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 آموزان با اختالالت یادگیری ریاضیاتشناختی دانشریاضی و عملکرد  بررسی

 6موسی نیکنام؛ 5ناهید ال بوغبیش ؛4عبدالمهدی حریفی زاده؛ 3حسین رحیم زاده؛ 2فاطمه شهید؛ 1حسین اکبری فر

 Akbarhossin@yahoo.comاسالمی واحد شادگان/  روانشناسی کودکان استثنایی/ مدرس دانشگاه آزاد . کارشناسی ارشد1 

 2. کارشناسی ارشد ریاضی محض/ مدرس دانشگاه پیام نور شادگان

 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان3
 الهیات و تاریخ اسالمی/ مسئول حراست آموزش و پرورش شادگان کارشناسی ارشددانشجوی .  4

 کارشناسی آموزش ابتدایی/ معلم پایه دوم کودکان استثنایی. 5

 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه علوم تحقیقات واحد اهواز6

 چکیده

آموزان با اختالالت یادگیری ریاضی و شناختی دانش عملکردمقاله است که  32های بدست آمده از هدف این مطالعه ترکیب یافته

آموزان هم سن و یا هم پایه بدون اختالل ی در ریاضیات و خواندن، )ب( دانشآموزان با اختالل یادگیرریاضیات را با )الف( دانش

شان دهد. نتایج کلی نمقایسه قرار می، مورد اضیات همسان بدون اختالل یادگیرییادگیری و )ج( دانش آموزان کوچکتر با توانایی ری

، حافظه بلند مدت و معیارهای فراشناختی در مقایسه با دانش ، تفاوتی در حافظه کاریریاضی آموزان با اختالل یادگیریدانش داد که

یاضیات ر اختالل یادگیریآموزان با ها همچنین نشان داد که دانشیات و خواندن نشان ندادند. یافتهآموزان با اختالل یادگیری در ریاض

تی ختری نسبت به دانش آموزان هم سن و هم پایه بدون اختالل یادگیری در هر دو معیار ریاضیات و شناعملکرد قابل توجه پایین

معیارهای ر دزان کوچکتر بدون اختالل یادگیری آمودانش نسبت بهآموزان با اختالل یادگیری ریاضیات نشان دادند. مقایسه بین دانش

عموماً گروه مشاهده  و دندنشان دا در محاسبات ذهنی ریاضی کارایی کمتری لیو مشاهده نشد تفاوت گروهی معنی داری ریاضیات

 تفاوتی در معیارهای شناختی نشان نداد.

 کلید واژه ها

                                                           
 Akbarhossin@yahoo.comاسالمی واحد شادگان/  روانشناسی کودکان استثنایی/ مدرس دانشگاه آزاد. کارشناسی ارشد 1 
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 ریاضیات ،  عملکرد ریاضی، اختالالت یادگیریالت یادگیری در ریاضیات و خواندنعملکرد شناختی، اختال 

 

 

 

 

 

 مقدمه

مازکو،  ؛ مورفی،3002 ،8رِیگ ؛3882 ،7بادیاندرصد کودکان در سن مدرسه اختالالت یادگیری ریاضیات را نشان دادند ) 8تا  5حدود 

ی عدد( و عدد )به عنوان مثال، درک اندازه ی مداوم در درکبا مشکالت اولیه . اختالل یادگیری ریاضی(3007، 8هانیچ وایرلی

یا حل مسأله ریاضیات  بعالوه اختالالت یادگیری خاص ممکن است در محاسبات ریاضی و ،های بازیابی واقعیت اساسیاستراتژی

 (3002، 30؛ جُردن، هانیچ، و کاپالن3033رِی )گ .متجلی شود

آموزان ریاضی و شناختی دانشیقات عملکرد از طریق تحق بهتر ماهیت اختالل یادگیری ریاضیبه طور فزاینده، محققان به دنبال درک 

؛  3033، 3002، 3882)به عنوان مثال،گیرِی،  ش آموزان با اختالل خواندن هستندبا اختالل یادگیری ریاضی در مقایسه با دان

ریاضی در تالشی برای تشخیص آموزان با اختالل یادگیری ز طریق این مطالعات، عملکرد دانش(. ا3002، 33سوانسون و جرمن

تواند توسعه مداخالت درمانی گرفته شده است، که به طور امکان پذیری می مشکالت ریاضیات مورد بررسی قرار ی ظریفهاتفاوت

برای بهبود دستاورد ریاضیات شکل دهد. بنابراین، مرور ادبیات نظری در مورد  ،در تالش برای نفوذ در پیش آگهی دانش آموزان

ن های یادگیری ایدر مورد ویژگی ،ریاضی برای شکل دادن بهتر زمینهآموزان با اختالل یادگیری شناختی دانشریاضی و عملکرد 

 ری دیگهاگروه اختالل یادگیری ریاضی مربوط به آموزان بابازبینی برای بررسی عملکرد دانش . چندینآموزان مهم استدانش

رکز در این ترکیب ارائه کرده این مطالعات را به عنوان چارچوبی برای تمهای . ما یک نمای کلی از یافتهآموزان انجام شده استدانش

 .ایم

 هایی را مورد بررسی قرار داد. یافتههای مربوط به عملکرد شناختهای مختلف به ویژه گروه( نقص گروه3002بررسی، گرِی ) یک در

با اختالل  ، به ویژه دانش آموزانریاضیات وآموزان با از پیش برنده کم در خواندن های اول و دوم دانشاو نشان داد که در پایه

برای حل  های شمارشی مثل استفاده از استراتژی شمارشکاری و جنبه ، در حافظهی ریاضی و اختالل یادگیری خواندنیادگیر

                                                           
7.  Badian 
8. Geary 
9. Murphy, Mazzocco, Hanich, & Early 
10. Jordan, Hanich, & Kaplan 
11.Swanson, & Jerman 
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آموزان با اختالل یادگیری ریاضی و اختالل یادگیری خواندن گرِی اشاره کرد که دانش. هایی هستندمحاسبات ریاضی دچار نقص

آموزان با اختالل یادگیری خواندن فقط دانشفقط به انگشتانشان برای شمارش در پایه های اول و دوم متکی هستند؛ در عین حال 

ده اده است. او نتیجه گرفت که استفکردوم تغییر  معموالً از استفاده شمارش با انگشت به شمارش کالمی و بازیابی خودکار در پایه

هد. دکاری با فرآیند شمارش را کاهش میآموزان با اختالل یادگیری ریاضی بار شناختی برای حافظه از شمارش انگشت در میان دانش

سبت به مدت نبلند تی از حافظه ابازیابی حقایق محاسب آموزان با اختالل یادگیری ریاضی اشتباهات بیشتری دراین دانش عالوه بر

 همساالن معمولی خود نشان دادند.

بر روی عملکرد  3003 و 3882های حاصل از مطالعات منتشر شده بین سال های ( یافته3002، سوانسون و جرمن )در بررسی دیگری

مبتال به ناتوانی  وزانآموزان پیش دبستانی تا سنین نوجوانی مبتالیان به ناتوانی یادگیری ریاضی در مقایسه با دانش آمشناختی دانش

در ده زمینه دچار مشکالت سواد خواندن، حل مسأله کالمی، سرعت نامگذاری، حل مسائل فضایی بصری، را بررسی کردند که  خواندن

ای ههر چند تفاوت ، حافظه عددی، تمرکز، حافظه بصری کالمی، حافظه عملیاتی کالمی و حافظه طوالنی مدت بودند.میحافظه کال

بصری فضایی،  عملیاتی به جز سرعت نامگذاری و حافظه خواندن و ناتوانی یادگیری ریاضیآشکاری در نتایج میان دو گروه مبتال به 

 بودند. ناتوانی یادگیری خواندنمشکل شناختی بیشتری نسبت به گروه  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان دچار دیده نشد. پس، دانش

م سالگی شایع تر بوده و شدت سطوح ریاضی و و نی هشت در محدوده ناتوانی یادگیری ریاضینتیجه گرفتند که  جرمنو  سوانسون

 های شناختی آنها مربوط می شود.هوشی کمتر به کارکرد

مبتال  و دانش آموزانی که ناتوانی یادگیری ریاضیای بین کارکرد شناختی دانش آموزان مبتال به در کنار هم، مقایسه اتن تحقیقای

ر د آموزان با سنین باالتر شده است.های بین دانشسبب ناتوانی هستند را انجام دادند که نوعاً خواندن و ناتوانی یادگیری ریاضیبه 

ر تدانش آموزان کوچک هم کالسی خود و حتی عادیآموزان ه با دانشیسدر مقا ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان مبتال به کل، دانش

 برند.ها رنج میاز ناتوانی در حیطه های محاسباتی و سرعت بازیابی دادههای محاسباتی بوده و از خود، دچار تاخیر در رشد مهارت

موزان دانش آ عملیاتی و طوالنی مدت هستند.دچار ناتوانی در حافظه  ناتوانی یادگیری ریاضی سالکوچک یا حتی بزرگمبتالیان 

وط به ه ی اطالعاتی که مربدچار هستند در ارائ خواندنو  ناتوانی یادگیری ریاضیو آنهایی که به  ناتوانی یادگیری ریاضیمبتال به 

رند، در کارهای محاسباتی را دا اختاللآموزانی که هر دو نشادهر چند،  هایی دارند.عملیاتی هستند، ناتوانی حافظه معنایی و حافظه

که برای شمارش مجبورند از انگشت هایشان استفاده کنند، کارآیی بیشتری نشان  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان مبتال به دانش از

 (.3002؛ 33)ماسولین، نوئل دادند

-انشدرچند، این تحقیقات فقط روی ه .شد ناتوانی یادگیری ریاضیرفته، این تحقیقات سبب بهبود دانسته های مربوط به روی هم

 . بنابراین، باید بهگرفتشناختی عددی و کالمی را در بر می ای آخر دبستان انجام شده و حیطهموزان پیش دبستانی تا سال هآ

ها اتوانیاین ن در مقاطع باالتر نیز پرداخت تا دریافت که ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان مبتال به های شناختی دانشبررسی زمینه

 دهند.ن میچگونه خود را نشا

 هدف تحقیق

                                                           
12. Mussolin, C., & Noël 
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 و ناتوانی یادگیری ریاضیهدف از این تحقیق ادبیاتی است برای مقایسه عملکرد ریاضی و شناختی الف: دانش آموزانی که دارای 

 ناتوانیو دانش آموزان فاقد  ناتوانی یادگیری ریاضیب: دانش آموزان دارای  خواندنو  ناتوانی یادگیری ریاضیدانش آموزان دارای 

، یریناتوانی یادگفاقد  کوچک ترو دانش آموزان  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان دارای ج: دانش آنها سن و یا پایه مطابق بایادگیری 

 می باشد.

 سئواالت ویژه تحقیق بدین ترتیب بوده است:

ندن در مقیاس های خوا در ریاضیات و ناتوانی یادگیریچگونه با دانش آموزان دارای  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان دارای دانش -3

 متفاوت می باشند؟)ناتوانی یادگیری ریاضی در برابر ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن(  ریاضی و شناختی

 یموزاندانش آ طابق با همان سن و پایهمناتوانی یادگیری چگونه با دانش آموزان فاقد  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان دارای دانش -3

)ناتوانی یادگیری ریاضی در برابر بدون ناتوانی یادگیری هم سن و هم پایه(  های ریاضی و شناختی سنجیده شده اندبا مقیاسکه 

 متفاوت می باشند؟

با  دهسنجیده ش ریاضیناتوانی یادگیری بدون کوچکتر آموزان چگونه با دانش ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان مبتال به دانش -2

 بدون ناتوانی یادگیری جوانتر( متفاوت می باشند؟در برابر  ناتوانی یادگیری ریاضیریاضی و شناختی )معیارهای 

 

 تحقیق روش

ناتوانی یادگیری ریاضی آموزان مبتال به ه بر عملکرد ریاضی و شناختی دانشک 3033 و 3875تمام تحقیقات منتشر شده بین سالهای 

ین با الله انجام شد. نخست، یک جستجوی آنگنجانده شده است. این تحقیق با استفاده از سه مرحاند، در این تحقیق تمرکز کرده

های لیدی: )عملکرد شناختی، ناتواناییلیستی از کلمات کبرای این کار  .ای اطالعاتی الکترونیکی، انجام شدهاستفاده از پایگاه داده

یادگیری ریاضی و عملکرد ریاضی( و ترکیب آنها برای تشخیص مطالعات ممکن در ادبیات های ری در ریاضی و خواندن، ناتوانایییادگی

ویی در چکیده های مرتبط در مجالت زیر انجام شد: پیشرفت شناختی، کودکان تحقیق استفاده شده است. سپس جستج این

های اییناتوانهای ای یادگیری، فصلنامهمجله ناتوانایی هروانشناسی تجربی کودک، مجله روانشناسی تربیتی،  مجلهاستثنایی، 

 آموزش و پرورش خاص.  مجلهیادگیری، انضباط چندگانه، تحقیق و عمل برنامه های یادگیری، آموزش و پرورش ترمیمی و ویژه، 

ور حقیق برای مرت 305تحقیق،  528تحقیق منجر شده بعد از مرور عناوین کلمات کلیدی و چکیده های این  528این جستجو به 

( و 3008، 32بودند )گرستن و همکاران ناتوانی یادگیری ریاضیتمام تحقیقات شامل تعریفی عملیاتی از اند. بیشتر انتخاب شده

ر اند و دناتوانی یادگیری ریاضی مبتال بودهرس که به اهمچنین شامل مطالعاتی بودند که حاوی دانش آموزان مشخص شده در مد

ال ریاضی تمرکز کرده اند )مث آموزان دارای مشکالتاند. تحقیقاتی که فقط بر دانشریاضی داشتهبرنامه آموزشی شخصی شان اهداف 

                                                           
13. Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy, & Flojo 
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های ریاضی و شناختی دانش آموزان یرا تحقیق کنونی بر بررسی عملکرد( از این تحقیق برکنار شده، ز3002، 32ن و همکارانجرد

زیرا معموال  می باشند ساله( تا پایه دوازدهم 8)تقریبا  شرکت کنندگان در پایه دوم تمرکز کرده بود. ریاضیناتوانی یادگیری مبتال به 

 تشخیص داده می شود. ناتوانی یادگیری ریاضیاینها زمانی است که دانش آموزان مبتال به 

شد زیرا در  انتخاب 3875شد. سال  نتشر میم 3033و  3275های آموزشی کودکان بین سالهای مجلهمقاله ها به زبان انگلیسی در 

هایی که همقال برای اولین بار در برنامه های آموزشی کودکان معلول گنجانده شده بود. ناتوانی یادگیریبندی این سال بود که طبقه

 .انتخاب شدند تمرکز کرده باشند ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان مبتال به و شناختی دانش بر عملکرد ریاضی

تحقیق ر د تحقیقات به دالیل زیر بقیهبا معیارهای این تحقیق هم خوانی داشتند و در آن گنجانده شده اند.  تحقیق 32تحقیق 305 از

آموزان ب: این تحقیقات در بر گیرنده دانشکردند و یا شناختی را اندازه گیری نمی اند: الف: این تحقیقات عملکرد ریاضیگنجانده نشده

عات خام الج: هیچگونه اطدر ریاضیات هستند  ناتوانی یادگیریآموزانی که به ویژه مبتال به ریاضی بوده است و نه دانشمشکالت با 

 . وجود ندارد آموزان مورد مقایسهو دانش در ریاضیات هستندناتوانی یادگیری آموزان مورد نظر که مبتال به درباره دانش

 تحلیل داده ها

 کدگذاری تحقیقات

 ، جنسیت،بر اساس تعداد شرکت کنندگانهای قابل قبول بحساب آمده اند، یق که برای پژوهش ما دارای ویژگیتحق 32مجموع 

 سن و ریاضی و خواندن( نمره بهره هوشی،گذاری شدند )یعنی های موفقیت و نمره کد، مقیاساقتصادی –نژاد، وضعیت اجتماعی 

هم  آموزان، دانشناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن، دانش آموزان مبتال به یادگیری ریاضیناتوانی پایه های چهارگروه متفاوت با 

بویژه اطالعات درمورد عملکرد ریاضی وشناختی  یادگیریدون ناتوانی ب کوچکترآموزان و دانش بدون ناتوانی یادگیری سن یا پایه

 گذاری شدند. هر تحقیق تشخیص و کدقیق و نتایج های استفاده شده در هر تح، مقیاسشرکت کنندگان

ی، استراتژی های حساب، ی محاسبات ریاضی، حل مسئله کلماتیعن) گذاری عملکرد ریاضی، چهار متغیر ریاضیبر اساس نتایج کد 

شده اند. همچنین بر اساس اطالعات کدگذاری ای مشترک برای ریاضی گنجانده دهای هستهعدد( ظاهر شد که در استاندارحس 

 ، حافظه  دراز مدت ، درک باال( تشخیص داده شدند.ی )یعنی حافظه فعال، سرعت پردازشعملکرد شناختی، چهار متغیر شناخت

 (3030؛ 35)شورای عالی ماموران تحصیلی ایالتی و انجمن ملی فرمانداران

 متغیرهای ریاضی

(. متغیر حل 3030 ؛32سیگل ،چویباشد )واکومیها یاضی شامل کامل کردن جمع یک رقمی، تفریق، حاصل ضربمتغیر محاسبه ر

کلمات متشکل از صحت در رابطه با مسائل کلمات و مقیاس های جهان واقعی حل مسئله می باشد )سوانسون و جرمن  مسئله

 ش شفاهی و بخاطر آوردنحسابی شامل استراتژی های محاسبه عددی مثل شمارش با انگشتان ، شمار هایمتغیر استراتژی (.3002

                                                           
14. Jordan, Hanich, & Kaplan 
15. Council of Chief State School Officers & National Governors’ Association 
16. Vukovic,& Siegel 
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های فهمیدن شماره و تعداد (. متغیر حس عدد، شامل توانایی0230، 37توسودون، سراهوارد،  ،؛ گری3883)گری، براون،  باشدمی

( 3033 ،ریچک از اشیاء و عالئم )نمادها( )گهای کوهای مجموعهفهمیدن مقادیر و کمیتاشیاء در یک مجموعه بدون حساب کردن، 

 (.38،3008زوکو و دولینباشد ) مااعداد صحیح میین تشخیص و فهمیدن و همچن

 متغیرهای شناختی

، لمه، فاصله ارقامکباشد مثال اطالعات زبانی )کالمی( می ه فعال متغیری است که شامل حلقه آواشناسی که مسئول ذخیرهحافظ

 باشدهنی میصوری فضایی که مسئول ذخیره تصاویر ذ (،3033؛ 30، الیدزنگ، سوانسون، مارکوز ؛3033، 38اسالونگیفاصله کلمات )

( و مجری مرکزی که با دو جز 3882- 3882سوانسون، ) یب تصاویر، نقشه کشی و مسیر دادنالی و ترتمثال ماتریس صوری، تو

ماقبل و فاصله صله ارقام ، فاجمله –مثال فاصله گوش دادن به جمالت، فاصله عدد ذکر شده در باال همکاری می کند  حافظه فعال

. متغیر پردازش سرعت به پردازش سریع و آسان اطالعات نسبتا ساده (3033 نگ، همکارانش؛؛ ز3008 ؛33نزسا بی ،)مابوت عملیاتی

،هوآرد، ناگت و نامگذاری حروف، اعداد و اشیاء )گری( و سرعت 3003؛ 33رعت شمارش، یادآوری )تمپل، شیروودگردد، مثل سبر می

 درمورد اعداد، کلمات توانایی یادآوری معلومات کلیشامل مدت (. متغیر حافظه دراز3002 ،؛ سوانسون و جرمن3008، 32بیردگراون

مهارت های پیش مدت همچنین شامل توانایی یادآوری (. حافظه دراز3008است )مارولین و نوئل، مدت از حافظه دراز و یا اشیاء

 (.3002 ،32)گارت، مازکو و بیکر باشدبینی و ارزیابی می

 

  گیرینتیجه بحث و 

ای که عملکرد شناختی و ریاضیات دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی را با های چاپ شدههدف از این مقاله ترکیب مقاله

ر کوچکتآموزان آموزان هم سن و یا هم پایه بدون ناتوانی یادگیری و دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی وخواندن، دانشدانش

 بدون ناتوانی یادگیری مقایسه کند.

های عملکرد ها و تفاوت، ما شباهتآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندنناتوانی یادگیری ریاضی و دانشآموزان با مقایسه دانش

پایه م هم سن و یا هبا دانش آموزان  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان با کنیم. با مقایسه دانشی میشناختی و ریاضی دو گروه را بررس

م. روی هم ین کردی، عملکرد نسبی ریاضیات و شناختی را تعیکوچکتر بدون ناتوانی یادگیریآموزان و دانش بدون ناتوانی یادگیری

 کند. یات جدی نقایص ریاضی را فراهم میو فرض ناتوانی یادگیری ریاضیها، درک تئوری بهتری از رفته این یافته

                                                           
17. Geary,Hoard, Byrd-Craven, & DeSoto 
18. Mazzocco, & Devlin 
19. Oassolunghi 
20. Zheng, Swanson, & Marcoulides 
21. Mabbott, & Bisanz 
22. Temple, & Sherwood 
23. Geary, Hoard, Nugent, & Byrd-Craven 
24. Garrett, Mazzocco, & Baker 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

327 
 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان   

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 عملکرد ریاضی 

 باشد. می ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندنو دانش آموزان با  ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان با مقایسه بین دانش 3سوال 

 یناتوانی یادگیری ریاضهای دو گروه تفاوت های گروهی بارزی برای ارزیابی حساب ریاضیات نشان نداد. اگر چه، دانش آموزان با یافته

شان ن ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندنتوانایی بیشتری برای حل مشکل کلمه )لفظ( و استراتژی حسابی نسبت به دانش آموزان 

 کار مولفه محور حسابی نشان دادندزیادی بر روی کار متن محور تا نسبتاً دادند. به خصوص در حل مشکل کلمه، دو گروه تفاوت 

به طور خالصه، محاسبه کلی نشان می دهد که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی، حل مسئله بهتر و (.  3007)جوردن، 

استراتژی عملکرد حسابی بهتری نسبت به دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن نشان می دهند. اگر چه دانش آموزان 

ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن در حل مسئله نشان دادند، اما تفاوت بین دو  با ناتوانی یادگیری ریاضی بهتر از دانش آموزان با

گروه روی حل مسئله که مولفه های متن محور نسبت به مولفه های حسابی بیشتر بود، این یافته ها نشان می دهد که دو گروه نمره 

ر مسائل داستانی جریان واقعی و پیچیده که توانایی های باالیی روی سواالت معادله مسائل داستانی بدست آوردند در حالی که د

خواندن بیشتری نیاز داشت دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی به نسبت باالتر از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و 

 (3008 ؛35برایانت، اسمیت)خواندن انجام دادند. 

ی م هم سن و یا هم پایه بدون ناتوانی یادگیریو دانش آموزان  یادگیری ریاضی ناتوانیتحقیق مقایسه بین دانش آموزان با  3سوال 

 باشد. 

ی ناتوانی یادگیری ریاضنتیجه بهتری از دانش آموزان با  هم سن و یا هم پایه بدون ناتوانی یادگیریدر اکثر مطالعات، دانش آموزان 

 .اعداد در سطح اولیه )ابتدایی( و ثانویه )راهنمایی( بدست آورنددر محاسبات ریاضی، حل مسئله کلمه، استراتژهای حسابی و درک 

 اب های گروهی بارزی در محاسبات ریاضی و استراتژهای حسابی داشتند. محاسبات ضعیف ریاضی دانش آموزانبه خصوص، تفاوت

 اتوانی یادگیرینکند جایی که دانش آموزان با  را پشتبانی می ناتوانی یادگیری ریاضیبه طور بارزی تعریف ناتوانی یادگیری ریاضی 

 32و هامیل، برایانت( 3008) برایانتها با رفتارهای بررسی شده توسط هایشان محدودیت دارند. این یافتهخاص در محاسبات ریاضی

 ، مسائلدر حل محاسبات چند عددی در مدارس ابتدایی و راهنمایی  ناتوانی یادگیری ریاضیدانش آموزان با  .مطابقت دارد( 3000)

ای مشکل ی مسائل حسابی، درک ویژگی مبادلههای شمارش برای جواب های ای استفاده از استراتژکلمه، و مسائل چند مرحله

ای راتژهاز جمع تکراری و است ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان با دهد که دانشها نشان میعالوه براین یافته .(3008)برایانت، داشتند 

ای های بهبود یافته بری های رشد نیافته مشاهده می شود بیشتر استفاده می کنند نسبت به استراتژی شمارش که در استراتژ

ی استراتژ ناتوانی یادگیری ریاضی. دانش آموزان با (3002)گری،  راهنمایی مشاهده می شود مقطعمحاسبات ریاضیاتشان که در 

های بهبود یافته ای که می تواند منبع درک پایین آنها از ریاضیات نسبت به ی درک( مانند استراتژهای شمارش رشد یافته )قابل 

ی کلمه ، توالناتوانی یادگیری ریاضی به طور عمده حل مسئله پاییندانش آموزان با . باشد ندارند بدون ناتوانی یادگیریهمساالن 

 داشتند.  اتوانی یادگیریهمساالن بدون ناعداد، تخمین، اعداد منطقی نسبت به 

                                                           
25. Bryant, Smith 
26. Bryant, & Hammill 
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 کوچکتر بدون ناتوانی یادگیریانی یادگیری ریاضی و دانش آموزان آموزان دارای ناتونشان داده در مقایسه بین دانش 2 قیقات سوالتح

 های محاسبات ریاضی اختالفات گروهییگیربیشتر اندازه سرتاسر یافته های بدست آمده بر اساس عملیات ریاضی بدست آمده در

 . (3882 ؛اسوانسون ؛3008 ؛نوئل راسلز، ؛3033، 37سوانسون )کیلر، مهمی وجود ندارد

سومین نمره گذاری اوراق امتحانی برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و دومین نمره گذاری برای دانش آموزان با توانایی 

های پیش عددی، و مفاهیم اعداد مقیاسی وجود ندارد )گریگور، یچ تفاوت گروهی چشمگیری در مقیاسیادگیری غالباً ثابت کردند ه

آموزان دهد. بخصوص دانشه ریاضی نشان میایی را در زمینه مهارتهای محاسبها نتایج بهم آمیختهکلی یافته به طور(. 3002دوسات، 

هنی از ایی یادگیری در زمینه محاسبه های ذابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی کارایی کمتری نسبت به دانش آموزان کوچکتر با توان

وی خود نشان دادند. در رابطه با مهارت ها و مفاهیم در تشخیص اعداد، دو گروه از دانش آموزان ابتدایی یک اجرای مقایسه ای بر ر

وزان کوچکتر آمبه دانش، پس دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی از درک و دانش باالتری نسبت تشخیص بیشتر اعداد نشان دادند

 ساله(33 )میانگینبا توانایی یادگیری در سیستم اعدادی داشتند. به عالوه، با وجود اینکه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

های  با توانایی یادگیری دارند اما استفاده آنها از روشساله(  8)میانگین آموزان کوچکترایی حل مسئله بهتری نسبت به دانشتوان

ی ش های پیشرفته را به کار محساب به مسائل ابتدایی محدود می شد و یا از روش های تکراری، بیشتر استفاده می کنند و کمتر رو

کوچکتر در رقابت ذهنی نسبت به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی  آموزاندانشهمچنین  (.3008)موبات، بی سانز،  برند

قابتی ریاضی نباید رکوچکتر بدون ناتوانی یادگیری آموزان که دانش ها اشاره به این دارداین یافته بودند. محدودبدون ناتوانی یادگیری 

   .(3030؛ 38)گابر و همکاران را آموزش ببینند

 شناختی عملکرد  

، سرعت حافظه دراز مدت ، کارکردناتوانی یادگیری ریاضیشناختی دانش آموزان با روی عملکرد ر نیز تمرکز دارد ب تحقیقات بعضی از

سال بدون ناتوانی یادگیری آموزان همنی یادگیری ریاضی و خواندن، دانشناتوادانش آموزان با و مقایسه آن با و ادراک ذهنی  پردازش

وزان مآناتوانی یادگیری ریاضی و دانشنشان داد رقابت بین دانش آموران با  تحقیقاتآموزان کوچکتر بدون ناتوانی یادگیری. و دانش

 . (3033)زنگ، سوانسون،  متفاوت وجود نداشتدر کل گروه پرمعنی و خواندنبا ناتوانی یادگیری ریاضی و

 ،بدون ناتوانی یادگیری همسالو دانش آموزان ناتوانی یادگیری ریاضی  با دهد مقایسه بین دانش آموزاننشان می3تحقیقات پرسش

ا آموزان بمطالعه کارکرد حافظه دانش شد.مشاهده  بیشتر مطالعات تفاوت روانشناختی گروهی در طول موضوع های روانشناسی در

تر عیفبدون ناتوانی یادگیری ض همسالآموزان ناختی کارکرد حافظه نسبت به دانشنشان داد فعالیت روانشناتوانی یادگیری ریاضی 

-ر بصریعناص دانش آموزان دبستانی مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی نشان دادند که توانایی اندکی در شناساییهمچنین است. 

 .(3008) گری،  های ماتریسی دارندفضایی، شناسایی جهت، توالی تصاویر و کارکرد

 سرعت پردازش

                                                           
27. Keeler, & Swanson 
28. ghubar, Barnes, & Hecht 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

329 
 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان   

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

تمام تحقیقاتی که در زمینه ی پردازش روی دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی و بدون ناتوانی یادگیری انجام شد نشان 

داد که هر دو در این زمینه دارای سرعت پردازش محدودی بودند. مثال، دانش آموزان دبستانی دچار ناتوانی یادگیری ریاضی در 

 .تری بودندو تمرینات حروفی و محرکی، دارای زمان واکنش طوالنی اعداد )مثال بزرگی اعداد نمادین(ات تمرینات نامگذاری، تمرین

ناتوانی یادگیری ریاضی در مقطع راهنمایی نسبت به دانش آموزانی با همین مقطع سنی ولی بدون  همچنین دانش آموزان دچار

 . (3033)باتنر، هاسل هورن،  های تصویری از خود نشان دادندناتوانی یادگیری، زمان بیشتری برای واکنش به آزمون 

 مدت درازحافظه ی 

شد. در دو مورد از این  مطالعاتی روی دانش آموزان مقطع ابتدایی برای بررسی واکنش به آزمایش های کالمی و غیر کالمی انجام

هیچ تفاوت معنی داری در دو گروه دیده نشد و هر دو که حافظه ی طوالنی مدت را در کارکرد های کالمی بررسی کردند، مطالعات 

ی محرک های کالمی داشتند. هرچند، در کارکردهای غیر کالمی، دانش آموزان دچار ناتوانی گروه زمان پاسخگویی یکسانی در حیطه

ختی بودند و از راهبردهای گیری های فراشنادر اندازه تری از گروه بدون ناتوانی یادگیریهای پایینیادگیری ریاضی دارای نمره

کالس سومی مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی در حل مسایل ریاضی،  کمتری در چهار تحقیق استفاده کردند. مثال، دانش آموزان

 .(3008؛ 38کوپر و همکاران) کارآیی کمتری نسبت به گروه مشابه بدون ناتوانی یادگیری نشان دادند

ر ه کوچکتر بدون ناتوانی ریاضیو دانش آموزان ناتوانی یادگیری ریاضی موزان با ابت بین دانش آنشان می دهد رق 2ل تحقیقات سوا

 .(3008)موبات بی سانز؛  دو گروه نشان دادند تفاوت های عمده ایی در تمام کارکرد های حافظه اجرایی وجود ندارد

اتوانی آموزان ن( دانش3008؛ موبات، بی سانز، 3008سانز،  ؛ موبات، بی3882مطالعه انجام شده، سه مطالعه )سوانسان، زول،  32از 

ا آنها تفاوت سرعت پردازش رآموزان کوچکتر با توانایی یادگیری در کار حافظه مقایسه کردند. یکی از یادگیری ریاضی را با دانش

 آموزان را در فرایند شناختی بررسی کرد. دیگری تفاوت بین دوگروه از دانشحافظه دراز مدت و بررسی کرده بود، یکی تفاوت در

 کار حافظه 

در مطالعه ای که تفاوت کار حافظه را بررسی کرد دو گروه از دانش آموزان ابتدایی هیچ تفاوت بارزی در کار اجرایی مرکزی حافظه 

ن ناتوانی یادگیری در کار اعداد شان نشان ندادند. برای مثال دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و دانش آموزان کوچکتر بدو

 . (3882)سوانسان، زول،  عملکرد یکسانی داشتند

  سرعت پردازش 

( سرعت پردازش دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و دانش آموزان کوچکتر بدون 3008فقط یک مطالعه )موبات، بی سانز؛ 

ناتوانی یادگیری را مقایسه کرد. حل مشکالت ضرب ساده بین دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و دانش آموزان کوچکتر بدون 

ه عکس العمل هر دو گروه در تالش برای بازیابی درست یکسان بوده در حالی که دانش آموزان کوچکتر ناتوانی یادگیری نشان داد، ک

 با توانایی یادگیری کمی عکس العمل طوالنی تری به فرایند بازیابی نشان دادند. 

                                                           
29. Cooper, Hedges, & Valentine 
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 حافظه دراز مدت 

ایی با ناتوانی یادگیری ریاضی و دانش آموزان ( ظرفیت حافظه دراز مدت دانش آموزان ابتد3008فقط یک مطالعه )موبات، بی سانز، 

هم سن و سال کوچکتر بدون ناتوانی یادگیری را مقایسه کرد. دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی حافظه دراز مدت بهتری در 

 یادآوری و فرایند پشتیبانی نسبت به دانش آموزان کوچکتر بدون ناتوانی یادگیری نشان دادند. 
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