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 چكيده

سازمان دهي و  ـ كاركردهاي اجرايي استدالل، برنامه ريزي ةژوهش حاضر مقايسپ هدف:
اين پژوهش  روش:آموزان مقطع ابتدايي با و بدون اختالل رياضي است.  كاري در دانش ةحافظ

آموزان  آماري شامل، دانش ةاي است. جامع آن زمينه گرفتن از نوع كاربردي و روش انجام
دانش آموز دختر مقطع  60ون اختالل رياضي شهرستان تهران است. دختر مقطع دبستان با و بد

سال به صورت  11تا  8نفره با و بدون اختالل رياضي در مقطع سني  30ابتدايي در دو گروه 
هاي كي مت، آزمون آندره ري و  ها از آزمون منظور گردآوري داده تصادفي انتخاب شدند. به

ها با آزمون تحليل  ي وكسلر كودكان استفاده شد. دادهعدد ةهاي تشابهات و حافظ خرده آزمون
نشان داد كه اين كودكان در كاركردهاي اجرايي  :ها يافتهواريانس چند متغيره تحليل شدند. 

كاري با گروه عادي تفاوت داشتند. نتايج پژوهش  ةدهي و حافظ سازمان ـ ريزي استدالل، برنامه
هاي وابسته متغيرعادي و داراي اختالل رياضي در  بين دو گروه كودكانحاضر نشان داد كه: 

                                                 
 شناسي تربيتي كارشناسي ارشد روان -1

 ت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي أعضو هي -2

  ت علمي دانشگاه عالمه طباطباييأعضو هي -3
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. شود داري مشاهده مي كاري تفاوت معني ةدهي و حافظ سازمان ـ ريزي تركيبي استدالل، برنامه
كه  را داريسطح معناكه  شدنهايي از تصحيح بفروني استفاده  ةبراي تعيين معنادار بودن نتيج

  نظر قرار گرفت.شد و براي آزمون معناداري مد 0125/0تقسيم نموديم. مقدار  4بود به  05/0
هاي مورد بحث و با توجه به  ها و تحقيقات انجام شده در حوزه با توجه به نظريه تيجه گيري:ن

 كاري و برنامه ة استدالل، حافظ ، بين عملكردگيري نمودكه توان نتيجه مي نتايج تحقيق حاضر
آموزان داراي اختالل رياضي تفاوت وجود  سازماندهي دانش آموزان عادي با دانش ـ ريزي 

 ـ ريزي البته اين پژوهش تنها سه حوزه از كاركردهاي اجرايي شامل استدالل، برنامه دارد.
شود در تحقيقات آتي ساير  دهي و حافظه كاري را مورد بررسي قرار داد. پيشنهاد مي سازمان
  هاي اجرايي نيز مورد بررسي قرار گيرند .كاركرد

  

كاري،  سازمان دهي، حافظه ـ ريزي ، برنامهكاركردهاي اجرايي، استدالل :كليدي واژگان
    .اختالل رياضي

  

  مقدمه
يندهاي روان شناختي اساختارهاي مهمي هستند كه با فر 1كاركردهاي اجرايي عصب شناختي

). به طور كلي كاركردهاي 1385 ،(عليزاده ول كنترل هوشياري، تفكر و عمل مرتبط هستندمسؤ
انجام دادن عملكردهاي » چه وقت«و » چگونه«توان به عنوان شاخصي براي  اجرايي را مي

كلي  اي ). كاركردهاي اجرايي سازه31944؛ هيلمن2004، 2(لوفتيز رفتاري عادي توصيف كرد
هاي رفتاري است كه،  يندهاي شناختي و توانايياوسيعي از فر ةدامن ةگيرنداست كه دربر

، 5، توانايي توجه پايدار4دهي كاري، ترتيب ةريزي، سازماندهي، حافظ برنامهله، ئاستدالل، حل مس

                                                 
1. neurocognitive executive function 
2. Loftiz 
3. Heilman 
4. sequencing  
5. ability to sustain attention 
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؛ 2004شود (لوفتيز،  مي 3و عملكرد چندتكليفي 2مندي از بازخورد ، بهره1مقابله با تداخل

؛ شاليس 1999، 6و ليتوان ؛ گرافمن1995، 5؛ داماسيو4،2000برگس، وتيچ، كاستلو و شاليس
  ).1995 ،8و پيكتون ؛ استاس، شاليس، الكساندر1986 ،7؛ استاس و بنسون1988

ثير آموزش أهاي ويژه در يادگيري و ت در ارتباط با نقش كاركردهاي اجرايي در نارسايي
هاي بسيار سودمندي وجود دارد. بررسي  هاي ويژه در يادگيري يافته اين كاركردها بر نارسايي

 كردها از همان دوران اوليه رشد (احتماالًاند كه اين كار تحولي كاركردهاي اجرايي نشان داده
سالگي  5تا  2هاي  در سال .نمايند كنند و به تدريج رشد مي پايان سال اول زندگي) ظهور مي

سالگي عملكرد كودك تا حد بسياري  12دهد و در حدود  تغييرات بسيار مهمي در آنها رخ مي
اين مفهوم كه فرايندهاي اجرايي  ها از شود. اين يافته زيادي شبيه عملكرد بزرگساالن مي

يابد حمايت  شود و در سراسر كودكي و بزرگسالي ادامه مي ضروري، از ابتداي تولد ايجاد مي
اند كه در  ) مطالعات مختلف نشان داده1992، 10هادسپت و پريبهام ؛1998، 9(آندرسون كند مي

؛ 2007، 11د (ساوتونيابن واقع كاركردهاي اجرايي در طي دوران كودكي رشد و پرورش مي
). و اين رشد در تكاليف كاركردهاي 1991و همكاران  13؛  ولش1985و همكاران  12پسلر

فرونتال است (ساوتون،  ةهاي رشدي در قطع اجرايي در طي دوران كودكي منطبق با جهش
  ).1998؛ ولش و پنينگتون، 1991و همكاران  15؛ ليواين141999؛ بل و فاكس2007

                                                 
1. Resistance to interference 
2. utilization of feedback 
3. multitasking 
4. Shallice  & Costello &Veitch & . Burges 
5. Damasio 
6. Litvan   &  . Grafma 
7. Benson  & . Stuss 
8. Picton & Alexander  
9. Anderson    
10. Hudspeth &Pribham   
11. Sutton 
12. Pasler 
13. Welsh   
14. Bell& Fox   
15. Levin 
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اي به نقش آموزش كاركردهاي اجرايي در فرايندهاي  جه فزايندهدر طول دهه اخير تو
يادگيري كودك شده است. اين كاركردها نقشي كليدي در رشد  تحصيلي و شناختي،

؛ 2005 ،2؛ گرانگر و رازو2002 ،1(بالير اجتماعي و موفقيت تحصيلي و آموزشگاهي آنها دارد
  ).1386ي، به نقل از ميرمهد 2005 ،3بالير، زالزو و گرينبرگ

ن بهداشت روان و پزشكي به عنوان نوعي اختالل امتخصص ةاختالل يادگيري به وسيل
معلول عملكرد نابهنجار  شود كه زيستي، شناختي و/ يا پردازش زبان تشخيص داده مي ـ عصبي

هاي بدكاري مغز، اين است كه افراد داراي اختالل يادگيري فرايندها و مغز است. يكي از پيامد
اي متفاوت از عملكرد معمولي موردانتظار كودكان يا  ات مورد نيازشان را به گونهاطالع

  آورند.  دست ميه ب ،بزرگساالن بدون مشكل
زندگي  ةوسيعي از نارسايي در رياضي در گستر ةاختالل رياضي عبارتي است كه به دامن

كالت از فردي به اشاره دارد. تنها يك شكل از نارسايي رياضي وجود ندارد و گوناگوني مش
ثيرات متفاوتي در طول تحصيل در مدرسه و در طول زندگي افراد أفرد ديگر متفاوت است و ت

  ).2006، 4(مركز ملي ناتواني يادگيري دارد
است؛ ما  هگيرندساختار فعال شده به وسيلة هر يادبا اين آگاهي كه دانش رياضي يك 

زمان براي اكتشاف، بحث در مورد اينكه چه توانيم با ايجاد تجارب دستكاري شده، دادن  مي
هاي  است، دقت و صحت زبان، دسترسي به تكنولوژي ط، اما نامربو»صحيح«زماني پاسخ 

 كمك كننده و مفيد و درك و حمايت اين افراد، به منظور حمايت در اين فرايند مداخله كنيم
  ). 1996، 5(رايت

                                                 
1. Blair 
2. Granger & Razzu 
3. Greenberg 
4. Nationl center of learning disability 
5. Wright 
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آن دسته از فرايندهاي شناختي  در ادبيات عصب روان شناختي 1كاركردهاي اجرايي

مدار شناخته مي شوند از جمله  آينده نگر و هدف ـ دار هستند كه تحت عنوان رفتارهاي جهت
كنترلي است. آخرين سطح رشد شناختي كاري، بازداري و خود ريزي، حافظه اين فرايندها برنامه

له است أاي حل مسعمليات صوري است كه شامل نوعي رويكرد سيستماتيك بر ةمرحل 2پياژه
كه با بسياري از فرايندهاي شناختي مرتبط با كاركردهاي اجرايي همپوشي دارد. اغلب مطالعات 

شوند. بر همين مبنا تكليف استدالل  براي سنجش ميزان استدالل عمليات صوري طراحي مي
در  كند. كاركرد اجرايي تعريف مي ة) عملكرد را به عنوان يك انداز1974، 3(بارني منطقي

نفري از دانش  47اي  ) نمونه2001، 5(ولش و هوزينگا 4پژوهشي با استفاده از آزمون برج هانوي
كاري، يادگيري رويدادي و استدالل  آموزان مورد آزمون قرار گرفتند. اين آزمون حافظه

داري بين تفكر عمليات صوري و استدالل جاري و  سنجيد. نتايج، همخواني معني جاري را مي
دهند كه دو فرايند  هاي اين تحقيق نشان مي در آزمون برج هانوي نشان داد. يافته عملكرد

هاي عمليات صوري است با  قياسي كه از مشخصه ـ استدالل قياسي و استدالل فرضي
  ).2004، 6كردهاي اجرايي همخواني دارد (اميك و ولشكار

عملكرد  ةند و به واسطكاركردهاي اجرايي و استدالل جاري هر دو، دو جنبه از هوش هست
اي با  با يكديگر رابطه دارند. در حالي كه هر دو ساختار به طور قابل مالحظه 7فرونتال ةقطع

اندازه  3يكديگر همپوشي دارند؛ تمايز بين آنها نا مشخص و ناپيدا است. در يك مطالعه 
ري در يك گروه استدالل جا ةكاركردهاي اجرايي و سه اندازه پيش بيني كنند ةبيني كنند پيش

داري بين اين دو  از شركت كنندگان اجرا شد. براساس يك همخواني تجربي همبستگي معني

                                                 
1. executive function 
2. piaget 
3. Burney 
4. TOH-R 
5. Welsh & Huizinga 
6. Emick &Welsh 
7. frontal lobe 
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و  1(دكر ها فراهم آوردشواهدي مبني بر شباهت اين ساختارساختار يافت شد. تحليل عوامل نيز 
  ). 2007همكاران، 

دالل، خواندن و آن با است ةدر تحقيقي ديگر كه كاركردهاي اجرايي در كودكان و رابط
 ةو تجديد برنام 2دست آمد كه به روز شدن رياضيات مورد بررسي قرار گرفت اين نتيجه به

نيز به طور  3داري دارد و تغيير معني ةروزانه با خواندن و رياضيات و استدالل غيركالمي رابط
  ).2006 ،4چليايند(سوليس، جانگ و  داري با استدالل غيركالمي و خواندن رابطه داشت معني

ريزي  يافته و برنامه اندليچ در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط بين يادگيري سازمان
شود مورد بررسي قرار داد. او در طي  كه موجب پيوند اين دو كاركرد مي را راهبردي، آنچه

ها و سطح وسيعي از عملكرد ةدي به وسيلريزي راهبر اين تحقيق در يافت كه فرايند رشد برنامه
شود.  هاي يادگيري سازمان يافته در حال اجرا در يك محيط آشكار يا پنهان پشتيباني مي تفعالي

ريزي راهبردي و يادگيري سازمان يافته به عنوان كنشي  براساس اين پژوهش پيوند بين برنامه
بين سازماندهي، گاهي آشكار و گاهي نهان است و  ةشود و رابط متقابل، پويا و سيال تعريف مي

ريزي راهبردي سازمان يافته استفاده مي شود  حتي از فرايندهاي تصادفي، در يك برنامهگاهي 
ها ذخيره، بازيابي و  اي آگاهانه پرورش يابد؛ دانش و داده تا از طريق آن نيروي كار به گونه

منتقل شوند؛ آگاهي و درك از محيط بيروني ايجاد شود؛ رفتار براساس تجارب گذشته شروع 
اطالعات فعال نگه داشته شود و  ةند؛ فرهنگ يادگيري مورد حمايت قرار گيرد؛ شبكبه تغيير ك
  ).   2001، 5(اندليچ هاي موفقيت آميز ادامه يابد پيشرفت

هاي مياني مدرسه است. اما براي بسياري از  ريزي كليد موفقيت در سال سازماندهي و برنامه
ودشان را در ميان انبوهي از تكاليف كودكان يك هدف دست نيافتني است. اغلب، كودكان خ

شتابند. براي حفظ  بينند و به دفعات اين والدين هستند كه به كمك آنها مي مدرسه مستغرق مي
                                                 
1. Decker 
2. Updating 
3. Shifting 
4. Endlich 
5. Andlich 
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هاي ضرب العجل سازماندهي، كليد موفقيت در مدرسه است؛  ه با موقعيتهو آمادگي در مواج

د. در هم ريختگي مزمن يا گيرن ن بسياري از كودكان آن را دست كم ميامتخصص ةاما به گفت
اختالل در رياضي و  ةعدم سازماندهي طوالني مدت، يك ناتواني واقعي است كه به انداز

تواند يك اختالل محسوب شود. كودكان نياز به سازمان يافتگي دارند اما بسياري از  خواندن مي
دهند و فاقد بينش  خورند و در نتيجه هر كاري را به سختي انجام مي آنها در اين راه شكست مي

كنند تا عملكرد كارآمدي در مدرسه داشته باشند؛  سازمان يافته هستند. آنان هر روز سعي مي
كنند در واقع همان سازمان يافتن است و به همين دليل  حتي شايد آنها ندانند كاري كه مي

  ).1،2003اهداف ضعيفي براي سازمان يافتن دارند (ليواين
موقت اطالعات را بر عهده دارد و براي  ةت كه پردازش و ذخيرحافظه كاري سيستمي اس

كاري  ة). حافظ2008، 2(كاندا و اساكا عملكردهاي سطح باالي شناختي نيز ضروري است
تكاليف پيچيده است. توانايي استفاده از  دادن توانايي نگهداري اطالعات در ذهن حين انجام

 ةه از راهبردهاي حل مسئله براي آينده نيز با حافظهاي قبلي براي موقعيت فعلي و استفاد تجربه
كاري گذرا نياز به توجه و اندوزش موقت اطالعات دارد در حالي  ةكاري ارتباط دارد. حافظ

و  3(تاملي كاري كاركرد اجرايي نياز به دست كاري ذهني بيشتر آن اطالعات دارد ةكه حافظ
  ).2006همكاران، 

يك مطالعه به كشف نيمرخي از رفتار كالسي در ) در 2007گدركول و همكارانش (
كاري كوتاه مدت ضعيف پرداختند و  ةارتباط با توجه و كاركرد اجرايي در كودكان با حافظ

افتد مورد  كوتاه مدت به طور همزمان اتفاق مي ةكه رفتار بي توجه و مشكل حافظ را اين فرض
و  6/5كاري پايين در سنين  ةحافظ ةمركودك با ن 52آزمون قرار دادند. معلمان مشكل رفتاري 

گيري قرار گرفته بود،  سال كه ميزان توجه و رفتارهاي كاركرد اجرايي آنها مورد اندازه 10/9
بااليي نيز در  نسبتاً ةحافظه كاري پاييني داشتند نمر ةبررسي كردند. اكثريت كودكاني كه نمر

                                                 
1. Levine 
2. Kaneda & Osaka 
3. Twamley 
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عنوان افرادي تشخيص داده شدند كه دست آوردند و به ه مشكل شناختي نشانگان بي توجهي ب
دهند و مشكل كنترل  پرتي را نشان مي فراخناي توجه كوتاهي دارند، سطح بااليي از حواس

هاي قبلي را  هاي جديد براي مسائل را دارند. اين نتايج يافته كيفيت كار و مشكل توليد راه حل
ييد أشوند، ت همزمان واقع ميتوجهي به طور  كاري و رفتار بي ةمبني بر اينكه مشكالت حافظ

در  هش قابليت حافظة كاري يك نقش علّيدارد كه ممكن است كا نمود. اين نتايج اظهار مي
  ).2007، 1(گدركول و همكاران مشكالت رفتاري اين كودكان بازي كند

كند تا  ها و فرايندهاي ذهني بسياري به ما كمك مي گذرد، مهارت هر چه از زندگي ما مي
شويم برنامه ريزي كنيم و  هايي كه با آنها مواجه مي ها و فرصت ليف و وظايف، چالشبراي تكا

براي » كاركردهاي اجرايي«شناسان از عبارت پاسخگوي آنها باشيم. پژوهشگران و روان
نيروهاي كاركردهاي  ةكنند. مجموع هاي شناختي استفاده مي توصيف اين منظومه از كنترل

چه پير  ـثيرگذار است بر روي هر كدام از ما نيز أفرادي كه ناتوانند تاجرايي، همانگونه كه در ا
هاي  ثر است. اين كاركردها روي عملكرد ما در مدرسه، محل كار، پاسخؤم ـ و چه جوان

ثيرگذار است. با اين همه كاركردهاي اجرايي أهاي اجتماعي ت هيجاني، روابط فردي و مهارت
هاي  كند؛ هر فردي از نيرو و شايستگي اي متفاوت بروز مي نهتا حدودي در هر كدام از ما به گو
هاي ديگر آن  هايي در حوزه هاي كنترل شناختي و ضعف منحصر به فرد در برخي از حوزه

  برخوردار است.
هاي گوناگوني از كاركردهاي اجرايي و ساختارهاي كالبدشناسي عصبي هستند كه  مدل

؛ 2000 2(باركلي دهند ي مورد بررسي و بحث قرار ميا كاركردهاي اجرايي را به طور گسترده
 CEO)، مدل2007، 3ساراورد (وارد ةالي 3 مدل )،2006( ). مدل براون2004پنيگنتون و لوفتيز؛ 

  ها هستند. از جمله اين مدل )2008، 5مك كلوسكي (4مغزي يا رهبر اركستر
                                                 
1. Gadercol 
2. Barkley 
3. ward 
4. Conductor of the Orchestra 
5. McCloscy 
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 ،دالل، برنامه ريزيلفه از كاركردهاي اجرايي شامل استؤسه م ةوهش حاضر به مقايسژپ

پردازد. به همين  كاري در دانش آموزان با و بدون اختالل رياضي مي سازمان دهي و حافظه
  هاي زير مورد بررسي قرار بگيرند: منظور تالش شده است تا اهداف كلي و فرضيه

  

  اهداف كلي تحقيق
 ةدهي و حافظـ زمانسا ـ . تعيين نقش كــاركـردهاي اجـــرايي استـــدالل، بـــرنامه ريزي1

  كاري در دانش آموزان با و بدون اختالل رياضي در مقطع ابتدايي.
  .هاي تحقيق به مسئوالن و دست اندركاران آموزشي ارايه پيشنهاد براساس يافته. 2
  

  هاي تحقيق فرضيه
  . بين كاركردهاي اجرايي در كودكان با و بدون اختالل رياضي تفاوت وجود دارد.1
 بين كاركرد اجرايي استدالل در كودكان با و بدون اختالل رياضي تفاوت وجود دارد. .2

سازمان دهي در كودكان با و بدون اختالل رياضي  ـبين كاركرد اجرايي برنامه ريزي . 3
  تفاوت وجود دارد.

كاري در كودكان با و بدون اختالل رياضي تفاوت وجود  ةبين كاركرد اجرايي حافظ. 4
  دارد.

  

  روش 
  اي است.  آن زمينه گرفتن اين پژوهش از نوع كاربردي و روش انجام

  

 آماري  ةجامع

سال با  11تا  8آموزان دختر مقطع دبستان سنين  آماري پژوهش حاضر شامل، دانش ةجامع
ها  سال، با و بدون اختالل رياضي شهرستان تهران است. با توجه به نوع آزمون 5/9ميانگين سني 
هاي دوم تا پنجم انتخاب شدند تا  از پايه آموزان ترجيحاً تر دانش به نتايج دقيقبراي رسيدن 
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گيري نموده باشد و از حالت بي قاعده  شروع به شكل ،آنها از مفاهيم ةادراك رسمي و با قاعد
  و غيررسمي بيرون آمده باشد.

  

   نمونه
نفر آنها داراي اختالل  30باشد كه  دانش آموز مقطع ابتدايي مي 60پژوهش حاضر شامل  ةنمون

نفر ديگر بدون اختالل رياضي هستند. به منظور انتخاب دانش آموزان بدون  30رياضي و 
) و از مدارس 15و  10منطقه ( 2تهران  ةگان 22اختالل، با استفاده از روش قرعه كشي از مناطق 

 اختالل يادگيريعادي انتخاب شدند و گروه با اختالل از دو مركز  ةاين دو منطقه دو مدرس
نفر  15بعد از هر كدام از مدارس  ة(واقع در يوسف آباد و شوش) تهران انتخاب شدند. در مرحل

ها از آنها  با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند و به صورت انفرادي به ترتيب آزمون
 هوشي ةبهر (دختر)، سال)، جنس 11- 8( اين دانش آموزان از نظر متغيرهاي سن به عمل آمد.

متوسط) همتاسازي  ة(طبق اقتصادي ـاجتماعي  ة(آزمون سنجش ورود به مقطع ابتدايي) و طبق
  شده بودند.

  

  ابزار
به منظور تشخيص و ارزيابي اختالل يادگيري رياضي از آزمون كي مت استفاده شد. اين 

ساله مورد  22تا  5هاي مهم رياضي را در افراد  ها و كاربردهاي مفاهيم و مهارت آزمون دانسته
دقيقه است و به دليل اينكه اين تست نياز به  50تا  30دهد. زمان اجراي آن  سنجش قرار مي

وسيعي از دانش آموزان قابل اجراست. اين آزمون  ةتوانايي خواندن ندارد به سادگي براي دامن
(محمد  ي) است(اجراي اعمال رياضي و كاربرد ،مفاهيم پايه ةخرده آزمون در سه حوز 13شامل 

). روايي اين آزمون در ايران از طريق روايي محتوا، روايي تفكيكي، روايي 1376 اسماعيل،
و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ  67/0تا  55/0محاسبه و روايي همزمان آن بين  يپيش بين

  ).1386(محمد اسماعيل، به نقل از مير مهدي،  گزارش شده است 84/0تا  80/0بين 
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سازمان دهي به وسيله آزمون آندره ري سنجيده شد. آزمون متشكل  ـ ريزي رد برنامهكارك

است كه هر كارت به طور مجزا و متناسب با موقعيت انتخاب شده و اجرا   Bو Aاز دو كارت 
سال به باال كاربرد دارد.  4جزء ادراكي است و در مورد افراد  18متشكل از  Aگردد. كارت  مي

 سال به بعد است و براي نوجوانان و بزرگساالن عمالً 7ن كارت براي افراد از ثر ايؤكارايي م
شود  كاربرد بيشتري دارد. اجراي آزمون بعد از انتخاب هر كارت در دو نوبت انجام مي

جهت تعيين ميزان ، اين آزمون توسط ميرهاشمي در تهران هنجاريابي گرديد). 1381 (بهرامي،
دست آمده ه ب 25/0عددي وكسلر استفاده شده و ضريب  ةن حافظروايي آزمون از خرده آزمو

ه ب 62/0ضريب پايايي از روش بازآزمايي استفاده گرديد و ضريب پايايي  ةاست و براي محاسب
 ،ميرهاشمي( پايايي الزم برخوردار است دست آمده و نتيجه گرفتند كه آزمون از روايي و

1374(.  
كاري به  ةو كاركرد حافظ رياس تشابهات مقياس وكسلخرده مق ةكاركرد استدالل به وسيل

مورد سنجش قرار گرفت. مقياس هوشي وكسلر  ررقمي مقياس وكسل ةمقياس حافظ خرده ةوسيل
گذاري آن برحسب ميزان موفقيت  اي يك آزمون تحليلي بوده، نمره كودكان تا اندازه براي

ساله اختصاص دارد.  15تا  5دكان گيرد. اين آزمون براي آزمايش كو آزمون شونده انجام مي
خرده تست، بر حسب ويژگي كالمي  12خرده آزمون تشكيل شده كه و اين  12كل مقياس از 

). ضريب اعتبار خرده آزمون تشابهات 1381 (گنجي، شود يا غير كالمي به دو گروه تقسيم مي
خرده آزمون حافظه  و ضريب اعتبار 0/ 81و  66/0ساله  10/ 5و  5/7(آمريكايي)،   در كودكان

). در ايران اين آزمون 1381(گنجي،  اعالم شده است 59/0و  60/0عددي همان كودكان 
  ).1373 (زارعي، توسط طهمورث زارعي هنجاريابي شده است

  

  ها  آوري دادهگرد
گيري تصادفي ساده انجام  آموزان با استفاده از روش نمونه طور كه گفته شد، انتخاب دانش همان

 (دختر)، بهره هوشي سال)، جنس11- 8( آموزان از نظر متغيرهاي سن البته اين دانشگرفت؛ 
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متوسط) همتاسازي  ة(طبق اقتصادي ـاجتماعي  ة(آزمون سنجش ورود به مقطع ابتدايي) و طبق
  شده بودند.

آموزان به صورت انفرادي در يك اتاق كه دبيرخانه  در مرحله بعد هركدام از دانش
اجراي آزمون به اين صورت بود كه ابتدا  ةه بود مورد آزمون قرار گرفتند. نحومدرسه يا كتابخان

شد. اين  ها توضيحاتي داده مي شد، سپس به آنها در مورد آزمون با دانش آموز ارتباط برقرار مي
ال ؤيك تحقيق دانشگاهي تعدادي س دادن من براي انجام«توضيحات شامل اين موارد بود كه 

ها هم كمي سخت هستند. اما حتي اگر  ها آسان هستند؛ بعضي الؤاغلب اين سپرسم.  از شما مي
ثيري نخواهند داشت أنتوانستي به آنها پاسخ بدهي هيچ اشكال ندارد و در نمره هاي مدرسه تو ت

  »ها توجه كن و پاسخ مناسب را بده. الؤپس با خيال راحت به س
شد. به دليل اينكه در اين آزمون  ا ميبعد از ايجاد اين آمادگي، ابتدا آزمون كي مت اجر

آموزان با اشتياق به  شود، اغلب دانش هاي رياضي پرسيده مي الؤبا استفاده از تصاوير رنگي س
رفتند. ما بين اجراي دو  آموزان عادي اغلب تا انتهاي آزمون پيش مي دادند و دانش آن پاسخ مي

شد.  شد و سپس دفترچه دوم اجرا مي اي استراحت داده مي دفترچه يك مدت زمان پنج دقيقه
آموز با استفاده از  شد و دانش اجرا مي Aبعد از اجراي آزمون كي مت، آزمون اندره ري كارت 

هاي خرده  الؤكشيد. در زمان بين نقاشي اول و دوم آندره ري س مداد رنگي تصوير را مي
شد. در  م نقاشي اجرا ميدو ةشد و در نهايت مرحل عددي و تشابهات پرسيده مي ةآزمون حافظ

شد و در نهايت به خاطر همكاري از او  آخر باز هم از كودك با شيريني يا شكالت پذيرايي مي
آموز  دانش 4تا  3شد. به دليل طوالني بودن مدت اجراي آزمون در هر روز فقط از  تشكر مي

  ه طول انجاميد. نفر حدود سه هفته ب 60آمد؛ در نتيجه اجراي آن بر روي  آزمون به عمل مي
  

  ها  يافته
يابي  در اين پژوهش از آمار توصيفي جهت تنظيم جداول فراواني، درصدها، نمودارها و دست

آزمون تحليل واريانس چندمتغيره جهت بررسي معني داري،  ـ ها و از آمار استنباطي به ميانگين
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رود كه بيش از يك  ار ميهايي به ك ها استفاده شده است. اين روش در طرح تفاوت بين ميانگين
  ).1384آبادي و صمدي؛  علي ة(بريس و همكاران، ترجم متغير وابسته دارند

  

هاي كاركردهاي ي و داراي اختالل رياضي در متغيربين دو گروه كودكان عاد .1 ةفرضي
  اجرايي تفاوت وجود دارد.

  
سه گروه متغيرهاي استدالل، آزمون تحليل واريانس چند متغيره به منظور تعيين تفاوت بين  .1 جدول

  سازماندهي و حافظه كاري ـ برنامه ريزي
  اثر  ارزش  مقدار  F معناداري مقادير مجذور اتاي سهمي

  اثر پياليي  97/0  85/457 000/0 97/0
 المبداي ويلكيز 29/0 85/457 000/0 97/0

 05/0  =p 

  

در ) F=85/457( محاسبه شده Fبراساس نتايج مندرج در جدول مذكور چون مقدار 
) بزرگتر است بنابراين فرض صفر رد و با F=54/2( جدول Fاز مقدار  55و  4درجات آزادي 

سازماندهي  ـ ريزي گروه متغيرهاي استدالل، برنامه گيريم كه بين سه درصد نتيجه مي 95اطمينان 
دار وجود دارد. نتايج  هاي با و بدون اختالل رياضي تفاوت معني كاري در گروه ةو حافظ
متغيير مستقل در  دهند كه تفاوت بين سطوح نشان مي 2المبداي ويلكيزو  1اثر پياليي هاي آزمون

دهد كه چون عامل مورد نظر  جدول باال نشان مي دار است. رهاي وابسته معنيتركيب خطي متغي
 Fيعني مقدار شوند. هاي گزارش شده عين هم مي در اين پژوهش فقط دو سطح دارد، آزمون

  در هر دو آزمون يكسان است.

                                                 
1. Pillai s trace 
2. Wilki s lambda 
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  آزمون تساوي خطاي واريانس لي واين .2جدول 

  05/0   p=  
  

) >05/0p( متغيرها بزرگتر از ةبا توجه به نتايج جدول، از آنجا كه مقدار معناداري در هم
يت هستند كه نشان ها برابر هستند. اين نتايج از اين جهت حائز اهم واريانس باشد، بنابراين مي

  باشند. پايايي نتايج بعدي مي ةدهند
  

هاي با و بدون اختالل (سه آزمون  متغيرهاي وابسته بر روي گروهاثرات بين گروهي آزمون  .3جدول 
  )آندره ري، خرده آزمون تشابهات و حافظه رقمي

05/0 p=  
  

 05/0كه  Pنهايي از تصحيح بفروني استفاده نموده و مقدار  ةنتيج دار بودنبراي تعيين معنا
  شد و براي آزمون معناداري مد نظر قرار گرفت. P0125/0 تقسيم نموديم. مقدار 4بود را به 

F ها از محاسبه شده در تمام آزمون F 0/ 04جدول= F95باشد، لذا با اطمينان  بزرگتر مي %
سازماندهي و ـ  ريزي (استدالل، برنامه بين متغيرهاي وابسته گيريم كه فرض صفر رد و نتيجه مي

  مقدارF  درجه آزادي  معناداري
 

 متغيرها هاآزمون
Df1  Df2  

 سازماندهي ـ برنامه ريزي  اول) ةآزمون آندره ري (مرحل  41/65 1 58 00/0

 دوم) ةآزمون آندره ري (مرحل 25/2 1 58 13/0

  استدالل خرده آزمون تشابهات 28/0 1 58 59/0
 حافظه كاري خرده آزمون حافظه رقمي 17/0  1 58 67/0

مجذور 
  اتا

 متغيير وابسته  آزادي ةدرج  تميانگين مجذورا  F  معني داري

Df1 Df2 
 اول)ةآزمون آندره ري(مرحل 1 58 20/1831 97/116 000/0 66/0

 )دومةآزمون آندره ري(مرحل 1 58 56/247 95/62 000/0 52/0

 رقميةخرده آزمون حافظ 1 58 15/558 75/124 000/0 68/0

 خرده آزمون تشابهات 1 58 06/2432 51/366 000/0 86/0
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(براساس سه آزمون آندره  هاي با و بدون اختالل رياضي حافظه كاري) به تفكيك در گروه

دار وجود دارد. همچنين مقادير  رقمي) تفاوت معني ةري، خرده آزمون تشابهات و حافظ
% بود كه نشان 14هار آزمون بزرگتر از دست آمده در جدول باال در هر چه مجذور اتاي ب

  باشد.  اثر زياد آنها مي ةانداز ةدهند
 تحليل هر يك از متغيرهاي وابسته به تنهايي با استفاده از آلفاي ميزان شده بن فروني

  ) نشان داد كه:0125/0(
  

آموزان داراي اختالل رياضي  آموزان عادي با دانش بين عملكرد استدالل دانش .2ة فرضي
  فاوت وجود دارد. ت

) بزرگتر است 4/ 00( جدول F محاسبه شده از F دست آمده مقداره بنابر اطالعات ب
  شود. ييد ميأ% ت 95با اطمينان  بنابراين فرض دوم اين پژوهش

  

آموزان داراي اختالل  آموزان عادي با دانش كاري دانش ةبين عملكرد حافظ .3 ةفرضي
  رياضي تفاوت وجود دارد. 

) بزرگتر است 4/ 00( جدول F محاسبه شده از F دست آمده مقداره طالعات ببر ابنا
  شود.  ييد ميأ% ت 95با اطمينان  بنابراين فرض سوم اين پژوهش

  

آموزان داراي  سازماندهي دانش آموزان عادي با دانش ـ ريزي بين عملكرد برنامه .4ة فرضي
 F محاسبه شده از F ست آمده مقدارده اختالل رياضي تفاوت وجود دارد. بنابر اطالعات ب

  شود.  ييد ميأ% ت 95) بزرگتر است بنابراين فرض چهارم اين پژوهش با اطمينان 4/ 00( جدول
  

  بحث 
سازمان  ـ برنامه ريزي، لفه از كاركردهاي اجرايي شامل استداللؤوهش حاضر به بررسي سه مژپ

پردازد. نتايج  آموزان عادي مي دانشآموزان با اختالل رياضي و  دهي و حافظه كاري در دانش
 ،آموزان با اختالل رياضي در كاركردهاي اجرايي استدالل اين پژوهش نشان داد كه دانش
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آموزان بدون اختالل دارند.  دانشداري با  يمعن تدهي و حافظه كاري تفاو سازمان -ريزي برنامه
)، 1386( )، ارجمندنيا1386( هديم)، مير1381ژوهش رمضاني وبشاورد (هاي پ اين نتايج با يافته

 2)، رابنستن، ارلي، هينك و اويشاي2005( ايوانز و )، مسترسون2006( 1سوليس، جانگ و ليج
  ) همسو بود.2008( 3اندرسون و)1381( رمضاني )،2006(

هاي  نارساييآموزان داراي  دانش) نشان داد كه 1381( نتايج پژوهش رمضاني و بشاورد
آموزان  دانشو  هاي نگهداري ذهني عدد نيستند آزمون دادن در به انجاميادگيري قا ويژه در

بندي كردن و  هاي رديف كردن و طبقه هاي چهارم و پنجم در آزمون حساب نارساي پايه
   دهند. نگهداري ذهني عدد تأخير نشان مي

تحقيقات در مورد اينكه كاركرد اجرايي استدالل به طور خاص در كودكان با و بدون 
تالل رياضي متفاوت است يا خير بسيار كم است. در تحقيقي كه كاركردهاي اجرايي در اخ

آن را با استدالل، خواندن و رياضيات مورد بررسي قرار داده بود به اين نتيجه  ةكودكان و رابط
كالمي خواندن و رياضيات و استدالل غير روزانه با ةدست يافت كه به روز شدن و تجديد برنام

داري با استدالل غيركالمي و خواندن رابطه  به طور معنيداري دارد و تغيير نيز  نيمع ةرابط
  ).2006سوليس، جانگ و ليج، داشت (

 4ثير آموزش كاركردهاي اجرايي و روش آموزش بيان نوشتاري بس نواأدر تحقيقي كه ت
با اختالالت  چهارم ةآموزان پاي بر بهبود عملكرد در رياضيات، خواندن و بيان نوشتاري دانش

داد نشان داد كه: بين كاركردهاي اجرايي، تركيب خطي،  يادگيري را مورد بررسي قرار مي
 كاري و سازماندهي با توجه به نوع اختالل ة ريزي، حافظ متغيرهاي بازداري پاسخ، برنامه

كه هاي معنادار آماري وجود دارد. نتايج آزمون تعقيبي نشان داد  (خواندن يا رياضي) تفاوت
تر از دانش  ريزي ضعيف دانش آموزان داراي اختالل در رياضيات در عامل سازماندهي، برنامه

                                                 
1. Sluis & Jong & Leij 
2. Rubinsten & Orly & Henik &Avishai 
3. Andersson 
4. P . O . W . E . R 
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آموزان نارسا خوان در عامل حافظه و بازداري پاسخ  آموزان نارساخوان هستند؛ و دانش

  ).1386تر از دانش آموزان داراي اختالل رياضي هستند (ميرمهدي،  ضعيف
ريزي بر عملكرد حافظه فعال دانش  هاي مرور ذهني و برنامهثير راهبردأدر پژوهشي ديگر ت

سوم ابتدايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به  ةآموزان با نارسايي در رياضيات و نارساخوان پاي
ثير معني داري بر عملكرد أريزي زمان ت دست آمده نشان داد كه راهبردهاي مرور ذهني و برنامه

نتايج نشان داده شد  . ضمناًرسايي در رياضيات و خواندن نداردنا فعال و دانش آموزان با ةحافظ
(ارجمندنيا،  تر است آموزان عادي ضعيف فعال اين دانش آموزان از دانش ةكه عملكرد حافظ

1386.(  
رابينستن و همكارانش ارتباط بين نمادها و بازنمايي آنها را در بزرگساالن نارساخوان و 

نتايج پژوهش آنها نشان داد كه افراد داراي اختالل  ر دادند.حساب نارسا مورد بررسي قرا
(كه اين مشكل ناشي از  ها دارند ها و حجم رياضي مشكالتي در تداعي خودكار اعداد با اندازه

باشد) اما مشكلي در تداعي حروف با صداها ندارند در حالي كه  كاري مي ةضعف در حافط
(رابنستن، ارلي، هينك و اويشاي،  دهند فاوت را نشان ميافراد مبتال به نارسا خواني الگويي مت

2006.(  
آموزان عادي  كوتاه مدت دانش ةكاركرد حافظرمضاني نيز به نتايج مشابهي مبني بر اينكه 

. افزون ، رسيدآموزان حساب نارسا در آزمون حافظه به طور معناداري باالتر است نسبت به دانش
بين كاركرد دختران حساب نارسا با پسران حساب نارسا در كه اين نتايج پژوهش او نشان دادبر 

 ةحافظة كوتاه مدت ديداري تفاوت وجود دارد و اين تفاوت حاكي از برتري كاركرد حافظ
  ).1381(رمضاني،  دختران حساب نارساست
جامع به بررسي كاركردهاي آسيب ديده در  ة)، دريك مطالع2005( 1مسترسون و ايوانز

اند. آنها معتقدند كه بيشتر كودكان داراي اختالل  اختالل يادگيري پرداخته كودكان داراي
دهند.  هاي زير درجات مختلفي از ضعف را نشان مي يادگيري در يك يا چند ويژگي از ويژگي

                                                 
1. Masterson & Evans 
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ها عبارتند از: نقص ديداري و شنيداري، نقص در بيان گفتاري، اختالل در حافظه/  اين ويژگي
  دازش و سازمان دهي.يادآوري، استدالل/ پر

اندرسون در پژوهشي بسيار جديد در رابطه با كيفيت رياضي در كودكان با انواع مختلف 
رياضي  ةحوز 8 كودك كالس سومي و چهارمي در 182 مشكالت يادگيري عملكرد رياضي

مورد آزمايش قرارداد اين مطالعه شواهدي مبني بر اين حقيقت كه، نقائص بازيابي يك 
كند. كودكان داراي اختالل رياضي  كودكان با اختالل رياضي است ارائه مي اصلي ةمشخص

هاي ضعيف  مشكالتي اساسي در حل مسائل كالمي از جمله حل مسئله دارند. در كنار مهارت
در محاسبات چندرقمي، بازيابي حقايق حسابي و درك ضعيف اصول محاسبه، كودكان با 

راه  ةتبط با حل مسئله، مانند ساختن يك مسئله و تهيص ويژه مرياختالل رياضي ممكن است نقا
  ).2008(اندرسون،  حل براي آن را نيز داشته باشند

نخست اينكه اغلب  توان به مواردي چند اشاره نمود. هاي اين پژوهش مي از محدوديت
شود و اغلب كودكان اختالل يادگيري  اختالل خالص رياضي به سختي در كودكان يافت مي

تحقيق به طور  ةه نتيجشد، داشتند. اين امر باعث شد ك ه شامل خواندن و نوشتن نيز ميتركيبي ك
 ةسازمان دهي و حافظ ـ ريزي تفاوت كاركردهاي اجرايي استدالل، برنامه ةكنندخالص بازگو

همچنين به دليل عدم دسترسي به اختالل  كاري در كودكان با و بدون اختالل رياضي نباشد
گيري به صورت تصادفي ساده صورت گرفت كه  ي كامل مراكز نمونهخالص و عدم همكار

ختلف هاي م سازي در جنبهداد و موجب شد كه امكان همتا مي دقت پژوهش را تا حدي كاهش
ها اين  ي مشابه همچون هوش طبقه اجتماعي و غيره محدود شود. از ديگر محدوديتمتغيرها

ر جديد بوده و تحقيقات در اين زمينه بسيار كاركردهاي اجرايي در ايران بسيا ةبود كه حوز
هاي فارسي وجود داشت. اين پژوهش  محدود است، به همين دليل محدوديت در منابع و يافته

سازمان دهي و حافظه كاري  ـ تنها سه حوزه از كاركردهاي اجرايي شامل استدالل، برنامه ريزي
ير كاركرد هاي اجرايي نيز مورد شود در تحقيقات آتي سا پيشنهاد مي .گرفت را در بر مي

عملكرد كاركردهاي اجرايي  ةبررسي قرار گيرند و همچنين در اين پژوهش تمركز بر روي نحو
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عملكرد  ةشود در تحقيقات آتي نحو در كودكان داراي اختالل رياضي بود. پيشنهاد مي

دكان نيز مورد لقي و عاطفي كوكاركردهاي اجرايي در ساير اختالالت يادگيري و اختالالت خُ
  بررسي قرار گيرند.

  
  

  فارسيمنابع 
ريزي بر عملكرد حافظه فعال  ثير راهبردهاي مرور ذهني و برنامهأت. )1386( ارجمندنيا، علي اكبر.

. دانشگاه عالمه طباطبايي سوم ابتدايي ةآموزان با نارسايي در رياضيات و نارساخوان پاي دانش
 .نامه دكتري) (پايان

 شناسي با برنامه هاي روان تحليل داده .)1384( .ريچارد؛ سنگالر، رزمري ،؛ كمپبريس، نيكالس 
Spss خديجه آرين و علي صمدي؛ نشر دوران ة، ترجم11و  10و  9 و 8هاي  ويرايش.  

انتشارات دانشگاه تهران:  ؛)هاي رواني (مباني نظري و فنون كاربردي آزمون .)1381( .بهرامي، هادي
 .عالمه طباطبايي

؛ چاپ يازدهم، شناسي و علوم تربيتي احتماالت و آمار كاربردي در روان .)1384( .عليالور، د
  .انتشارات رشدتهران: 

، چاپ اول، آموزان حساب نارسا هاي ترميمي در فراگيري دانش برنامه). 1379( .رمضاني، مژگان
   .انتشارات وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنايي

 1974 هنجاريابي آزمون هوش وكسلر كودكان (تجديدنظر شده .)1373( .، طهمورثزارعي
)Wisc-Rدانشگاه تهران) بر روي دانش آموزان ده ساله شهر تهران ،.   

هاي  هاي رشدي، تازه شناختي با اختالل ـ كاركردهاي اجرايي عصبي ةرابط .)1385( .عليزاده، حميد
   .57 – 70 صص ،1385، 4، شماره 8سال  ،علوم شناختي

كاركردهاي اجرايي در كودكان با و بدون اختالل  .)1383( .مهدي ،حميد؛ زاهدي پور ،عليزاده
  .4و 3، شماره 6 هاي علوم شناختي، سال ؛ تازههماهنگي رشدي

 .، چاپ هشتم، انتشارات آستان قدسهاي رواني مباني نظري و عملي آزمون)، 1381( .گنجي، حمزه
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انتشارات تهران:  ، چاپ اول،عصمت دانش ةترجم، هاي يادگيري ناتواني .)1384( .لرنر، ژانت
  .دانشگاه شهيد بهشتي

وزارت آموزش ، انطباق و هنجاريابي آزمون رياضيات ايران كي مت .)1377( .الهه ،محمداسماعيل
  .[دولتي] پژوهشكده كودكان استثنايي و پرورش،

 ردهاي اجرايي و روش آموزش بيان نوشتاريثير آموزش كاركأت .)1386( .مير مهدي، سيد رضا

چهارم با اختالالت  ةآموزان پاي عملكرد در رياضيات، خواندن و بيان نوشتاري دانش بهبود
 .دكتري) ة؛ دانشگاه عالمه طباطبايي (پايان نامE . R  بر يادگيري

 7-15زان يابي آزمون تصاوير در هم آندره ري در دانش آموهنجار). 1371( .مير هاشمي، مالك
  كرج. اسالمي واحد كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد ة، پايان نامسال و بزرگسال شهر تهران
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