفاده قرار چنين اطالعاتي كه مكررا در دسترس قرشوند. همخاطر سپرده مي

                                                                                                                            
1. Case, Kurland & Goldberg 
2. Rousselle & Noël 
3. Smith, Verschaffel, & Ghesquière, 
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تر شدن شوند. همچنين استفاده مكرر از اطالعات باعث قويگيرند بهتر ذخيره و يادآوري ميمي

). در 2008، 1شوند كه آن اطالعات در آنها كدگذاري شده است (كاسكهاي عصبي ميشبكه

تدريج ضعيف شده و حتي ممكن است با هستفاده قرار مي گيرند باطالعاتي كه كمتر مورد ا مقابل

اطالعات ديگر جايگزين شوند. همانند ساير اطالعات ورودي به مغز اطالعات عددي نيز از اين 

شمارش «قاعده مستثني نبوده و همانگونه كه قبال اشاره شده استفاده مكرر كودكان از راهبردهاي 

هنگام انجام محاسبات عددي باعث ايجاد ارتباط بين اعداد  »شمارش از عدد بزرگتر«و  »كل

مثال كودكي كه مكررا از راهبردهاي مطرح ؛ شودموجود و پاسخ آنها در حافظه دراز مدت مي

را در  10و  7+3ط بين رسد بتدريج ارتبامي 10كند و به جواب استفاده مي 7+ 3شده براي محاسبه 

مدت خود فراخوانده خ را مستقيما از حافظه بلنداز آن پس پاسمدت خود ذخيره كرده و حافظه بلند

مدت ممكن است به بنابراين حافظه بلند؛ تر نداردو ديگر نيازي به استفاده از راهبردهاي سطح پايين

، 2آموزان دبستاني ايفا كند (بوني و لورنكوتنهايي نقشي را در توانايي محاسبات عددي دانش

  ).0142، 3؛ دسوت و گريگور2013

هاي زيادي جهت آموزش و درمان كودكان مبتال به اختالالت خاص از آنجا كه امروزه تالش

 بررسي، طور خاص در حال انجام استهطور كل و كودكان مبتال به اختالل رياضي بهيادگيري ب

ها هگونه برناماين در تعيين و ايجاد نقش مهمي تواندمي مشكالت اين زيربنايي شناختي يهامهارت

هاي آموزشي خاصي تدوين شده است كه برنامه ).1395داشته باشد (اصفهانيان، وفايي و عشايري، 

مدت و حافظه بلند –ي شناختي كلي همچون حافظه فعال هامهارتهدف آنها افزايش و تقويت 

ي ها افزايش بهره ورسرعت پردازش اطالعات در مغز در افراد بهنجار است. هدف اين گونه برنامه

 توانديم). نتايج تحقيق حاضر 2014، 4و كارايي افراد در مشاغل مختلف است (كيل و هال

آموزان ي شناختي در دانشهامهارتگونه را با نحوه عملكرد و احيانا بد عملكردي اين زانيربرنامه

                                                                                                                            
1. Kosc 
2. Bonny & Lourenco 
3. Desoete & Grégoire 
4. Kail & Hall 
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مفيد  يامداخلههاي مبتال به اختالل رياضي ايراني آشنا كرده و آنها را جهت استفاده از برنامه

  هدايت كند.

 شناختي يهامهارت بررسي خصوص در ايران از خارج در ويژههب زيادي يهاپژوهش اگرچه

 شده اشاره پيشينه بر مروري قسمت در گونههمان اما ،است شده انجام رياضي اختالل در زيربنايي

 بررسي يك هب كه است جديد جهت آن از تحقيق اين. است آمده دستهب متفاوتي نسبتاً نتايج

 امر در و پردازدمي خاص عددي و كلي شناختي يهامهارت از سري دو هر خصوص در جامع

 در اختالل زيربنايي معيوب شناختي يهامهارت خصوص در مشترك نظر اتفاق يك به رسيدن

، 1كند (وودكاك، مك گرو، مودر و شرانكمي شاياني كمك محققين و مؤلفين به رياضي

 به كه است تحقيقي هاتن كه است ورانهآنو جهت اين از حاضر تحقيق يگرد طرف از .)2018

 هايتفاوت احتماال. پردازدمي ايراني آموزاندانش در رياضي اختالل بنايي زير يهامهارت بررسي

 ساير با ايران كشور آموزشي و تربيتي هايشيوه در تفاوت همچنين و وراثتي و اجتماعي -فرهنگي

كند. با توجه به پيشينه موجود مي دوچندان را ايران در تحقيقاتي چنين رسيبر ضرورت كشورها

علت اختالالت  توانديمي شناختي كلي هامهارتشود كه بد عملكردي در اينگونه برداشت مي

اما تحقيقي جامع ؛ )1394آموزان مقطع ابتدايي باشد (نريماني و سليماني، ويژه در دانشهرياضي ب

موزان ايراني مبتال به اختالل رياضي در آدو نوع عملكرد بخصوص در دانش كه به بررسي هر

موزان بهنجار پرداخته باشد وجود ندارد. لذا تحقيق حاضر بر آن است تا آمقايسه با دانش

آموزان ايراني مبتال به اختالل رياضي بررسي كرده و آنها را با عملكردهاي حافظه فعال را در دانش

بنابراين سوال اصلي پژوهش اين است كه آيا بين ؛ خودشان مورد مقايسه قرار دهد همساالن بهنجار

ان داراي اختالل آموزدانشفضايي و بلندمدت در - عملكردهاي حافظه فعال شنيداري، ديداري

  ي وجود دارد؟معناداررياضي و بهنجار تفاوت 

    

                                                                                                                            
1. Woodcock, McGrew, Mather & Schrank, 
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  روش

  بود. ياسهيمقا - يعلات ، جزء تحقيقهادادهپژوهش حاضر با توجه به نحوه گردآوري 

آموزان دوره ابتدايي جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش :يريگنمونهجامعه، نمونه و روش  

. از آنجا كه اين استيك مدرسه دولتي با جمعيت باال كه در مركز شهر زاهدان واقع شده بود 

گروه ابتدا آزمون محقق  به منظور تعيين تعداد نمونه مناسب در هر است ياسهيمقاتحقيق از نوع 

آموزان با طور گروهي براي كليه دانش آموزان اجرا شد. سپس دانشهساخته توانايي رياضي ب

هاي استدالل تصويري و آموزان جدا شده و خرده آزموندرصد كل دانش 80هاي پايين تر از نمره

آموزان آنهايي كه دانشواژگان آزمون هوش وكسلر كودكان چهار روي آنها اجرا شد. از بين اين 

انتخاب شده و  انددادهها از خود نشان عملكردي طبيعي و متناسب با سن شان در اين خرده آزمون

آموزان به عنوان گروه نفر با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. اين دانش 45از بين آنها تعداد 

به منظور انجام مراحل بعدي  عي)آموزان مبتال به اختالل رياضي (با عملكرد هوشي طبينمونه دانش

درصد به باال را در آزمون محقق  50هاي آموزاني كه نمرهدر نظر گرفته شدند. از ميان دانش

نفر بطور تصادفي انتخاب شده و به عنوان گروه نمونه  45ساخته رياضي كسب كرده اند تعداد 

عيت هوشي اين گروه و متناسب آموزان بهنجار در نظر گرفته شد. به منظور اطمينان از وضدانش

خرده آزمونهاي استدالل  -ساختن آنها با گروه مبتاليان به اختالل رياضي از لحاظ وضعيت هوشي 

آموزي با بهره هوشي شده و چنانچه دانش تصويري و واژگان وكسلر در مورد اين گروه نيز انجام

آموز ز گروه نمونه حذف شده و دانشتر از حد طبيعي تشخيص داده شود اباالتر از طبيعي يا پايين

  هاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از:طور تصادفي جايگزين شد. آزمونهديگر ب

آموزان مبتال به اين آزمون به منظور تعيين دانشآزمون محقق ساخته مهارت رياضي:  -1

هاي رياضي زشي كتاباختالل رياضي تهيه شد. براي اين منظور محقق بر اساس محتويات آمو

كند و سپس به منظور طور مجزا براي هر پايه طرح ميهدوم و سوم ابتدا سواالتي را ب - هاي اولپايه

شود. در هر پايه جويا ميرا ها نظر چهار معلم رفع ايرادات احتمالي و تعيين روايي محتواي آزمون
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  شود.صورت گروهي اجرا ميهآموزان مدرسه تكثير شده و بسپس آزمون به تعداد كل دانش

پيش دبستاني در سال  دورهقياس هوشي وكسلر براي م: آزمون هوش وكسلر كودكان چهار - 2

سال و  16– 6 يبرا (WISC) سال آزمون وكسلر كودكان 16انتشار يافت. براي افراد زير  1967

سازي همسانبه منظور  .شوديمسال استفاده  6- 4براي  (WPPSI) آزمون وكسلر پيش دبستاني

هاي آزمونآموزان بهنجار و مبتال به اختالل رياضي از لحاظ سطح هوشي از برخي خردهدانش

آزمون انتخابي جهت تعيين هوش كالمي آزمون هوش وكسلر كودكان چهار استفاده شد. خرده

آزمون استدالل كالمي خردهآزمون انتخابي جهت تعيين هوش غيرآزمون واژگان و خردهخرده

 نظر در موفقيت درجه بلكه ،رديگينم انجام		 هيچ يا همه قانون		بر اساس يگذارنمرهويري بود. تص

. اين آزمون توسط عابدي و آقاعباسي در ايران استاندارد شده و روايي و پايايي آن شوديم گرفته

 872) هنجاريابي آزمون هوش وكسلر چهار را روي 7. عابدي و همكاران (است تأييدمورد 

گانه استان چهارمحال  16 اطقنماز سال دوره ابتدايي، راهنمايي و اول دبيرستان  16تا  6ان آموزنشدا

توان براي ارزيابي هاي هنجار آن ميز جدولانجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه ا و بختياري

براي  .اده كردچنين در ايران استفسال در استان چهارمحال و بختياري و هم 16تا  6هوشي كودكان 

ها استفاده شد كه تمامي ضرايب بررسي اعتبار مقياس از ضريب آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس

بود. همچنين جهت بررسي روايي همزمان آزمون از آزمون هوش ريون استفاده  92/0تا  69/0بين 

  ست.روايي مطلوب مقياس ا را نشان داد و اين بيانگر اعتبار و 72/0شد كه همبستگي 

بازگويي شنيداري آزموني است كه در اين تحقيق به منظور  آزمون حافظه فعال شنيداري: -3

سنجش حافظه فعال شنيداري مورد استفاده قرار گرفت. اين پرسشنامه توسط پرهيزكار و همكاران 

 ساده كه پاسخ آنها بله يا خير است نسبتاًساخته شد. در اين آزمون يك سري سوال  1395در سال 

شود. سپس آزمودني مكلف است ضمن پاسخ دادن به هر صورت كالمي از آزمودني پرسيده ميهب

را به ترتيب بازگويي كند. اين  سوال كلمه آخر سوال را به خاطر سپرده و در انتها اين كلمات

آزمون از چند مرحله تشكيل شده است و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل تعداد سواالت يك 
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تر مي شود. بدين ترتيب كه در مرحله اول يك سوال پرسيده مي شود سپس به تدريج و عدد بيش

مثال در مرحله چهار آزمودني بايد به چهار ؛ در مراحل بعد تعداد سواالت يكي اضاقه مي شود

سوال پشت سر هم پاسخ گفته و در آخر كلمات آخر چهار سوال را به همان ترتيب ارئه شده 

ز دو شكست در دو مرحله متوالي آزمون متوقف شده و براي هر مرحله بازگويي كند. پس ا

) در پژوهشي 1395درست انجام شده يك نمره به آزمودني تعلق مي گيرد. پرهيزكار و همكاران (

به اين نتيجه رسيدند كه  طراحي آزمون حافظه فعال شنيداري و بررسي روايي و پايايي آنبا عنوان 

، 8/49در بخش كلمه  هايآزمودن. ميانگين امتياز هستندروايي محتوايي كلمات و ناكلمات داراي 

بين اجراهاي متوالي نيز ضريب د. بدست آم 16/25و ميانگين مجموع امتيازها  7/76ناكلمه 

آمد كه بيانگر روايي و پايايي بدست  73/0و در بخش ناكلمه  95/0همبستگي در بخش كلمه 

   مطلوب آزمون بود.

) 2005اين آزمون اولين بار توسط پيكرينگ ( فضايي: -ظه فعال ديداري آزمون حاف -4

. اين استطراحي و انتشار يافت و يك آزمون شناخته شده جهت ارزيابي حافظه فعال ديداري 

به  آزمون از تعدادي كارت تشكيل شده كه روي هر كارت تعداد متفاوتي از دايره هاي كوچك

شود كه گفته مي ارد. قبل از شروع آزمون به آزمودنيآبي و سبز وجود د - رنگهاي قرمز 

انجام دهيم كه در آن شما بايد داير ه هاي قرمز را در هر كارتي كه  ياحافظهميخواهيم يك بازي 

سطح بوده و در هر  6شامل  آزمون دهم بشماري و تعداد آنها را به خاطر بسپاري.به تو نشان مي

به آزمودني فقط يك كارت نشان داده  ول در هر كوششسطح دو كوشش وجود دارد. در سطح ا

هاي قرمز را بشمارد. سپس كارت را برگردانده و تعداد دايره شود كهو از او خواسته مي شودمي

كارت  2 ر كوششهاي قرمز چند عدد بود. در سطح دوم در هخواهيم تعداد دايرهازآزمودني مي

هاي قرمز را در در هر كارت شمرده و تعداد دايرهخواهيم جلوي آزمودني گذاشته و از او مي

خواهيم كه را برگردانده و از او مي هاكارتخاطر بسپارد. سپس هتعداد آنها را در هر كارت ب

منتها  ،هاي قرمز در هر كارت چند عدد بود. در سطح سوم همين روش اجرا شدهبگويد تعداد دايره
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تا بود. به همين ترتيب سطوح بعدي با  3ر كوشش جلوي روي آزمودني در ه يهاكارتتعداد 

كند تا زماني كه آزمودني درهر دو كوشش در يك سطح با بيشتر ادامه پيدا مي يهاكارت

هاي درست آزمودني به عنوان نمره او محاسبه شد. روايي و شكست مواجه شود. تعداد جواب

شده كه براي نمونه آقابابايي و  پايايي اين مقياس در تحقيقات متعدد داخلي و خارجي بررسي

آموزان آموزان وزان با اختالالت يادگيري و دانشوزان با اختالالت يادگيري و دانشآمآمدانشدانش) هنجاريابي اين مقياس را بر روي 1389اميري (

به شد و انجام دادند. پايايي مقياس به كمك اجراي دوباره آزمون در فاصله دو روز محاس عاديعادي

روايي آزمون نيز به روش بررسي روايي همزمان با آزمون حافظه فعال پيكرينگ سنجيده شد كه 

  را نشان داد. 76/0همبستگي 

ساخته  1395اين پرسشنامه توسط پرهيزكار و همكاران در سال  آزمون حافظه بلند مدت: -5

-هكه ب روان يورآاديآزمون ز ا هايآزمودنمدت گيري حافظه بلندحقيق جهت اندازهشد. در اين ت

شد كه در مدت صورت انفرادي اجرا مي شود استفاده شد. در اين آزمون از آزمودني خواسته مي

خاطر آورده بگويد. به هتواند وجود داشته باشد را بيك دقيقه كليه مواردي را كه در يك مقوله مي

ل) محقق بر آن است تا از دو مقوله سا 9-7انتخاب شده در اين تحقيق ( يهايآزمودنتوجه به سن 

خواهد كه در مدت يك دقيقه هر ها استفاده كند. بدين ترتيب از آزمودني ميحيوانات و ميوه

داند نام ببرد. ميوه مي سماداند نام ببرد. سپس در يك دقيقه بعدي هر آنچه حيوان كه مي سمانچه آ

كند. تعداد حيوانات ه را به آزمودني اعالم ميبا استفاده از زمان سنج آزمونگر زمان شروع و خاتم

هايي كه در مدت زمان اعالم شده بدرستي نام برده شده باشند به عنوان نمره آزمودني در و ميوه

طراحي آزمون حافظه فعال ) در پژوهشي با عنوان 1395نظر گرفته شد. پرهيزكار و همكاران (

كلمات و ناكلمات داراي روايي تيجه رسيدند كه به اين ن شنيداري و بررسي روايي و پايايي آن

و ميانگين مجموع  7/76، ناكلمه 8/49در بخش كلمه  هايآزمودن. ميانگين امتياز هستندمحتوايي 

و در  95/0بين اجراهاي متوالي نيز ضريب همبستگي در بخش كلمه د. دست آمهب 16/25امتيازها 

   ي و پايايي مطلوب آزمون بود.آمد كه بيانگر روايدست هب 73/0بخش ناكلمه 
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گر همچون وضعيت اقتصادي و اجتمايي به منظور كنترل برخي عوامل مداخله روش اجرا:

با  يك مدرسه دولتي -هاي آموزشي يكسان ها و شيوهجمعيت كالس –آموزان ن دانشيوالد

تعيين سطح  ان آن در آزمونآموزدانش) انتخاب شده و نفر 2000تا  1500جمعيت باال (حدودا 

شوند. آموزان مبتال به اختالل رياضي مشخص ميمهارت رياضي شركت كرده و سپس دانش

طور هان بهنجار بآموزدانشسپس يك گروه نمونه از اين دانش آموزان با يك گروه نمونه از 

ها نسبي بوده و هاي مورد نظر روي آنها اجرا شد. نوع دادهتصادفي انتخاب شده و كليه آزمون

در  صورت انفرادي در يك جلسه يك ساعتههجز آزمون مهارت رياضي بهها باجراي اكثر آزمون

آموزان داراي يك اتاق مناسب در محل مدرسه انجام شد. اطالعات به صورت فردي از دانش

آوري شده و به هر دو گروه آموزان عادي جمعاختالالت رياضي و به صورت گروهي از دانش

-هد بود. همچنين كسب رضايت دانشصورت محرمانه خواد كه اين اطالعات بهاطمينان داده ش

آموزان و والدين آنها و آزادي شركت در پژوهش از ديگر مالحظات اخالقي رعايت شده در اين 

  پژوهش بود.

لذا از امار پارامتريك تحليل  ،هستندهاي اين تحقيق از نوع كمي و نسبي از آنجا كه داده

اما قبل از انجام اين ؛ ها استفاده شدزمون تي مستقل به منظور تجزيه و تحليل دادهكوواريانس و آ

ها مورد بررسي قرار گيرد. براي اين هاي آنها يعني نرمال بودن دادهفرضآزمون ها الزم است پيش

يين وضعيت نرمال بودن كليه اسميرنف جهت تع - منظور از آزمون باكس و آزمون كولموگروف

  ستفاده شد.ها امتغير

  نتايج

ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه، كجي و چولگي هر يك از متغيرهاي تحقيق را به  1جدول  

  دهد.آموزان بهنجار و داراي اختالل رياضي نشان ميترتيب در بين دانش
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  نجارآموزان داراي اختالل رياضي و به. ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه، كجي و چولگي دانش1جدول 

K S SD M متغيرها گروه 

 داراي اختالل رياضي 63/7 68/2 -479/0 636/0
 حافظه فعال شنيداري

 عادي 45/11 26/3 018/0 720/0

 داراي اختالل رياضي 23/12 99/2 -744/0 576/0
 فضايي -حافظه فعال ديداري

 عادي 78/22 48/3 -710/0 061/0

 رياضي داراي اختالل 94/21 41/3 233/0 -729/0
 حافظه بلندمدت

 عادي 27/39 16/4 -330/0 450/0

آموزان آموزان مبتال به اختالل رياضي و دانشتفاوت عملكردهاي حافظه در دانش يبررس يبرا 

بودن تفاوت اين متغيرها در  معناداربهنجار دوره ابتدايي، ابتدا به كمك تحليل واريانس چندمتغيره 

  آموزان بهنجار دوره ابتدايي بررسي شد.به اختالل رياضي و دانشآموزان مبتال دو گروه دانش

دو آموزان . نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره براي مقايسه عملكردهاي حافظه در دانش2جدول 

  گروه

    SS  Df  MS  F P  

  001/0  55/38  38/662  1  38/662  بين گروهي

      18/17  78  04/1340  درون گروهي

        79  42/2002  مجموع

 F  001/0( 2مشاهده شده در جدولp<  55/38و  =Fي بين معناداردهد تفاوت ) نشان مي

آموزان بهنجار دوره ابتدايي آموزان مبتال به اختالل رياضي و دانشعملكردهاي حافظه در دانش

در براي دو گروه مستقل، تفاوت هر متغير به طور جداگانه  tوجود دارد. در ادامه به كمك آزمون 

  آموزان بهنجار دوره ابتدايي سنجيده شد.آموزان مبتال به اختالل رياضي و دانشدانش

س كهاي الزم براي انجام اين آزمون با استفاده از آزمون باپيش فرض tقبل از محاسبه 

) محاسبه شده و 874/0آزمون باكس ( مقداره كن يقرار گرفته است. با توجه به ا يمورد بررس
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P انس يووارك يهاسيماتر يسانيكنيست، لذا فرض  05/0 معنادارمتر از سطح كه به دست آمد

  است. تأييدمورد  t يجه استفاده از آزمون آماريشود و در نتيها رد نمن گروهيب يخطاها

ان مبتال به اختالل رياضي و آموزتوانايي حافظه فعال شنيداري دانش سهيبراي مقا tآزمون  :3جدول 

  نجارآموزان بهدانش

  Group M SD t P 

  01/0  78/4  68/2  63/7 با اختالل  توانايي حافظه فعال شنيداري

  26/4  45/11 عادي  

آموزان مبتال به اختالل توانايي حافظه فعال شنيداري دانشدهد بين نشان مي 3نتايج جدول 

دست آمده بهوجود دارد. نمره  >01/0Pدر سطح  يمعنادارتفاوت آموزان بهنجار رياضي و دانش

و اين بيانگر  است معنادار >01/0P)، در سطح 78/4(توانايي حافظه فعال شنيداري براي  tآزمون 

آموزان مبتال به اختالل رياضي و توانايي حافظه فعال شنيداري دانشي بين معناداراين است كه 

آموزان بهنجار دانشه نمره كر است كوجود دارد. قابل ذ >01/0Pدر سطح دانش آموزان بهنجار 

 يبهترتوانايي حافظه فعال شنيداري از  رياضيان بدون اختالل كودكگر يا به عبارت دي استشتر يب

  .برخوردار هستند

آموزان مبتال به اختالل رياضي دانش فضايي - توانايي حافظه فعال ديداري سهيبراي مقا tآزمون  .4جدول 

  آموزان بهنجارو دانش

  Group M SD t P 

يي حافظه فعال توانا

  فضايي-ديداري

  01/0  68/16  99/2  23/12 با اختالل

  26/3  78/29 بهنجار

آموزان مبتال به اختالل دانش فضايي-توانايي حافظه فعال ديداريدهد بين نشان مي 4نتايج جدول  

وجود دارد. نمره به دست آمده  >01/0Pدر سطح  يمعنادارتفاوت آموزان بهنجار رياضي و دانش

و  است معنادار >01/0P)، در سطح 68/16( فضايي-توانايي حافظه فعال ديداريبراي  t آزمون
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آموزان مبتال به دانش فضايي- توانايي حافظه فعال ديداريي بين معناداراين بيانگر اين است كه 

ه نمره كر است كوجود دارد. قابل ذ >01/0Pدر سطح آموزان بهنجار اختالل رياضي و دانش

توانايي حافظه از  رياضيان بدون اختالل كودكگر يا به عبارت دي استشتر يبموزان بهنجار آدانش

  برخوردار هستند. يبهتر فضايي- فعال ديداري

-ان مبتال به اختالل رياضي و دانشآموزبلند مدت دانشحافظه توانايي  سهيبراي مقا tآزمون . 5جدول 

  آموزان بهنجار

  Group M SD t P 

بلند  ظهحافتوانايي 

  مدت

  01/0  12/19  41/3  94/21 با اختالل

  57/4  27/41 عادي
  

آموزان مبتال به اختالل رياضي و توانايي حافظه بلند مدت دانشدهد بين نشان مي 5نتايج جدول  

 t وجود دارد. نمره به دست آمده آزمون >01/0Pدر سطح  يمعنادارتفاوت آموزان بهنجار دانش

و اين بيانگر اين است كه  است معنادار >01/0P)، در سطح 12/19(ه بلند مدت توانايي حافظبراي 

آموزان بهنجار آموزان مبتال به اختالل رياضي و دانشدانش توانايي حافظه بلند مدتي بين معنادار

آموزان بهنجار حافظه بلند مدت دانشه نمره كر است كوجود دارد. قابل ذ >01/0Pدر سطح 

 يبهترتوانايي حافظه بلندمدت از  رياضيان بدون اختالل كودكگر يعبارت د ا بهي استشتر يب

  برخوردار هستند.

  گيريبحث و نتيجه

فضايي و بلندمدت - پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملكردهاي حافظه فعال شنيداري، ديداري 

تايج نشان داد . پس از بررسي فرضيه اول نشدانجامآموزان مبتال به اختالل رياضي و بهنجار دانش

آموزان بهنجار آموزان مبتال به اختالل رياضي و دانشتوانايي حافظه فعال شنيداري دانشبين 

 يبهترتوانايي حافظه فعال شنيداري از  رياضيان بدون اختالل كودكجود دارد.  يمعنادارتفاوت 
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هال همسو است. در  اين يافته با نتايج تحقيقات اصفهانيان و همكاران و كيل و برخوردار هستند.

كنندگي باالي حافظه فعال در توانايي بينيتوان گفت در توجيه قدرت پيشتبيين اين يافته مي

 ذخيره جهت محدود ظرفيت با شناختي فرآيند يك فعال توان گفت حافظهمحاسبات عددي مي

 عمليات مانجا . هنگاماست ديگر اطالعات يا اطالعات همان همزمان پردازش و ورودي اطالعات

 با است قرار كه اعدادي( مربوطه اطالعات دارينگه براي را فعالشان حافظه كودكان تفريق يا جمع

 شمارش« هايروش از استفاده با همزمان طورهب استفاده كرده و) شوند تفريق هم از يا و جمع هم

 برقرار براي عالوه به. دهندمي قرار پردازش مورد را اطالعات اين »بزرگتر عدد از شمارش« يا »كل

 بايستي مسأله پاسخ همچنين و عدد دو هر مدت بلند حافظه در آن پاسخ و مسأله بين ارتباط كردن

 ممكن بيشتر فعال حافظه ظرفيت با كودكان بنابراين؛ شود فراخوانده فعال حافظه به همزمان طورهب

نتايج اين  .دهند انجام ضعيف الفع حافظه با كودكان از بهتر را تفريق و جمع رياضي است عمليات

) نقش مستقالنه و 2008) و برگ (1394تحقيق همسو با نتايج تحقيقات قبلي نريماني و سليماني (

دهد. قرار مي تأكيدرا مورد  سرعت پردازش اطالعات در جمع و تفريق اعداد يك رقمي معنادار

 اختالالت يدارا انكودك هك دانداده نشان حافظه نهيزم در رياخ يهاپژوهش نهيزم نيهم در

(عابدي و  دهنديم نشان يعاد انكودك به نسبت فعال حافظه در يترفيضع ردكعمل يريادگي

 در يمهم نقش فعال حافظه هك است نيا از كيحا هاپژوهش از ياريبس نيهمچن). 1391آقابابايي، 

 فعال حافظه نيب ارتباط بر يمبن يپژوهش يهاافتهي تأييد در و كنديم يباز ياضير مسائل حل

كيس و  يهاپژوهش به توانيم ياضير التكمش با آموزاندانش ردكعمل و ييفضا - يداريد

 حافظه در ياضير در يناتوان با انكودك اندداده نشان هك ردك اشاره و نريماني و سليماني همكاران

 نسبت يترنييپا ردكعمل بلندمدت و ييفضا- يداريد حافظه ژهيو به و هاچهره ،ياسام حافظه فعال،

  .دارند يعاد آموزاندانش به

آموزان مبتال به اختالل رياضي و دانش فضايي -ديداري حافظه فعال توانايي بين نتايج نشان داد 

توانايي حافظه  از رياضيان بدون اختالل كودكوجود دارد.  يمعنادارتفاوت آموزان بهنجار دانش
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) و 1396اين يافته با نتايج پرهيزكار و همكاران ( ردار هستند.برخو يبهتر فضايي -ديداري فعال 

 مؤثرتوان گفت از بين عوامل مهم ) همسو است. در تبيين اين يافته مي2003وودكاك و همكاران (

بر توانايي يا اختالل رياضي، پرداختن به خصوصيات كودكان (عوامل درون فردي) حائز اهميت 

تي از جمله عوامل درون فردي مؤثر بر يادگيري هستند. است كه عوامل انگيزشي و شناخ

-شوند. در اين ارتباط بيشتر پژوهشكاركرهاي اجرايي يكي از متغيرهاي درون فردي محسوب مي

اند. نتايج اغلب اين مطالعات در اين ها به نقش حافظه فعال در ناتواني يادگيري رياضي توجه كرده

كان با ناتواني يادگيري رياضي در حافظه فعال عملكرد حوزه بيانگر اين حقيقت است كه كود

-افظه فعال نواقصي از خود نشان ميهاي حتري از ساير كودكان دارند و در تمامي مؤلفهضعيف

اي از حافظه است كه پردازش فعال اطالعات در آن فضايي مؤلفه- حافظه فعال ديداريدهند. 

در ثبت كننده حسي چه اطالعاتي مورد توجه قرار كند كه گيرد. حافظه فعال تعيين ميصورت مي

. دكنتري آن را ذخيره و به پردازش بيشتر آن اقدام ميخواهد گرفت و براي مدت زمان طوالني

كه از حافظه درازمدت بازيابي  داري و فكر كردن درباره اطالعاتي بپردازدهمچنين شايد به نگه

محيطي تازه دريافت شده كمك خواهد كرد.  كند يعني اطالعاتي كه به تفسير دروندادمي

از يادياري بصري است.  ياگونهنتيجه حركت چشم، دستكاري تصوير يا » رد بصري« يبازساز

فضايي در طول خواندن يك كاركرد مهم دارد و حروف و كلمات چاپ -همچنين لوح ديداري

اختيار خواننده قرار كند و همزمان يك چارچوب بصري فضايي در شده را رمزگرداني بصري مي

  ).2016دهد تا مكانش را در متن حفظ كند (راگوبار، بارنز و هچت، مي

ان مبتال به اختالل رياضي و آموزدانش توانايي حافظه بلند مدتبين  كه نتايج نشان داد همچنين

ه بلند توانايي حافظاز  رياضيان بدون اختالل كودكجود دارد.  يمعنادارتفاوت آموزان بهنجار دانش

. در تبيين اين يافته همسو با تحقيقات انجام شده اصفهانيان و همكاران برخوردار هستند يبهتر مدت

طور مستقل سهمي در همدت بتوان گفت كه حافظه بلند) مي2016) و كيس و همكاران (1395(

ر اهميت كه ب را ياهيفرضبيني مهارت جمع و تفريق يك رقمي و دو رقمي ندارد. اين يافته پيش
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كند. با توجه به نقش حافظه فعال نمي تأييددارد  تأكيدمدت در عمليات محاسبات عددي حافظه بلند

در بازيابي اطالعات از حافظه دراز مدت اين امكان وجود دارد كه عملكرد محاسبات عددي بيشتر 

در  رياضي يان با ناتواني يادگيرآموزدانشبه حافظه فعال بستگي دارد تا حافظه دراز مدت. 

فراحافظه، شناخت و فراشناخت نيز مشكل دارند. فراحافظه به دانش فرد در مورد كاكردهاي حافظه 

. وجود نقص در شوديمرا شامل  مسألههاي متفاوت تفكر و حل . شناخت، جنبهشوديماطالق 

تي داللت ، بر وجود مشكالت شناخشونديمكاربرد راهبردهايي كه در تكاليف حافظه به كار برده 

ان با ناتواني يادگيري قادر به سازماندهي تفكر خود و در نتيجه طراحي و سازماندهي آموزدانشدارد. 

هاي شناختي ارتباطي نزديك دارد و فرآيندهاي خود در مدرسه و منزل نيستند. فراشناخت نيز با رنامهب

 راهبردهاي كاربرد و ، انتخابتكليف به مربوط تقاضاهاي سازماندهي توانايي است: مؤلفهداراي سه 

آموزان با ناتواني دانشتكليف.  به مربوط تقاضاهاي با آن انطباق و عملكرد بر مناسب، نظارت

، توانايي انتخاب و كاربرد راهبردهاي مناسب را ندارند. براي مثال در انجام تكاليف رياضي يادگيري

داشت برداري، تكرار و تمرين و بسط معنايي خود در مقايسه با همتايان خود از راهبردهايي چون ياد

  .)2011(لرنر،  كننديمبسيار كم استفاده 

ي هامهارتي شناختي كلي و هامهارتاولين محدوديت تحقيق حاضر اين است كه مقايسه 

خاص عددي را فقط در يك جنبه از اختالالت يادگيري يعني اختالالت رياضي كه همان عدم 

شود محققين ديگر مورد بررسي قرار داده است. لذا پيشنهاد مي ستاتوانايي محاسبات عددي 

ر اختالالت يادگيري يا ساير ي خاص عددي را در سايهامهارتي شناختي كلي و هامهارتنقش 

.. مورد بررسي قرار دهند. .توانايي ضرب و تقسيم و -  مسألههاي توانايي رياضي همچون حل جنبه

ي خاص عددي ديگر و هامهارتن است كه در اين تحقيق دومين محدوديت تحقيق حاضر اي

شود نقش ساير نظر قرار نگرفته است. لذا پيشنهاد ميآنها در توانايي محاسبات عددي مدنقش 

ها روي محور توانايي تخمين كميت - ي خاص عددي مثل توانايي درك مفهوم عدد هامهارت

اختالل رياضي توسط محققين ديگر مورد  ان دارايآموزدانشافقي در توانايي محاسبات عددي 
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. لذا جهت استبررسي قرار گيرد. محدوديت ديگر تحقيق اين است كه از نوع تحقيقات مقطعي 

تر پيشنهاد مي شود محققين ديگر تحقيقات طولي مناسبي در اين تر و عميقرسيدن به نتايج دقيق

  زمينه انجام دهند.

ع آموزش مهارت محاسبات عددي توانايي كودكان در قبل از شرو شوديمدر پايان پيشنهاد 

شود هاي نمادين و غير نمادين مورد سنجش قرار گرفته و چنانچه ضعفي مشاهده ميمقايسه كميت

معلمان و  -هاي مناسب به آموزش آنها پرداخته شود. با توجه به نتايج تحقيق كليه مربيان به شيوه

ان استفاده كرده آموزدانشي از آنها جهت تعيين نقاط ضعف به راحت تواننديمشناسان مدرسه روان

ريزي كنند. الزم است مسئولين دار برنامههاي اضافي و مناسبي را براي كودكان مشكلو آموزش

ي پيش نياز يادگيري هامهارتمربوطه با توجه به نتايج تحقيق حاضر به اهميت مهم و اساسي 

ته و جهت پيشگيري در بوجود آمدن هرگونه مشكل ي حافظه) آگاهي داشهامهارترياضي (

  يادگيري در كودكان برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند.
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Comparison of the performance of auditory, visual-spatial 
and long-term memory in students with math disorder and 

normal students 
H. Karampour Mohammadabadi1, A. Zarkouipour2 & A.Farnam3 

 
  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of copy, cover 

and comparison strategies on the spelling performance of elementary students 
with writing disabilities. A pre-test and post-test design with a control group 
was used. Participants were 41 students with spelling learning disabilities in the 
3rd grade elementary school in Rawor city, selected by inclusion criteria and 
divided into two experimental and control groups. Copy, cover and comparison 
strategies were performed for 10 sessions, for 4 weeks, 3 times per week and 
1.5 hours for each session. After the end of the intervention and a month later, a 
spell test was carried out. Data were analyzed using repeated measure 
multivariate analysis of variance analysis. The findings showed that in the 
visual memory dimension, auditory sensitivity, visual differentiation and 
reminder of the error scores of the experimental group significantly decreased 
in the control group. In addition, the findings showed that the experimental 
group had a higher performance in the spell-checking test compared to the 
control group. Considering the importance of students with learning disabilities, 
especially in elementary school and their spelling problems, and considering 
the results of this study and the effects of copying strategies, coverage and 
comparisons on spelling disability students, a set of exercises and tests of this 
strategy can be used to solve spelling problems and improve the academic 
achievement of students with spelling learning disabilities. 

Keyword: general memory functions, students with mental disorders, 
elementary students 
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