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  چکیده
بخشی شناختی بر ثیر توانأت پژوهش حاضر با هدف بررسی :مقدمه
انجام شده  کودکان با اختالل ریاضیو پیشرفت تحصیلی  کاريحافظه
 ـآزمون شآزمایشی باطرح پینیمه  حاضر مطالعه روش :روش. است
دانش آموزدختر با اختالل ریاضی  30. استآزمون  با گروه گواه پس

گیري در دسترس انتخاب پایه سوم تا پنجم ابتدایی که به روش نمونه
بکار گمارده به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل  شدند
حافظه  شناختی بخشیروه آزمایش در این مطالعه برنامه توانگ. شدند

در انتظار گروه کنترل  و جلسه دریافت کردند 8ویلسون را به مدت 
واریانس نشان داد نتایج تحلیل کو :هایافته .دریافت مداخله باقی ماند

کودکان گروه آزمایش به شکل  پیشرفت تحصیلیکاري و نمرات حافظه
بر اساس نتایج پژوهش  :گیرينتیجه .استیافته افزایشداري معنی

      ايتواند تا اندازهمیبخشی شناختی توانتوان گفت حاضر می
را  اختالل ریاضی مبتال بهکودکان و پیشرفت تحصیلی  کاريحافظه

  .بهبود بخشد
  

،      بخشی شناختیتوان اختالل یادگیري ریاضی، :واژگان کلیدي
  .پیشرفت تحصیلی، کاريحافظه

 

Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the 
effect of cognitive rehabilitation on working memory and 
academic achievement of children with Discalcula. Method: 
The present study was a semi-experimental design with pretest-
posttest with control group. 30 students with 3rd to 5th grade 
math disorders who were selected by available sampling 
method were randomly assigned into two experimental and 
control groups. The experimental group in this study received 
the Wilson Cognitive Rehabilitation Program for 8 sessions and 
the control group was waiting for intervention. Results: The 

results of Co-variance analysis showed that the scores of work 
memory and academic achievement in the experimental group 
were significant Increasedacademic achievement of children 
with mathmetics disorder. Conclusion: Based on the results of 
this study, it can be concluded that cognitive rehabilitation can 
improve the educational achievement of children with maldistry 
to a degree. 
Keywords  : mathematic Learning disability, cognitive 
rehabilitation, work memory, academic achievement. 
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  مقدمه
نقایص بالیدگی در رشد ویژه  1اختالالت یادگیري

هاي هستند که با اشکال در کسب مهارت
که خوانش پریشی (اختصاصی در زمینه خواندن 

بیان نوشتاري یا ریاضیات ) نیز نامیده می شود
  هاي قبالً اختالل ها این اختالل .همراهند
کاپالن و ( .شدهاي تحصیلی نامیده میمهارت

همچنین  .)1390، ترجمه رضاعی، 2007سادوك، 
با توجه به پژوهش هاي انجام گرفته در مورد 
اختالالت یادگیري مشخص شد که این اختالالت 

ی در یادگیري اولیه در افراد ناشی از عدم توانای
شان قادر به هستند چرا که نسبت به همساالن

  .)2016، پیترسون و همکاران(آموزش نیستند 
خیر، أیادگیري بیانگر ت ايهاصطالح ناتوانی

هاي پایه هاي کارکردي در درسو تفاوت انحراف
و ) همچون، ریاضیات، خواندن، امالء و نوشتن(

توان آنها را است که نمیمشکالت گفتار و زبان 
هاي حسی یا ذهنی، نارساییماندگیبه عقب

روش معمول در . اختالل هیجانی نسبت داد
هاي یادگیري، توصیف این توضیح مفهوم ناتوانی

 افراد بر اساس آن چیزهایی است که آنها نیستند
، ترجمه علیزاده و همکاران، همکاران هاردمن و(

راي اولین بار اصطالح احتماالً ب 2چنهنس). 1384
او علت . اختالل یادگیري در ریاضی را بکار برد

نارسایی در عملکرد ریاضی را اختالل در سیستم 
بیرونی خودکار عصبی مرکزي و اختالل در شبکه 

 دانستشود، میمی عصبی که مربوط به توانایی ریاضی

                                                             
1. Learning disorders (LD) 
2. Hencechen 

). 1393زاده،  غالمحسین غباري بناب، نصرتی و(
و همچنین در تحقیقاتی دیگر مشخص شد که 
بسیاري از این اختالالت یادگیري ناشی از عوامل 

باعث ایجاد  ژنتیکی در افراد می باشد که این امر
 مول و همکاران؛( شودمی اختالالت در افراد

2015.(  
اختالل یادگیري ریاضی در برگیرنده چهار 

درك ( 3هاي زبانیمهارت: گروه اختالل است
هاي ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاري به اصطالح

شناسایی ( 4هاي ادراکی، مهارت)نمادهاي ریاضی
، )سازي مجموعه اعدادمرتب و درك نمادها و

توانایی انجام چهار عمل ( 5هاي ریاضیمهارت
کردن درست کپی( 6هاي توجهو مهارت) اصلی
). ها و مشاهده درست نمادهاي عملیاتیشکل

تواند تنها یا توأم با یادگیري در ریاضی میاختالل 
و  علیپور(هاي خواندن و زبان بروز کند اختالل

به عبارت دیگر، کودکان دچار ). 1391 همکاران،
اختالل یادگیري، هوش کافی براي یادگیري 
. اطالعات دارند اما توانایی انجام آن را ندارند

براي  تشخیص اختالل باید بیش از دو انحراف 
عیار بین نمره هوشبهر و نمره آزمون پیشرفت م

و  7مش(واقعی انحراف وجود داشته باشد 
الدین آبادي و فروعترجمه مکی ؛2008، 8وولف
  ).1389عدل، 

                                                             
3. Linguistic Skills 
4. Perceptual Skills 
5. Mathematics Skills 
6. Attention Skills 
7. Mash 
8. Wolfe 
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مشکالت اصلی کودکان دچار اختالل ریاضی 
اغلب در زمینه محاسبه ریاضی یا توانایی استدالل 

این مشکالت ممکن است به . در ریاضیات است
دشواري در : هاي مختلف جلوه گر شوندشکل

ها یا نام بردن اعداد ریاضی، ناتوانی تعیین اندازه
اشیاء،  در شمردن، مقایسه کردن و بازي کردن با

مشکالت خواندن و نوشتن نمادهاي ریاضی، 
یم ریاضی و محاسبات ذهنی و عملی درك مفاه

 به نقل از مش و وولف، ؛2003لیون و همکاران، (
ها با رشد و کارکرد عصب این نقص). 2008

دهد می انروانشناختی ارتباط دارند که نش
ل ریاضی و محاسبه، رشد فرایندهاي ذهنی استدال

  .اندنیافته و آسیب دیده
هاي یادگیري شالوده قوي هرچند اختالل

هاي مداخله براي زیست شناختی دارد اما روش
آموزشی و هاي مشکالت یادگیري عمدتاً بر روش

هاي اجتماعی متکی است تا درمان شناختی وانرو
آبادي ترجمه مکی ؛2008مش و وولف، ( یزیست

در همین راستا برخی  ).1389الدین عدل، و فروع
ها با برجسته ساختن عوامل غیر زیستی در یافته

شناختی هاي یادگیري بر نقش عوامل رواناختالل
هاي یافتهکید کرده و أها تدر این ناتوانی

 هبدهند یید قرار میأپژوهشگران قبلی را مورد ت
در ) 2016( 1مهلر و شوچارت عنوان مثال

کاري درکودکان به بررسی حافظه که پژوهشی
نقص  یا خاص و يبه اختالالت یادگیر مبتال

 متمایز که الگوهاي متوجه شدند تندتوجه پرداخ
بانقص خواندن  اختالل در ،کاريحافظه کمبود از

                                                             
1. Maehler & Schuchardt 

اختالل ریاضی بانقص  هاي واژگانی وحلقه در
فعالی واختالل بیش فضایی ـ درطرح بصري

نقص در عملکرد اجرایی همراه  با توجهنقص
دهد که احتماال ها نشان میاین یافته .است

کاري در پیدایش و بهبودي این اختالل حافظه
 )2011( 2پاسالونگی و مامارال .سهم بسزایی دارد

هاي در پژوهش خود به بررسی مهارت نیز
آموزان با کاري فضایی و دیداري دانشحافظه

ي سوم تا پنجم هاناتوانی یادگیري ریاضی در پایه
ل داشتند له نیز مشکئکه در مهارت حل مس

آموزان نشان داد که دانشنتایج پژوهش . پرداختند
با ناتوانی یادگیري ریاضی نسبت به همساالن 

کاري تکالیف مرتبط با حافظهشان در عادي
به توجه بود، مشکالت زیادي  مندکه نیاز فضایی
آموزان با ناتوانی عالوه بر این دانش. داشتند

کاري یادگیري ریاضی در تکالیف مربوط به حافظه
فضایی که نیازمند توجه باال بود، خطاهاي 

در پایان، نتایج نشان داد که . اي نشان دادندمداخله
آموزان با ناتوانی یادگیري ریاضی شدید تنها دانش
آن ها . کاري فضایی مشکل داشتنددر حافظه

زان با ناتوانی یادگیري آموپیشنهاد کردند که دانش
کاري فضایی براي هاي حافظهپردازش ریاضی از

له ریاضی بهره ببرند که براي هر دو ئمسحل
توانایی نگهداري و مداخله در اطالعات مرتیط 

) 2010(میلتون  .له ضروري هستندئمس براي حل
اي آموزش رایانهثیر برنامه أپژوهشی را با عنوان ت

کاري را در ، حافظهکاري بر روي توجهحافظه
فعالی و بیش ـنوجوانانی که مبتال به نقص توجه 

                                                             
2. Passolunghi & Mammarella 
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نتایج پژوهش . اختالالت یادگیري بودند انجام داد
     نشان داد که نرم افزار آموزشی بر روي 

کاري تاثیر قابل پذیري شناختی و حافظهانعطاف
پژوهشی ) 2011(کسلر و الکایو . توجهی داشت

را با عنوان بررسی مقدماتی بازتوانی شناختی 
هاي کارکردي اجرایی در بچه آنالین براي مهارت

هایی که سرطان مرتبط با آسیب مغزي داشتند، 
شناختی  بخشیتوان انجام دادند نتایج پژوهش برنامه

، اي به طور قابل توجهی سرعت پردازشرایانه
پذیري شناختی، نمرات حافظه اخباري انعطاف

در همین  .کالمی و بینایی را افزایش داده است
رابطه و نشان دادن نقش حافظه فعال در اختالل 

بابی توان به پژوهشی کهیادگیري ریاضی می
 و ریاضیاتبین اضطراب ) 2017( 1هانگچینگ

بر روي ) لهارزیابی و حل مسئ( ریاضی عملکرد
نشان دادکه اضطراب ریاضی افراد انجام داد، 

هاي مستقلی در عملکرد ریاضی فراتر از مشارکت
تعداد مهارتها  کاري؛حافظه هوش غیر کالمی،

 اگرچه، .اضطراب عمومی و آزمایشی دارد
 اضطراب ریاضی برتمامی کودکان با انواع عملکرد

 ثیرأاضطراب ریاضی ت .ر یکسانی نداردثیأریاضی ت
به پردازش  بیشتري در مشکالت ریاضی که نیاز

   در مقابل مشکالت ساده ریاضی  منابع، بیشتر
گزارش مستقیم مشکالت در  در دارد و باشد،می

 کاري باالتر هستندکودکانی که داراي حافظه
 2داهلینو همچنین  .پذیري بیشتري دارندسیبآ
در پژوهش خود بر روي کودکان با ) 2013(

                                                             
1. Boby Ho-Hongching 
2. Dahlin 

بخشی اثر فعالی اختالل نارسایی توجه و بیش
فعال فعال بر بهبود عملکرد حافظه افظهتمرین ح
  .یید نمودأرا تفضایی  ـ دیداري 

هاي صورت بنابراین با توجه به بررسی
ل ئرسد که نقش مساگرفته فوق به نظر می

 هاي یادگیرياختالل در )و بویژه حافظه(شناختی 
خصوص اختالل یادگیري ریاضی بسیار مهم ه و ب

  رسد که درمان هاي اثر لذا به نظر می .باشد
 .باشندهاي شناختی درمانتر در این رابطه بخش
بر این باور مبتنی هستند که  هاي شناختیدرمان

ها و رفتارها ماهیت تعاملی و ها، احساسشناخت
همین سبب، رویکردهاي شناختی به . متقابل دارند

آموزان دچار اختالالت یادگیري با نیازهاي دانش
 مانندهایی در ریاضیات که ویژگی از جمله اختالل

       شده، نقص در خودماندگی آموخته در
بخشی، آگاهی فراشناختی محدود و خودنظم

دهند، مشکالتی در توجه و حافظه را نشان می
رئیسی یزدي و همکاران، ( سازگاري زیادي دارند

هاي شناختی، هاي درماناز ویژگی). 1387
آموزان در یادگیري به ویژه مشارکت فعاالنه دانش

در بازنگري فرایندهاي افکارشان با استفاده از 
راهبرهایی مانند خودبازنگري، خودارزیابی، 

در . استدهی و خودگردانی خودسنجی، خودنظم
گیرند در حین میآموزان یاد این روش، دانش

انجام تکالیف، ازخودشان سؤال کنند تا نسبت به 
مش و (مواد آموزشی آگاهی بیشتري کسب کنند 

الدین آبادي و فروعترجمه مکی ؛2008وولف، 
  ).1389عدل، 
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کاري همگی از ظرفیت حافظهو  مسئلهحل
ها هاي شناختی است که بهبود آنجمله توانمندي

آموزان دچار اختالل دانش در پیشرفت تحصیلی
بخشی توان. خواهد بودیادگیري در ریاضی مؤثر

اي آموزشی، آموزش هاي رایانهشناختی، برنامه
هاي هاي زندگی همگی از جمله درمانمهارت

شناختی است که جهت بهبود سازگاري اجتماعی 
آموزان مبتال به اختالل و عملکرد تحصیلی دانش

       .ار گرفته استد استفاده قریادگیري مور
بخشی شناختی نوعی تجربه یادگیري است توان

هاي که با هدف انطباق کارکردي در فعالیت
در این روش . رودکار میزندگی روزمره به

درمانی، بهبود نقایص و عملکردهاي شناختی از 
قبیل حافظه، عملکرد اجرایی، درك اجتماعی، 

یمانی و نر(گیرد تمرکز و توجه مد نظر قرار می
  ). 1393سلیمانی، 

مشکالت ریاضی کودکان اختالل ثابتی نیست که 
در طول زمان تغییر نکند بنابراین شناسایی 
زودهنگام کودکانی که در معرض خطر ابتال به 

تواند موجب درمان مشکالت ریاضی هستند می
  ).2011، و همکاران تول(زودتر این کودکان شود 

اي هاي رایانهبخشی شناختی، برنامهتوان
هاي زندگی همگی از آموزشی، آموزش مهارت

هاي شناختی است که جهت بهبود جمله درمان
      سازگاري اجتماعی و عملکرد تحصیلی 

ري مورد آموزان مبتال به اختالل یادگیدانش
در رویکرد شناختی بر  .استفاده قرار گرفته است

دانش  .شودکید میأدانش راهبردهاي شناختی ت
اهبردي در ارتباط با چگونه یادگرفتن، چگونه ر

. استبه خاطر آوردن و چگونه حل کردن مسائل 
رابرت گانیه معتقد است که یادگیرنده بایستی به 
شکل فعال اطالعات جدید را سازماندهی و با 

  ).1394فالح، ( دانش موجود به وصل برساند
مطالعات برخی شناسان به استناد امروزه روان

آگاهی و توانایی استفاده از  که انددادهنشان 
شناختی می توانند نتایج راهبردهاي شناختی و فرا

بهبود عملکرد تحصیلی به زمینه  خوبی را در 
دنبال داشته و آگاهی از راهبردهاي فراشناختی 

  تنظیمی و خود کنترلی فرد تواند در خودمی
یري را یادگ ـبوده و فرایند یاددهی  گذارثیرأت

  . )1394فالح، (تسهیل نماید 
هاي یادگیري و افرادي که در حوزه ناتوانی

هاي کنند، چالشدر این رابطه خدمات دریافت می
   متعددي وجود دارد که شاید بتوان گفت 

هاي یادگیري از نظر بروز باالترین رتبه را ناتوانی
ها چالشها، این ناتوانی  در تصویر کلی . دارد

جزئی نیستند، چرا که از یک سو پیچیده هستند و 
با . از سوي  دیگر جمعیت زیادي را در بر دارند

 بهبود آنکه آشکار است که اگر قرار است خدمات
و جدي در حوزه  قويهاي یابد، انجام پژوهش

هاي یادگیري ضروري است ولی بااین ناتوانی
از هاي به دست آمده در بسیاري حال پیشرفت

هاردمن و همکاران، (ها قابل توجه است زمینه
براي پی بردن . )1387 ،همکاران ترجمه علیزاده و

در شناختی بخشی هاي توانبه جایگاه مداخله
ویژه ههاي یادگیري و بمیزان بهبودي ناتوانی

هاي یادگیري ریاضی در اینجا به مروري ناتوانی
در مورد . پردازیمها میبر برخی از این پژوهش
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کاري افراد مبتال به بخشی شناختی حافظهتوان
) 2012(گري  توان به پژوهشاختالل یادگیري می

ساله  17تا  12وي دانش آموزان ر اشاره کرد که بر
 ـمبتال به اختالل یادگیري و اختالل نقص توجه 

هدف از انجام پژوهش . بیش فعالی انجام گرفت 
کاري بر بخشی حافظهتوانبخشی برنامه بررسی اثر

روي توجه و پیشرفت تحصیلی و رفتارهاي افراد 
گروه بوده است ونتایج این مطالعه حاکی از 

  .کاري بودحافظه بخشیاثربخشی برنامه توان
   در پژوهشی ) 2013(و همکاران  1الوي

فعال را روي اي حافظهبخشی آموزش رایانهاثر
بررسی قرار آموزان مقطع ابتدایی مورد دانش

      که  ها نشان داددادند، نتایج پژوهش آن
اي مداخله کننده در برنامه آموزان شرکتدانش
فعال، در نمرات آزمون حافظه اي حافظهرایانه

فضایی عملکرد بهتري را از   ـکالمی و دیداریی 
در پژوهش ) 2013( 2داهلین .خود نشان دادند

سایی توجه و خود بر روي کودکان با اختالل نار
فعال بر بهبود بخشی تمرین حافظهاثر فعالی بیش

یید أرا تفضایی  ـفعال دیداري حافظه عملکرد
 .)1387، به نقل از جانه، 2008 3اندرسون(نمود 

کیفیت ریاضی در "در تحقیقی تحت عنوان 
 "کودکان با انواع مختلف مشکالت یادگیري

کودك کالس سوم و  182عملکرد ریاضی 
 دادندقرار  بررسیچهارمی در حوزه ریاضی مورد 

این مطالعه شواهدي مبنی بر این حقیقت که 
نقایص بازیابی یک مشخصه اصلی کودکان با 
                                                             
1. Alloway 
2. Dahlin 
3. Anderson 

همچنین نشان داد . کرداختالل ریاضی است ارائه 
مشکالت  با داراي نارسایی هوشیکودکان که 

توان به چندین اساسی در حل مسائل کالمی را می
  . ربط دادمشکل ساز از جمله حل مسئله  فرایند

براي در پژوهشی ) 1396(بیرامی و همکاران 
تأثیر بازتوانی شناختی بر عملکرد توجه بررسی 
آموزان با کاري در دانشپراکنده و حافظه ـمتمرکز 

 متوجه شدند ناتوانی یادگیري ریاضی و خواندن
تواند به عنوان یک روش که بازتوانی شناختی می

 اثربخشی براي بهبود توجه و حافظه در افرادي که
خواندن دارند، مورد  ناتوانی یادگیري ریاضی و

) 1395(نزاده و همکاران خا .استفاده قرار بگیرد
بخشی تأثیر توان خود در خصوص در پژوهش

 و هاي اجراییبر بهبود کنش را یارشناختی رایانه
عملکرد خواندن دانش آموزان مبتال به 

  بخشی روش توان دریافتند که نارساخوانی
هاي اجرایی و عملکرد یار باعث بهبود کنشرایانه

پوشنه و  .می شودها هاي آنلفهمؤخواندن و 
ا موضوعی در پژوهشی ب نیز) 1394( همکاران

از این رو به  .دست آوردندهمشابه همین نتیجه را ب
هاي مداخله شناختی رسد که برنامهنظر می

فعال و تواند بهبود عملکرد حافظهمحور میرایانهر
بنابراین  .باشده کارکردهاي اجرایی را در پی داشت

هاي خاص یادگیري با توجه به مسئله ناتوانی
به طور چشمگیري توسعه پیدا کرده و توجه  ااخیر

ل آموزشی ئاندرکاران مسامتخصصان و دست
کودکان را بیش از پیش به خود جلب نموده 

در واقع این دسته از کودکان با اینکه . است
از نظر هوشی در سطح طبیعی هستند،  عمدتاً
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دهند گروه ناهمگن و غیر یکنواختی را تشکیل می
هاي معمول الب گروه بنديکه به هیچ وجه در ق

گنجند، ولی از نظر رشد کودکان استثنایی نمی
زبان، ادراك بینایی و شنوایی و یا در یادگیري، 
خواندن، صحبت کردن، هجی کردن، نوشتن و 

) 1385افروز، (حساب کردن دچار اشکال هستند 
هاي شناختی بر درمان ثر بودنؤباتوجه به مکه 

دارد اثربخشی  تالشاختالل ریاضی، این پژوهش 
بر کارکردهاي اجرایی و  را بخشی شناختیتوان

پیشرفت تحصیلی کودکان با اختالل ریاضی را 
  .مورد بررسی قرار دهد

  

  شرو
 آزمایشی با نیمه یک مطالعه  حاضر پژوهش

با انتساب با گروه گواه  آزمونپس و آزمونپیش
افزار آزمون نرم ( آزمونابتدا پیش. استتصادفی 

براي هر دو گروه به عمل  )حافظه کاري وکسلر
بخشی حافظه ویلسون را برنامه توانسپس  آمد،

) هر هفته یک جلسه یک ساعته(جلسه  8به مدت 
هاي به آزمودنینفره  3هاي و به صورت گروه

طبق نظر ویلسون مدت . ه شدئگروه آزمایش ارا
 اي یک بار و به مدتدقیقه، هفته 60تا  45زمان 

بخشی هفته مدل معمولی و عادي توان 8تا  6
، زارع 2009سون ویل. (براي بیماران سرپایی است

 هايبه انجام فعالیتگروه کنترل ). 1394و شریفی، 
  در این پژوهش  .معمول خود مشغول بودند

بخشی یک هفته بعد از اجراي توان آزمونپس
که . بی اثرات مداخله در نظر گرفته شدجهت ارزیا
هاي گردآوري شده توسط ابزارهاي دادهدر نهایت 

تفاده از و با اس SPSSپژوهش بوسیله نرم افزار 
  .تجزیه و تحلیل شدآزمون تحلیل کوواریانس 

جامعه آماري  :ينمونهگیرو روش  ريماآ جامعه
مبتال به اختالل  آموزان این پژوهش کلیه دانش

مراجعه کننده به چند مرکز ویژه یادگیري ریاضی 
اختالالت یادگیري در شهر تهران در سال 

نمونه این پژوهش . بودند 1396ـ  97 تحصیلی 
پایه سوم  اختالل ریاضیدختر با  دانش آموز 30

گیري در تا پنجم ابتدایی که به روش نمونه
دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 

شرایط . م شدنددو گروه آزمایش و کنترل تقسی
رضایت آگاهانه عبارت بود از  ورود به نمونه
      آموز براي شرکت در پژوهش، والدین دانش

آموزان داراي نارسایی یادگیري ریاضی از دانش
طریق مصاحبه بالینی و چک لیست شناسایی 

ریاضی، داشتن هوش  آموزان با ناتوانیدانش
، دانش آموزان )عدم عقب ماندگی ذهنی(متوسط 

پایه سوم تا پنجم ابتدایی، نداشتن اختالل همراه و 
از  هاي خروجمعیارمشکالت حسی و حرکتی، 

داشتن عقب ماندگی ذهنی، داشتن  پژوهش شامل
  .بود اختالل همراه و مشکالت حسی و حرکتی

در مراکز ویژه  :مصاحبه بالینی :هشوپژ يهااربزا
مشکالت یادگیري مراجعه شده، از این ابزار براي 
تشخیص بالینی ناتوانی یادگیري ریاضی استفاده 

  . شده بود
چک  :چک لیست تشخیصی اختالل ریاضی

لیست تشخیصی اختالل ریاضی براي مقاطع 
شده است  تدوین) 1389(ابتدایی، توسط تبریزي 

یک چک  با هر پایهمتناسب که از لحاظ محتوایی 
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     این چک لیست  .لیست قابل استفاده است
آموزان تکمیل بایست توسط آموزگار دانشمی

اي که آموزگار یکایک مفاد این شود، به گونه
را ارزیابی  آموزپرسشنامه را مطالعه کرده و دانش

آموز در آن تواناست کرده سپس مواردي که دانش
 ز به آموزش بیشتر وبا پاسخ بلی و مواردي که نیا

 حمید .دهدري دارد با پاسخ خیر جواب میپروباز
ضریب همسانی درونی و بازآزمایی  )1385(

به دست  83/0و 76/0آزمون حساب را به ترتیب 
  .آورده است

 :آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش چهارم
این آزمون فرم تجدید نظر شده آزمون هوشی 

است که ) 1991(وکسلر ویرایش سوم کودکان 
سال  6 ـ 16براي کودکان ) 2003(توسط وکسلر 

آزمون هوشی کودکان وکسلر . تهیه شده است
گیري هوش کلی و چهار اندازه ویرایش چهارم

نمره شاخص شامل درك مطلب کالمی، استدالل 
فعال و سرعت پردازش را فراهم ادراکی، حافظه

روي ) 1387(بدي این آزمون توسط عا. کندمی
یابی اي از کودکان ایرانی انطباق و هنجارنمونه

ها در بازآزمایی در اعتبار خرده آزمون. شده است
و ضرایب اعتبار تنصیف از  95/0تا  65/0محدوده 

از این آزمون . گزارش شده است 86/0تا  71/0
 نرم افزار . براي سنجش هوش استفاده شده است

هاي مختلفی براي روش :کاري وکسلرحافظه
اما یکی از . کاري وجود داردارزیابی حافظه

) ظرفیت(، بخش فراخناي هاآن رینتمعمول
سنجش فراخناي حافظه ارقام . حافظه ارقام است

هاي آزمون هوشی وکسلر نیکی از خرده آزمو

این برنامه براساس . است )کودکان و بزرگساالن(
تهیه  )WISC- R(دستورالعمل وکسلر کودکان 

البته به دلیل یکسان بودن شکل اجراي . شده است
، بزرگساالن این خرده آزمون در وکسلر کودکان و

براي سنجش حافظه بزرگساالن نیز از این برنامه 
این برنامه امکان سنجش . توان استفاده کردمی

حافظه  ،حافظه شنیداري مستقیم و معکوس
امکان  وکاري حافظه ،دیداري مستقیم و معکوس

ضرایب اعتبار باز . را دارد تعیین فراخناي حافظه
. بوده است 88/0آزمایی، براي فراخناي ارقام تا 
و ) WAIS-III(راهنماي مقیاس حافظه وکسلر 

 )WMS-III(مقیاس هوش بزرگساالن وکسلر 
بیان گر این مطلب  است که همسانی درونی  

%  74ي خرده مقیاس اولیه داراي دامنه هابراي نمره
  . هاي سنی استگروه در مورد همه% 93تا 

رنامه از کا :آموزانتحصیلی دانشکارنامه 
موزان قبل و بعد از آتحصیلی و نمرات دانش

براي سنجش عملکرد  بخشیتواناجراي برنامه 
  . ها استفاده شدتحصیلی ریاضی آن

 :بخشی حافظه ویلسونمحتواي برنامه توان
برقراري ) کندکار می ام چگونهحافظه( :جلسه اول

هایی براي سازي مشکل، تمرینارتباط و مفهوم
) مدتمدت و بلندکوتاه(نشان دادن انواع حافظه 

قضاوت فرد در مورد عملکردش در تکالیف 
 اهداف کوتاه(بخشی حافظه، تعیین اهدف توان

  . آزمونو اجراي پیش) مدتمدت و بلند
ارتباط ) کنم ام بهتر استفادهاز حافظه( :جلسه دوم

گیرد بین خلق و خو و حافظه مورد توجه قرار می
آموزش  نفس،بهافسردگی و اعتماد /مثل اضطراب

174 



  
 1396، پاییز و زمستان )12پیاپی( دوم م، شمارهششمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال دوفصلنامه عل

 

  

 

آرامی ارائه می شود تا به افراد جهت کنار آمدن تن
  . با خطاهاي حافظه کمک کند

چهار نوع ) تر به خاطر آوریدآسان( :جلسه سوم
     اصلی وسایل کمک حافظه مورد بحث قرار

سازي وسایل کمک حافظه براي ذخیره. گیردمی
موقت مانند دفترچه یاداشت و لیست انجام کارها 

سازي طوالنی وسایل کمک حافظه براي ذخیره
ریزي آینده وسایل برنامه هاي آدرس،مثل کتابچه

هاي روزانه و تقویم و تغییرات مثل دفترچه
محیطی مانند نگاه داشتن اشیاء در مکان هاي 

هاي ایت برد، دفترچه یادداشت، برچسبو. خاص
برداري رو کابینت و درب یخچال، نوار یادداشت

به عنوان  ....براي برچسب زدن، سرنخ یا عالمت و
  . وسایل کمک حافظه معرفی شد

 در این جلسه در مورد ) تمرکز( :جلسه چهارم
  شود و هایی که در آن تمرکز مختل میراه

می شود مانند هاي بهبود تمرکز بحث روش
در یک  هاي کوتاه استراحت کردنترکیب دوره

آموزي براي مقابله خود اتاق ساکت و استفاده از
تمریناتی براي تقویت تمرکز  ،با عوامل مزاحم

  .داده شد
در این ) تمرین کامل می سازد( :جلسه پنجم

جلسه نیاز است که اعضاي گروه، برخی اطالعات 
د شناسایی کنند و سپس را که نیاز به یادگیري دارن

اطالعات را با استفاده از روش یادگیري بدن خطا 
تمرین ) مرور ذهنی بسط یافته(و بازیابی با فاصله 

  . می کنند
از ) آوردن انجام کارهابه خاطر( :جلسه ششم

شود راه هایی که باعث بهبود یا اعضا خواسته می

شود را شناسایی کنند ها میاختالل در یادآوري آن
 و تکالیفی براي اجراي راهبردهاي یادآوري به 

  .شودها داده میآن
در این جلسه ) یادآوري اطالعات( :جلسه هفتم

و ) کالمی، دیداري(در مورد انواع یادیارها 
توضیح داده و تعریف  PQRSTهمچنین روش 

شود این عمل را خواسته می ءمی شود و از اعضا
ها و تکالیف درسی ها و مجلهستاندر خانه با دا

  .تمرین کنند
هاي درمان ادامه استفاده از فن( :جلسه هشتم

هاي کتبی، مجموعه دستورالعمل) حافظه
هاي قبل روي راهبردهاي شرح داده شده در هفته

شود و در این مورد بحث چند کارت ارائه می
بخشی توان ؛2009اقتباس از ویلسون (کنند می

روایی ). 1394شریفی،  ع وزار ترجمه حافظه،
بخشی حافظه ویلسون ي کیفی برنامه توانامحتو

توسط متخصصین و صاحبنظران بررسی شد و 
  .مورد تأیید قرار گرفت

 
  اهیافته

از آزمون  هاي پژوهشبراي بررسی فرضیه
      ابتدا به بررسی . کوواریانس استفاده شد

     کوواریانسهاي مربوط به آزمون فرضپیش
نرمال  اولین پیش فرض بررسی شده .پردازیممی

شاپیر و از آزمون اي این کار بر بودبودن داده ها 
هاي یافته همانطور که از. ستفاده شدک اویل

استنباط می شود، از آنجا که سطح  1 جدول
تمامی آزمون، در این  داري به دست آمده در معنی

 05/0پژوهش، بیش از مقدار مالك این متغیرهاي 
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  .استي توزیع نرمال امورد بررسی دارهاي متغیر توان گفت که توزیع، در نتیجه میاست
  

  شاپیر و ویلکنتایج آزمون  .1جدول 
 Z  P  گروها  متغیر

  فراخناي حافظه شنیداري
  07/0  30/0  آزمایش
  15/0  38/0  کنترل

  حافظه دیداري فراخناي
  10/0  32/0  آزمایش
  22/0  48/0  کنترل

  حافظه کاري
  19/0  62/0  آزمایش
  29/0  55/0  کنترل

 1ها که در جدول بعد از بررسی نرمال بودن داده
             یکی دیگر از پیشبه  آمده استنتایج آن 

بررسی واریانس یعنی هاي تحلیل کوفرض

آزمون لوین نشان . پردازیمها میهمسانی واریانس
که ) 13/1F= ،29/0 P =( ،)05/0>P(دهد می

  ). 2جدول ( هستندهاي دو گروه همسان واریانس
  

  هاي دو گروهنتایج آزمون لوین براي بررسی همسانی واریانس .2جدول 
F  df1  df2  سطح معناداري  
13/1  1  29  29/0  

  بررسی شیب رگرسیون، یکی دیگر از پیش
همانگونه . باشدهاي آزمون کوواریانس میفرض

، مشاهده می شود شیب رگرسیون 3که در جدول 
 توان(بر متغیر مستقل ) کاريحافظه(متغیر وابسته 

 56/0F= ،46/0P. (استیکسان ) بخشی شناختی

=( ،)05/0P> .( بخشی عبارتی دیگر تعامل توانبه
معنی ) آزمون پیش(شناختی و متغیر کوواریانس 

دار نیست که نشان از همگونی  شیب رگرسیون 
  . است

  
  بررسی همگونی شیب رگرسیون  .3جدول 

F  df  سطح معناداري  
56/0  1  46/0  

دهد که بعد از اطالعات نشان می، 4در جدول 
 بخشی شناختیتوان آزمون،شدن اثر پیشبرداشته

آموزان دانش کاريبر حافظه داريبه شکل معنا
درواقع با توجه به نتایج . ثیر گذاشته استأت

از پراکندگی درصد  41 توان گفتمی 4جدول 
بخشی کاري این کودکان را توانحافظه نمرات

  ).P>05/0( تبیین می کند شناختی
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  کاريبخشی شناختی بر حافظهنتایج تحلیل کوواریانس براي بررسی اثر توان .4جدول 

  SS df  MS  F  متغیر وابسته  منابع
سطح 

  مجذور ایتا  معناداري

  41/0  000/0  54/18  47/187  1  47/187 حافظه کاري  گروه
  -  -  -  11/10  29  89/262 حافظه کاري  خطا

 بخشیبراي بررسی فرضیه دیگر پژوهش یعنی اثر
بخشی شناختی بر پیشرفت تحصیلی کودکان توان

از آزمون کوواریانس استفاده شد و متغیر  نیز
آزمون به عنوان متغیر کوواریانس در نظر پیش

هاي مربوط به آزمون فرضپیش ابتدا. گرفته شد
دهد آزمون لوین نشان می .بررسی شدکوواریانس 

)29/0F= ،58/0P =( ،)05/0>P ( که    
 ). 5جدول ( هستندهاي دو گروه همسان واریانس

  هاي دو گروهنتایج آزمون لوین براي بررسی همسانی واریانس .5جدول 
F  df1  df2  سطح معناداري  
29/0  1  29  58/0  

ول بررسی شیب رگرسیون، همانگونه که در جد
شود شیب رگرسیون متغیر وابسته ، مشاهده می6
بخشی توان(بر متغیر مستقل ) پیشرفت تحصیلی(

، )= 25/1F= ،27/0 P. (استیکسان ) شناختی

)05/0>P .(بخشی به عبارتی دیگر تعامل توان
دار معنی) آزمونپیش(متغیر کوواریانس شناختی و 

 . نیست که نشان از همگونی شیب رگرسیون است

  بررسی همگونی شیب رگرسیون .6جدول 
F  df  سطح معناداري  
25/1  1  27/0  

دهد نشان می 7نهایت نتایج مندرج در جدول در 
بخشی آزمون، توانشدن اثر پیشکه بعد از برداشته

پیشرفت از واریانس نمرات درصد  24شناختی 
  ). > 05/0P( کندرا تعیین میتحصیلی 

  بخشی شناختی بر پیشرفت تحصیلینتایج تحلیل کوواریانس براي بررسی اثر توان .7جدول 
سطح   SS df  MS    F  متغیر وابسته  منابع

  معناداري
  مجذور ایتا

  24/0  07/0  25/1  48/5  1  48/5 پیشرفت تحصیلی  گروه

  -  -  -  36/4  29  42/113 پیشرفت تحصیلی  خطا

  
   و بحث يگیرنتیجه

بخشی ثیر توانأتانجام این پژوهش  هدف از
 و پیشرفت تحصیلی کاريشناختی بر حافظه

نتایج حاصل از . بودکودکان با اختالل ریاضی 
بخشی پژوهش نشان داد که توان فرضیه اول
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و  شناختی بر بهبود ظرفیت حافظه کاري
کودکان با اختالل ریاضی  پیشرفت تحصیلی

که با اجراي  است معنایافته بداناین. ثیر داردأت
بخشی شناختی ظرفیت حافظه کاري توان

با  این پژوهش همسونتیجه . یابدمی افزایش
 گري و همکاران نتیجه پژوهشی است که

 17تا  12دانش آموز  60 وير ، بر) 2012(
 ساله مبتال به اختالل یادگیري و اختالل نقص

هدف از انجام . فعالی انجام دادندبیش ـتوجه 
بخشی بخشی برنامه توانپژوهش بررسی اثر

کاري بر روي توجه و پیشرفت تحصیلی حافظه
نتایج این  افراد گروه بوده است و رفتارهايو 

بخشی مطالعه حاکی از اثربخشی برنامه توان
    زمینه تعمیم اثرات  در .کاري بودحافظه

بر بهبود سایر کاري حافظه بخشی شناختیتوان
تی مطالعات زیادي صورت هاي شناخحیطه

؛ به نقل 2014هینزل و همکاران، ( گرفته است
  ).1394 از نجارزادگان و همکاران،

با نتایج  همچنین نتایج این پژوهش
، )1396(و همکاران  هاي بیرامیپژوهش

، بنی سی و )1395(خانزاده و همکاران 
، )1394(، پوشنه و همکاران )1395(همکاران 

اعظم و (زلفی ) 1394(نجارزادگان و همکاران 
، )1391(، نریمانی و سلیمانی )1394) (وحیده

، )2013(، داهلین )2013(الوي و همکاران 
 و الکایو کسلر ،) 2012(گري وهمکاران

 .باشدهمسو می )2010(میلتون  و ) 2011(
ی هاي گوناگونلفهؤاجرایی داراي م هايدرککار
کاري، ادراك زمان خودگردانی، حافظه: چونهم

اگر چه کارکردهاي . و زبان درونی است
اجرایی در طول فرآیند رشد و با افزایش سن 

یابند، اما آموزش راهکارهاي کودك تحول می
گسترش این یابی و مناسب جهت دست

کارکردها به کودکان با نارسایی ویژه در 
کند تا بتوانند یادگیري، به تدریج کمک می

 بدهند تر را انجامتر و سختلیف پیچیدهتکا
 )2001( 2و اسکریریف 1بال). 1385علیزاده، (

اند که کودکانی که ریاضیات آنها نشان داده
ضعیف است در کارکردهاي اجرایی ازجمله 

اطالعات و حل مسئله مشکالت زیادي حفظ 
  .هستند

؛ به نقل از 2004( 4و گوایر 3دواسون
ترین این مهم) 1389کاظمی و سیف، 

دهی، ریزي، سازمانبه شکل برنامه کارکردها را
زمان، بازداري پاسخ، کاري، مدیریتحافظه

 آغازگري تکلیف و مقاومت مبتنی هدف 
رشد این هرگونه نقص در . کنندبندي میدسته

توجه، تواند موجب اختالل نقصکارکردها می
ریزي براي فعالی یا اختالل در برنامهبیش

شروع و اتمام تکالیف، به یادسپاري تکلیف، 
 اختالل حافظه و اختالل یادگیري شود

؛ به نقل از کاظمی 6،2000و کاستیو 5اندرسون(
کارکرد اجرایی مرکز کنترل . )1389 و سیف،

هاي مهم است و یکی از مهارت فرایند شناختی

                                                             
1. Bull 
2. Screrif 
3. Dowason 
4. Guare 
5. Anderson 
6. Castiello 

178 



  
 1396، پاییز و زمستان )12پیاپی( دوم م، شمارهششمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال دوفصلنامه عل

 

  

 

، 1استین و چادوري( .آن حافظه کاري است
کاري ثابت هرچند که ظرفیت حافظه). 2006

در نظر گرفته می شود، ولی مطالعات نشان 
کاري با تمرین قابل داده است که حافظه

  ).2005و همکاران،  2کلینبرگ(تقویت است 
هاي رابطه کارکردهاي اجرایی در جنبه

گوناگون رفتاري، شناختی، اجتماعی و ارتباطی 
     هاي متعددي مورد بررسی پژوهش در

آسیب در کارکردهاي اجرایی . گرفته استقرار
در کودکان با اختالل کمبود توجه بیش فعالی، 
اختالل طیف اوتیسم، اختالل هماهنگی 
رشدي، اختالل یادگیري، اختالل سلوك و 

اثرات سوئی بر جاي  اياختالل نافرمانی مقابله
توان سان در تبیین این یافته میبدین. گذاردمی

کاري  که از حافظه عنوان داشت دانش آموزانی
به تدریج و با تقویت  ،هستندبرخوردار  بهتري
هاي خود را در کاري می توانند ضعفحافظه

  . زمینه یادگیري مطالب بر طرف نماید
   نشان داد  یافته دیگر این پژوهش 

بخشی شناختی بر پیشرفت تحصیلی توان
یافته این. ثیر داردأکودکان با اختالل ریاضی ت

بخشی توانبدان معنی است که با اجراي 
پیشرفت تحصیلی ریاضی کودکان شناختی در 

این . با اختالل ریاضی بهبودي حاصل شود
همکاران  خانزاده وهاي یافته با نتایج پژوهش

، سلطانی کوهبنانی و همکاران )1395(
، )1391(، نریمانی و سلیمانی )1392(

                                                             
1. Stein&chowdbury 
2. Klinberg 

، الوي و )1388(میرمهدي و همکاران 
 و) 2012( همکاران گري و ،)2013(همکاران 

در عصر . استهمسو ) 1994(ماسترماتو 
حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل 
بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می 
دهد، عالوه بر این کیفیت و کمیت این 

 افراد ایفاء تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده 
بر این اساس نزدیک به یک قرن است . کندمی

شناسان به صورت گسترده در تالش که روان
کننده پیشرفت بینیپیش براي شناسایی عوامل

در جوامع مختلف نیز گروه . هستندتحصیلی 
شناسی همواره به بررسی هاي تخصصی و روان

جوانب مختلف تحصیل و شناسایی عوامل 
السن بري، استیل، . (اندکید کردهأموثر برآن ت

؛ به نقل از نریمانی و 2004الولند و گیبسون، 
موزان و زیرا نه تنها دانش آ). 1391 سلیمانی،

هاي زیادي ها، بلکه جامعه نیز هزینهخانواده آن
را در جهت تحصیل دانش آموزان در مقاطع 

کند، بنابراین دست مختلف تحصیل صرف می
با (یافتن به نتایج مثبت در زمینه تحصیلی 

ثیر گذار بر پیشرفت أشناسایی و کنترل عوامل ت
تواند منجر به پیشرفت همه جانبه می )تحصیلی

    گرچه در . آموزان و جامعه گرددشدان
هاي تخصصی، به مشکالت حساب و نوشته

شود، ها توجه اندکی میچگونگی درمان آن
شمار وسیعی از کودکان و نوجوانان و 

ها، همچنین در درس حساب با مشکل مدارس
لذا موضوعی که پس از . رو به رو هستند

تشخیص این نوع ناتوانی مهم است به کار 
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اقدامات درمانی به موقع و مناسب جهت بستن 
بهبود مشکالت این دانش آموزان و جلوگیري 

نریمانی و سلیمانی، (هاي بعدي است از آسیب
توان یافته مین اینیبدین سان در تبی). 1391

آموزان با عنوان داشت با برخورداري دانش
    بخشی شناختی اختالل ریاضی از توان

با بهبود حافظه، و ) بخشی حافظهتوان(
مدت شاهد بهبود عملکرد خصوصاً در دراز

آموزان با اختالل ریاضی دانشتحصیلی در 
بخشی شناختی توانبرنامه براین بنا. باشیم

که در مطالعه حاضر مورد ) بخشی حافظهتوان(
کید بر بهبود أاستفاده قرار گرفت با ت

حافظه کاري، حافظه ( کارکردهاي اجرایی
. تهیه گردیده است)  حافظه دیداريشنیداري، 

هاي مدون و از پیش که با استفاده از برنامه
تعیین شده در جهت بهبود و تقویت راه حلی 

یادگیري در افراد تنظیم شد که جهت ارتقاء 
آموزان این برنامه طی جلسات مختلف به دانش

پیشنهاد . با اختالل ریاضی آموزش داده شد
معلمان خدمت هاي ضمن شود در دورهمی

کاري و مدارس ابتدایی مباحثی در مورد حافظه
هاي تقویت راه اهمیت آن در یادگیري و

هاي براساس یافته .حافظه آموزش داده شود
مطالعه حاضر معلمان ومربیان مراکز آموزشی 

توانند می آموزان داراي اختالل ریاضیدانش
هاي برنامه ءبخشی حافظه را جزاستفاده از توان

آموزشی این مراکز قرار دهند و از این طریق 
آموزان دانش کاري و کارکردهاي اجراییحافظه

را بهبود بخشند و به دنبال آن عملکرد ریاضی 
این گروه را ارتقاء دهند و از ایجاد شکست در 

از جمله . آموزان پیشگیري شوداین دانش
 توان بهپژوهش حاضر میهاي محدودیت

و  آموزان دختردانشنمونه به محدود بودن 
  .گیري اشاره کردپی  عدم اجراي دوره

لین محترم ئودر پایان جا دارد از کلیه مس
مراکز ویژه اختالالت یادگیري شهر تهران و 

که در اجراي این شان و والدینآموزان دانش
پژوهش با ما همراهی کردند، صمیمانه تشکر 

  .نماییم

  
  منابع

  

اي بر مقدمه ).1385(  ع .افروز، غ  - 
روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان 

، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست استثنایی
  .و چهارم، تهران

). 1396(؛ احمدي، ا .؛ موحدي، ي.بیرامی، م ـ 
 ـتأثیر بازتوانی شناختی بر عملکرد توجه متمرکز «

آموزان با ناتوانی کاري در دانشپراکنده و حافظه
فصلنامه علمی  .»یادگیري ریاضی و خواندن
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