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Introduction: The s tudy of individual differences in information processing in order to 

predict the academic achievement of s tudents with math disability is of great importance. 

The purpose of this s tudy was to s tudy automatic and controlled data processing speed 

based on the Stroop tes t in s tudents with math learning disability. Materials and 
Methods: This descriptive s tudy was causal-comparative. The s tudy population consis ted 

of s tudents in dis trict 6 education in Tehran city. The sample consis ted of 36 s tudents with 

and without learning disability in mathematics (18 s tudents with Math Learning Disability 

and 18 normal s tudents), selected by sys tematic random sampling from the lis t of s tatis 

tical populations (specific learning problems center) and matching method (normal group). 

The data were collected by demographic ques tionnaire, Raven’s Progressive Matrices, 

Keymaths math tes t and Stroop tes t and analyzed by multivariate analysis of co-variance, 

Shapiro-Wilk tes t, Box and Levin tes ts. Results: The findings showed that automatic and 

controlled information processing in s tudents with and without a math learning disability 

are significantly different. The mean of reaction time and number of errors in s  tudents with 

math learning disability is significantly higher than s  tudents without learning disability 

is math. Conclusion: According to the results of this s tudy the speed of automatic and 

controlled information processing in s tudents with math learning disability is weak (low) 

and educators should pay attention to this problem.
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2. فردي
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مقدمه: بررسی تفاوت های فردی در پردازش اطالعات به منظور پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
پردازش  بررسی سرعت  پژوهش حاضر  می باشد. هدف  فراوانی  اهمیت  دارای  ریاضیات  در  اختالل  دارای 
اطالعات خودکار و کنترل شده در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی بر اساس آزمون استروپ بود. 
موادوروشها:  این پژوهش، توصیفی از نوع علی –مقایسه ای بود. جامعة پژوهش شامل دانش آموزان 
 18( بود  ریاضی  یادگیری  اختالل  بدون  و  با  دانش آموز   36 شامل  نمونه  بود.  تهران  شهر  شش  ناحیة 
دانش آموز با اختالل یادگیري در ریاضی و 18 دانش آموز عادی( که به روش نمونه گیری تصادفی منظم از 
میان لیست جامعة آماری )مرکز مشکالت ویژه یادگیری( و روش همتاسازی )گروه عادی( انتخاب شدند. 
داده ها با پرسشنامة جمعیت شناختي، آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضی ایران کي مت و آزمون استروپ 
جمع آوري شدند و با تحلیل کوواریانس چند متغیره، آزمون شاپیرو-ویلک، آزمون های باکس و لوین تجزیه 
و تحلیل شدند. يافتهها: نتایج نشان داد که پردازش اطالعات خودکار و کنترل شده در دانش آموزان با و 
بدون اختالل یادگیری ریاضی به صورت معني داري متفاوت بود. میانگین زمان واکنش و تعداد خطاها در 
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی به طور معني داری بیشتر از دانش آموزان بدون اختالل یادگیري 
ریاضي می باشد. نتيجهگيري:بنا بر یافته هاي این مطالعه سرعت پردازش اطالعات خودکار و کنترل شده 

در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی ضعیف است و مربیان باید به این مسئله توجه کنند. 

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 15 شهریور 1397                                    اصالحيه: 27 فروردین 1398                                تاریخ پذیرش: 3 اردیبهشت 1398 
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ــود  ــادی خ ــان ع ــا همتای ــه ب ــي در مقایس ــالل ریاض ــه اخت ب
توجــه می باشــند  نگهــداري  از  پایین تــری  دارای ســطوح 
)14(. اســمون6 و همــکاران، بــه ارتبــاط کارکردهــای اجرایــی، 
هــوش، انــواع حافظــة کوتاه مــدت، بلندمــدت و کاری بــا 
ــد )15(. پاســوالنگی  ــراد اشــاره کرده ان عملکــرد در ریاضــی اف
ــرعت  ــة کاری و س ــه حافظ ــد ک ــان داده ان ــز نش ــچ نی و النفرن
ــر مســتقیم داشــته و  ــددی اث ــر شایســتگی های ع ــردازش ب پ
ــی  ــی در پیش بین ــوش کالم ــات و ه ــردازش اطالع ــرعت پ س

ــد )5(. ــش دارن ــوزان نق ــی دانش آم ــت در ریاض موفقی

کارکردهــای اجرایــی، فرایندهــای شــناختی پیچیــده ای ماننــد 
حافظــة کاری، کنتــرل بازدارنــده7 و انعطاف پذیــری شــناختی8 
را در بــر می گیرنــد کــه خــود در موفقیــت تحصیلــی و 
ــت دانســته شــده  ــا اهمی ــری ریاضــی بســیار ب ــژه یادگی به وی
)19-16( و از نظــر ســاختاری مربــوط بــه قشــر پیشــانی مغــز 
می باشــند؛ بــه گونــه ای کــه وجــود ضایعــات عصبــی در ایــن 
ــه  ــا ب ــن کارکرده ــی را در ای ــد نابهنجاری های ــی می توان نواح

ــود آورد )21 ،20(. وج

اطالعــات  انتخــاب  توانایــی  به عنــوان  توجــه  نگهــداری 
ــخ  ــری از پاس ــی جلوگی ــوان توانای ــازداری، به عن ــی؛ ب محیط
)17( و حافظــة کاری، به عنــوان توانایــی نگهــداری، نظــارت و 
دســتکاری اطالعــات مربــوط بــه یک هــدف خاص )22( ســهم 
بســزایی در یادگیــری داشــته و انتظــار مــی رود کــه بــا ســرعت 
ــودکار9 و  ــردازش خ ــای پ ــه الگوه ــات و آنچ ــردازش اطالع پ
پــردازش کنتــرل شــده10 نامیــده می شــود در ارتبــاط باشــند. 
ــة پاســخ های  ــردازش خــودکار، به منظــور ارائ ــا پ ــاط ب در ارتب
ــد  ــناختی بای ــای ش ــی عملکرده ــراد، برخ ــط اف ــد توس کارآم
ــه  ــی ب ــاز اندک ــی نی ــوند، یعن ــام ش ــودکار انج ــورت خ ــه ص ب
کوشــش پردازشــی داشــته باشــند )23(، بــرای مثــال، توانایــی 
ــودکاری  ــی خ ــد پردازش ــوان فراین ــوان به عن ــدن را می ت خوان
در نظــر گرفــت کــه از طریــق تمریــن گســترده و یادگیــری در 
ــردازش خــودکار  ــد )24(. پ ــه دســت می آی ــا ســواد ب ــراد ب اف
ــر  ــت تأثی ــات را تح ــراد در ریاضی ــرد اف ــد عملک ــه می توان ک
خــود قــرار دهــد )25(، در غیــاب کنتــرل و توجــه و بــه شــکلی 
مــوازی بــا آن و بــا ســرعتی باالتــر از پــردازش کنتــرل شــده 
ــدت  ــة کوتاه م ــت حافظ ــه ظرفی ــدود ب ــه و مح ــورت گرفت ص
ــص در  ــده، تفح ــرل ش ــردازش کنت ــل، پ ــد. در مقاب نمی باش
حافظــه، یادگیــری و تصمیم گیــری را در بــر داشــته و کندتــر 
ــوع از  ــن ن ــرد )26(. ای ــورت می گی ــودکار ص ــردازش خ از پ
ــش  ــری نق ــودکار در یادگی ــردازش خ ــوازات پ ــردازش در م پ
ایفــاء کــرده و چنــان کــه اشــنایدر11 و همــکاران )27( بیــان 
ــف  ــک تکلی ــام ی ــه انج ــت ک ــکل اس ــیار مش ــد، بس می دارن
ــای پردازشــی  ــن فراینده ــی از ای ــا اســتفاده از یک منحصــراً ب

صــورت گیــرد.

یاگیــری  اختــالل  دارای  یادگیــری دانش آمــوزان  نقایــص 

مقدمه
در  عصب شــناختی  تفاوت هــای  از  یادگیــری  اختــالالت 
ــی  ــر توانای ــد و ب ــود می آین ــه وج ــز ب ــرد مغ ــاختار و عملک س
فــرد در دریافــت، ذخیره ســازی، پــردازش، بازیابــی و همچنیــن 
روابــط بیــن اطالعــات تأثیــر می گذارنــد. علــت ایــن اختــالالت 
را نمی تــوان بدکارکردی هــای شــنوایی، بینایــی، حرکتــی، 
معلولیــت ذهنــی، اختــالالت عاطفــی، عوامــل فرهنگــی، 
مهارت هــای محــدود زبانــی، معایــب زیســت محیطــی و 
آمــوزش ناکافــی دانســت )1(. در واقــع کــودکان دارای چنیــن 
اختالالتــی بــا مشــکل خــاص در تســلط بــر خوانــدن، نوشــتن 
و یــا محاســبه، بــا وجــود آمــوزش کافــی و عــدم وجــود عقــب 

ــوند )2(. ــخص می ش ــی مش ــی ذهن ماندگ
ــر  ــه ب ــده ای اســت ک ــدی پیچی ــا حســاب، توانمن ــات ی ریاضی
پایــة فرایندهــای شــناختی متفاوتــی شــکل گرفتــه اســت )3(. 
بــر همیــن اســاس و مطابــق بــا آنچــه گــری1 )4( و پاســوالنگی 
و النفرنــچ2 )5( اظهــار داشــته اند، محاســبة پریشــی3 یــا 
اختــالل در ریاضــی، اختاللــی ناهمگــن بــوده و کــودکان دارای 
ــای ریاضــی )6(  ــه مهارت ه ــتیابی ب ــن مشــکالتی در دس چنی
ــکل  ــا مش ــاب ب ــددی و حس ــف ع ــیعی از تکالی ــف وس و طی
ــد از:  ــراد عبارتن ــن اف ــای مشــترک ای ــد )7(. ویژگی ه مواجه ان
ــت  ــا واقعی ــت ی ــری ماهی ــداد، یادگی ــمارش اع ــکل در ش مش
اعــداد، مشــکل در انجــام محاســبات ریاضــی، مشــکل در 
ــر  ــرآورد مقادی ــول، ب ــمارش پ ــان، ش ــن زم ــری، گفت اندازه گی

ــای حــل مســئله )1(.  ــداد و مشــکل در راهبرده اع
ــا پنجمیــن ویراســت راهنمــای تشــخیصی و آمــاری  ــق ب مطاب
اختــالالت روانــی )8(، نــرخ شــیوع اختــالل یادگیــری خــاص در 
ــا 15  ــات 5 ت ــگارش و ریاضی ــدن، ن ــی خوان زمینه هــای تحصیل
درصــد در کــودکان دبســتانی زبان هــا و فرهنگ هــای مختلــف 
ــه  ــد ک ــر چن ــت، ه ــان اس ــایع تر از زن ــردان ش ــوده و در م ب
اختــالل در ریاضــی ممکــن اســت در دخترهــا شــایع تر باشــد 
ــکاران،  ــهرابی و هم ــی را س ــالل ریاض ــیوع اخت ــزان ش )9(. می
ــه  ــر ب ــر و دخت ــوزان پس ــی در دانش آم ــوزان ابتدائ در دانش آم
ترتیــب 9/34 و 9/61 درصــد و موگاســیل4 و همــکاران بــه طــور 

ــد )11 ،10(. ــزارش کرده ان ــد گ ــی 10/5 درص کل
ظرفیــت انجــام برخــی از تکالیــف پیچیــده بــه توانایی افــراد در 
حفــظ اطالعــات مرتبــط بــا تکلیــف بــه شــکلی قابــل دســترس 
)حافظــة کاری5( و رونــد انتخــاب اطالعــات از محیــط )توجــه( 
ــت  ــده اس ــاهده ش ــد )12(. مش ــته می باش ــان وابس ــط آن توس
ــر  ــات در درک مقادی ــالل در ریاضی ــودکان دارای اخت ــه ک ک
عــددی کمبــود داشــته، دارای مشــکالتی در بازیابــی واقعیــات 
مربــوط بــه اعــداد از حافظــة بلندمــدت بــوده و از نظــر رشــدی 
در یادگیــری اعمــال ریاضــی تأخیــر دارنــد؛ کمبودهایــی کــه 
ــت )13(.  ــده اس ــته ش ــط دانس ــا مرتب ــة کاری آن ه ــا حافظ ب
ــال  ــوزان مبت ــه دانش آم ــت ک ــرده اس ــزارش ک ــلیمانی گ س

1 Geary
2 Passolunghi and Lanfranchi
3 Dyslexia
4 Mogasale
5 Working memory
6 Osmon

7 Inhibitory control
8 Cognitive flexibility
9 Automatic processing
10 Controlled processing
11 Schneider
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مواد و روش ها

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــة توصیفــی از نــوع علّــی –

اطالعــات  پــردازش  پژوهــش  ایــن  در  بــود.  مقایســه ای 
)پــردازش خــودکار و کنتــرل شــده بــر اســاس زمــان واکنــش، 
ــته و  ــر وابس ــوان متغی ــا( به عن ــداد خط ــح و تع ــداد صحی تع
ــتقل در  ــر مس ــوان متغی ــی به عن ــری در ریاض ــالل یادگی اخت

ــدند. ــه ش ــر گرفت نظ

جامعه و نمونه

ــوزان دارای  ــة دانش آم ــامل کلی ــش ش ــاري پژوه ــة آم جامع
اختــالل یادگیــری در ریاضــي پایه هــای چهــارم، پنجــم و 
ــوزش و  ــری آم ــژة یادگی ــکالت وی ــز مش ــی مرک ــم ابتدای شش
ــامل 36  ــش ش ــة پژوه ــود. نمون ــران ب ــة 6 ته ــرورش ناحی پ
ــه دارای  ــه نمون ــی ک ــالل ریاض ــدون اخت ــا و ب ــوز ب دانش آم
ــی  ــری تصادف ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــی ب ــالل ریاض اخت
ــر از  ــم )6 نف ــم و شش ــارم، پنج ــة چه ــن 3 پای ــم از بی منظ
ــادی  ــة ع ــروه نمون ــده و گ ــاب ش ــی( انتخ ــة تحصیل ــر پای ه
ــازی  ــل همتاس ــه دلی ــترس )ب ــری در دس ــه روش نمونه گی ب
ــای  ــاس متغیره ــر اس ــی ب ــالل در ریاض ــة دارای اخت ــا نمون ب
ســن، جنســیت و پایــة تحصیلــی( از بیــن 2 مدرســة ابتدایــی 
ــه صــورت تصادفــی  ــه )کــه ب ــه و پســرانة همــان ناحی دختران
ــد(  ــه انتخــاب شــده بودن ــی ناحی ــدارس دورة ابتدائ ــن م از بی
ــه در  ــم نمون ــه حج ــت ک ــر اس ــه ذک ــدند. الزم ب ــاب ش انتخ
تحقیقــات علـّـی –مقایســه ای بــرای هــر زیــر گــروه حداقــل 15 
نفــر کفایــت می کنــد )35(، امــا در پژوهــش حاضــر، بــه دلیــل 
احتمــال افــت آزمودنی هــا بــرای هــر گــروه 18 دانش آمــوز در 

نظــر گرفتــه شــد.

روش اجرا

ــوزش و  ــش از ادارة آم ــرای پژوه ــوز اج ــت مج ــس از دریاف پ
ــه مرکــز مشــکالت  ــا مراجعــه ب پــرورش منطقــة 6 تهــران و ب
ــة  ــن جامع ــا تعیی ــران و ب ــش ته ــه ش ــری منطق ــژة یادگی وی
ــا روش نمونه گیــری  ــه دارای اختــالل یادگیــری ب آمــاری نمون
تصادفــی بــه حجــم 18 انتخــاب گردیــد. ســپس جهــت اجــرای 
پژوهــش بــر روی نمونــة دانش آمــوزان دارای اختــالل ریاضــی 
ــوزان دارای  ــوان دانش آم ــده به عن ــناخته ش ــراد ش ــت اف لیس
اختــالل در ریاضــی تهیــه و گــروه نمونــه انتخــاب شــد. ســپس 
آزمــون هــوش ریــون و آزمــون ریاضــی ایــران کی مــت15 
به عنــوان مالک هــای تشــخیصی الزم جهــت تأییــد عــدم 
ــالل ریاضــی  ــز داشــتن اخت ــی و نی ــی ذهن وجــود عقب ماندگ
در آنــان اجــرا شــد. )پــس از اطمینــان از پاییــن نبــودن بهــرة 
ــراد در گــروه دارای اختــالل یادگیــری در ریاضــي،  هوشــی اف
ــت  ــد تح ــراد می توانن ــناختی اف ــای ش ــه عملکرده ــا ک از آنج
ــا  ــوش آزمودنی ه ــد، ه ــرار گیرن ــان ق ــی آن ــرة هوش ــر به تأثی

می توانــد ناشــی از مشــکل آن هــا در اکتســاب خــودکار باشــد. 
ــر روی یــک تکلیــف عمــل  ــا تــالش بیشــتری ب آن هــا بایــد ب
کننــد و بــه تمریــن بیشــتر به منظــور رشــد پاســخ های 
خــودکار نیــاز دارنــد )23(. همــان گونــه کــه قبــاًل اشــاره شــد، 
ــری را  ــرل در یادگی ــت کنت ــکاران اهمی ــی12 و هم موریگوچ
ــز  ــکاران، نی ــی و هم ــد )16(. نریمان ــرار داده ان ــه ق ــورد توج م
مــدت زمــان پاســخگویی و میــزان خطــای دانش آمــوزان 
ــه  ــای توج ــی مهارت ه ــا بررس ــری را ب ــالل یادگی دارای اخت
ــزارش  ــود گ ــان خ ــر از همتای ــان باالت ــازداری آن ــی و ب انتخاب
ــوزان  ــه دانش آم ــده ک ــاهده ش ــن مش ــد )28(. همچنی کرده ان
ــه  ــبت ب ــری را نس ــرات پایین ت ــدن نم ــالل در خوان دارای اخت
همتایــان عــادی خــود در آزمــون اســتروپ13 کســب می کننــد 

.)29،  30(

ــته  ــدن نوش ــگ و خوان ــدن رن ــل نامی ــتروپ تداخ ــون اس آزم
ــته  ــراد خواس ــون از اف ــن آزم ــازد )29(. در ای ــم می س را فراه
ــه  ــد ک ــه کنن ــی توج ــه رنگ ــات ب ــای کلم ــه ج ــود ب می ش
کلمــات بــا آن نوشــته شــده اند. وقتــی از افــراد خواســته 
ــد،  ــایی کنن ــوان را شناس ــة ناهمخ ــا کلم ــگ ی ــود رن می ش
واکنش هــای آنــان بــه طــور معنــي داری آرام تــر و دارای 
ــی،  ــه انتخاب ــون توج ــن آزم ــردد )31(. ای ــر می گ ــت کمت دق
ــری  ــردازش را اندازه گی ــرعت پ ــناختی و س ــری ش انعطاف پذی
کــرده و در ارزیابــی کارکردهــای اجرایــی بــه کار گرفتــه 
می شــود )32(، همچنیــن می توانــد به عنــوان یــک ابــزار 
عصــب -روانشــناختی14 جهــت تشــخیص بدکارکــردی در ایــن 

ــرد )33(. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م توانمندی ه

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، موفقیــت تحصیلــی و 
به ویــژه پیشــرفت در ریاضیــات بــا کارکردهــای اجرایــی 
)19-16(، ســرعت پــردازش )34 ،5(، عملکردهــای شــناختی 
ــاط  ــازداری )19 ،17( در ارتب ــوان ب ــودکار )25 ،23( و ت خ
بــوده و هرکــدام از آن هــا می تواننــد ســهم بســزایی در 
ــود اختصــاص  ــه خ ــری ب ــد یادگی ــه نتیجــه رســیدن فراین ب
ــزاری  ــوان اب ــتروپ به عن ــون اس ــر آزم ــرف دیگ ــد. از ط دهن
ــی کارکردهــای  ــد جهــت ارزیاب عصــب -روانشــناختی می توان
ــری  ــه و انعطاف پذی ــردازش، توج ــرعت پ ــد س ــناختی مانن ش
ــن  ــایر متخصصی ــان و س ــتفادة روانشناس ــورد اس ــناختی م ش
ــرار  ــوزش ق ــدرکاران آم ــت ان ــناختی و دس ــوم ش ــوزة عل ح
گیــرد )32(. لــذا، بــا توجــه بــه اهمیــت عوامــل ذکــر 
ــت  ــتر جه ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ــری و ل ــده در یادگی ش
ــاندن  ــاری رس ــی در ی ــات تخصص ــام اقدام ــایی و انج شناس
ــی  ــوان بخش ــی، به عن ــالل ریاض ــوزان دارای اخت ــه دانش آم ب
قابــل توجــه از جامعــة دانش آمــوزی، هــدف پژوهــش حاضــر 
ــود کــه عملکــرد دانش آمــوزان دارای  بررســی ایــن فرضیــه ب
ــردازش خــودکار و کنتــرل  اختــالل در ریاضــی در ســرعت پ
شــده در آزمــون اســتروپ پایین تــر از همتایــان عــادی خــود 

می باشــد.

12 Moriguchi
13 Stroop

14 Neuropsychological
15 Iran Key-Math Tes t of Mathematics
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ــب در  ــه ترتی ــی آن ب ــه و نهای ــخه های اولی ــه نس ــام دارد ک ن
ســال های 1971 و 1988 توســط کانولــي20 ارائــه شــده و 
ــي  ــادی در شناســایي دانش آمــوزان دارای ناتوان ــزان زی ــه می ب
ــامل  ــون ش ــرد. آزم ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــي م در ریاض
ــا  ســه بخــش مفاهیــم اساســي )شــامل شــمارش، اعــداد گوی
و هندســه(، عملیــات )شــامل جمــع، تفریــق، ضــرب، تقســیم 
ــان،  ــري زم ــامل اندازه گی ــرد )ش ــي( و کارب ــبة ذهن و محاس
ــول، تخمیــن، تفســیر داده هــا و حــل مســئله( اســت )41(.  پ
ــون را  ــن آزم ــار کل ای ــن )42( اعتب ــماعیل و هوم ــد اس محم
ــؤاالت  ــة س ــس از ترجم ــرده و پ ــزارش ک ــا 0/98 گ 0/90 ت
مقطــع  ریاضــي  کتاب هــاي  پرســش هاي  بــا  مطابــق  آن 
ــور، آن را  ــتان کش ــا، در 11 اس ــازماندهي آن ه ــي و س ابتدای
ــوده و  ــی نم ــاله هنجاریاب ــا 11/8 س ــوزان 6/6 ت ــر دانش آم ب
ســپس پایایــي آن را بــه روش آلفــاي کرونبــاخ، 0/75، 0/62، 
0/67، 0/56 و 0/55گــزارش کرده انــد. نمــرات اســتاندارد ایــن 
ــز  ــرد و نی ــات و کارب ــم، عملی ــة مفاهی ــه حیط ــون در س آزم
ــد نمــرات اســتاندارد آزمون هــاي هــوش  نمــرة کل آن، همانن

ــت.  ــار 15 اس ــراف معی ــن 100 و انح داراي میانگی
ج- آزمون استروپ

ایــن آزمــون در ســال 1935 توســط اســتروپ بــراي ارزیابــي 
ــداع شــد. از  ــري شــناختی اب توجــه اختصاصــي و انعطاف پذی
نظــر او تداخــل21 معــادل بــازداري22 بــود. طبق نظــر دمیتریو23 
ــتروپ  ــف اس ــف مختل ــه در تکالی ــي ک ــکاران فرایندهای و هم
ــتفاده  ــراي اس ــب ب ــزاري مناس ــه اب ــتند، آن را ب ــل هس دخی
ــد )43(.  ــل کرده ان ــي تبدی ــف روانشناس ــاي مختل در حیطه ه
ــار و  ــی، مه ــه انتخاب ــری توج ــرای اندازه گی ــون ب ــن آزم از ای
ــود  ــتفاده می ش ــناختی( اس ــری ش ــه )انعطاف پذی ــر آمای تغیی
ــه  ــه کارت ب ــیک دو مجموع ــتروپ کالس ــون اس )44(. در آزم
ــات  ــامل کارت لغ ــة اول ش ــود. مجموع ــه مي ش ــي ارای آزمودن
می باشــد.  دوم(  کارت   -C( نقــاط  کارت  و  اول(  کارت   -W(
در اولیــن کارت کلمــات متعــددی بــه اســم ســبز، آبــی، زرد، 
قرمــز و قهــوه ای چــاپ شــده و از آزمودنــی خواســته می شــود 
تــا کلمــات را بخوانــد. در کارت دوم نقــاط متعــددی بــه 
رنگ هــای ســبز، آبــی، زرد، قرمــز و قهــوه ای گذاشــته شــده و 
ــه  ــرد. ب ــام بب ــا را ن ــا رنگ ه ــود ت ــته می ش ــی خواس از آزمودن
ــد.  ــوان مي گوین ــاي همخ ــة اول، محرک ه ــاي مجموع کارت ه
مجموعــة دوم شــامل خوانــدن واژه هــا بــدون توجــه بــه رنــگ 
ــه  ــدون توجــه ب )CW- کارت ســوم( و گفتــن رنــگ واژه هــا ب
ــوم، کارت  ــد.کارت س ــارم( می باش ــه )کارت چه ــوم کلم مفه
ــوه ای،  ــز، قه ــبز، قرم ــات س ــه در آن کلم ــت ک ــا اس رنگ ه
ــاپ  ــه چ ــود کلم ــگ خ ــر از رن ــی غی ــا رنگ های ــی و زرد ب آب
شــده اســت. آزمودنــی بایــد نــام رنگ هــا را بــدون توجــه بــه 
مفهــوم کلمــات بیــان کنــد. در مجموعــة دوم، کلمــه ناهمرنــگ 
ــده  ــته ش ــي نوش ــگ آب ــه رن ــاًل زرد ب ــت، مث ــش اس ــا معنی ب
ــاي ناهمخــوان  ــة دوم محرک ه ــاي مجموع ــه کارت ه اســت. ب

ــر آن  ــده و اث ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــر کوری ــوان متغی به عن
کنتــرل شــده اســت(. دیگــر معیارهــای ورود بــرای ایــن گــروه 
ــالالت  ــه اخت ــال ب ــدم ابت ــد از ع ــارت بودن ــوزان عب از دانش آم
طیــف اوتیســم، اختــالل بیش فعالــی و کمبــود توجــه، نقایــص 
بیماری هــای جســمی حــاد )بررســی  حســی -حرکتــی، 
ــان(  ــا مربی ــه ب ــق مصاحب ــوق از طری ــالالت ف ــانه های اخت نش
و نیــز عــدم مصــرف دارو در 6 مــاه قبــل جهــت درمــان 
ــت( و  ــک لیس ــق چ ــی از طری ــری )بررس ــای یادگی ناتوانی ه
ــی در  ــد ناتوان ــد مانن ــای هم آین ــدان ناتوانی ه ــن فق همچنی
ــی  ــدة تحصیل ــق بررســی پرون ــدن17 )از طری ــتن16 و خوان نوش
ــه در دروس  ــورت گرفت ــیابی های ص ــل و ارزش ــال های قب س
ــق  ــت محق ــک لیس ــپس چ ــی(. س ــگارش فارس ــی و ن فارس
ــت  ــناختی )جه ــای جمعیت ش ــه ویژگی ه ــوط ب ــاخته مرب س
ــرای  ــدل( ب ــی و مع ــة تحصیل ــیت، پای ــن، جنس ــی س بررس
ــتروپ  ــون اس ــرای آزم ــه اج ــل و ب ــا تکمی ــدام از آن ه ــر ک ه

ــه شــد. پرداخت
ــد  ــارت بودن ــن پژوهــش عب ــی در اجــرای ای مالحظــات اخالق
ــذ  ــش، اخ ــرکت در پژوه ــودن ش ــاری ب ــه و اختی از: داوطلبان
و  دانش آمــوزان  از  پژوهــش  در  شــرکت  کتبــی  رضایــت 
ــا  ــات پژوهشــی ب ــل اقدام ــري از تداخ ــا، جلوگی ــن آن ه والدی
ــا  ــگر ب ــت پژوهش ــن وق ــوزان، تعیی ــی دانش آم ــات آموزش اوق
ــتن  ــه داش ــه نگ ــوزان، محرمان ــا دانش آم ــل ب ــی کام هماهنگ

ــا. ــه آزمودني ه ــوط ب ــات مرب اطالع

ابزارهای پژوهش
الف- ماتریس های پيشروندة ریون

ــال  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــون18 ب ــروندة ری ــای پیش ماتریس ه
ــون ســاخته شــده )36( و یــک  ــن روز19 و ری 1936 توســط پ
ــون  ــوش می باشــد. آزم ــرای ســنجش ه ــی ب ــون غیرکالم آزم
ــی  ــخة رنگ ــد. نس ــتاندارد می باش ــی و اس ــخة رنگ دارای 2 نس
ــاالن  ــز بزرگس ــال و نی ــا 11 سـ ــودکان 5 ت ــراي ک ــه ب آن ک
عقب مانــدة ذهنــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، از 36 
ــتاندارد آن  ــخة اس ــده و نســ ــکیل ش ــرح تش ــا ط ــس ی ماتری
ــت(  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــن پژوه ــه در ای )ک
ــا  ــه ب ــد ک ــی( می باش ــری 12 تای ــس )5 س دارای 60 ماتری
تصویرهــای ســیاه و ســفید و درجــة دشــواری فزاینــده تقســیم 
شــده و زمــان اجــرای آن 45 دقیقــه می باشــد )37(. ضریــب 
اعتبــار ایــن آزمــون در گروه هــای مختلــف بیــن 0/70 و 0/90 
گــزارش شــده اســت. )39 ،38(. براهنــي در هنجاریابــي ایــن 
ــي  ــر در ســطح شــهر تهــران پایای ــان 3010 نف ــون در می آزم
0/89 تـــا 0/95 و دامنــة روایــي بیــن 0/24 تــا 0/61 را گزارش 

کــرده اســت )40(.
ب- آزمون ریاضی کي مت ایران

ــت  ــات کی م ــون ریاضی ــنامه آزم ــن پرسش ــی ای ــخة اصل نس

16 Dyslexia
17 Agraphia
18 Raven progressive matrices
19 Penrose

20 Connolly
21 Interference
22 Inhibition
23 Demetriou
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ــر  ــر در ه ــم( 12 نف ــم و شش ــارم، پنج ــی )چه ــة تحصیل پای
پایــه )6 نفــر بــرای هــر کــدام از پایه هــای مختلــف در 
ــا و بــدون اختــالل در ریاضــی( و فراوانــی گــروه  گروه هــای ب
ــر  ــس در ه ــر جن ــر از ه ــیت 6 نف ــاس جنس ــر اس ــه ب نمون
ــا  ــای ب ــدام از گروه ه ــر ک ــرای ه ــر ب ــا )3 نف ــدام از پایه ه ک
ــود.  ــی( ب ــة تحصیل ــر پای ــی در ه ــالل در ریاض ــدون اخت و ب
ــنامه های  ــرای پرسش ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــن ضرای همچنی
ماتریس هــای پیشــروندة ریــون، آزمــون ریاضــی کي مــت 
ایــران و آزمــون اســتروپ بــه ترتیــب 0/85، 0/71 و 0/73 بــه 
دســت آمــد. جــدول 1 میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات 

ــد. ــان می ده ــروه را نش ــات 2 گ ــردازش اطالع پ
ــن و  ــردد میانگی ــه می گ ــدول 1 مالحظ ــه در ج ــور ک همانط
ــا و بــدون اختــالل  انحــراف اســتاندارد نمــرات دانش آمــوزان ب
یادگیــری ریاضــی در محرک هــای همخــوان و ناهمخــوان 
ــاوت از  ــن تف ــي داری ای ــن معن ــرای تعیی ــت. ب ــاوت اس متف
ــل  ــج آن در ذی ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــس اس ــل کوواریان تحلی

ــه شــده اســت. ارای
قبــل از اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری، 
ــس  ــای باک ــای آن، از آزمون ه ــش فرض ه ــت پی ــت رعای جه
و لویــن اســتفاده شــد. بــر اســاس ایــن نتایــج فــرض همگنــی 
واریانس هــا در متغیرهــای مــورد مطالعــه تأییــد شــد. آزمــون 
لویــن بــرای هیــچ کــدام از متغیرهــا معنــی دار نبــود، در نتیجــه 
ــع اســت. همچنیــن  اســتفاده از آزمون هــای پارامتریــک بالمان
واریانــس  ماتریس هــای  همگنــی  فــرض  بررســی  بــرای 
-کواریانــس از آزمــون باکــس اســتفاده شــد و نتایــج نشــان داد 
  F=4/61 و P=0/311( ــت ــی دار نیس ــس معن ــدار باک ــه مق ک
و BOX=42/19( و در نتیجــه پیــش فــرض تفــاوت بیــن 
ــال  ــرای بررســی نرم ــرار اســت. همچنیــن ب ــا برق کوواریانس ه
ــه  ــک اســتفاده شــد ک ــون شــاپیرو -ویل ــا از آزم ــودن داده ه ب

ــد. ــا می باش ــودن داده ه ــال ب ــان دهندة نرم ــج نش نتای

ــک از  ــر ی ــدن ه ــرای خوان ــان الزم ب ــا و زم ــد. خط مي گوین
کارت هــا ثبــت می شــود. در مطالعــه ای راونکیلــد24 )بــه 
ــای  ــای اول و دوم )محرک ه ــل از Basharpour( از کارت ه نق
از  و  خــودکار  پــردازش  اندازه گیــری  بــرای  همخــوان( 
ــرای  ــوان( ب ــای ناهمخ ــارم )محرک ه ــوم و چه ــای س کارت ه
ــت  ــوده اس ــتفاده نم ــده اس ــرل ش ــردازش کنت ــری پ اندازه گی
)45(. اعتبــار ایــن آزمــون از طریــق بازآزمایــی در دامنــة 0/80 
ــراف25 )47(  ــل و گ ــت )46(. یوت ــده اس ــزارش ش ــا 0/91 گ ت
متوســط ضریــب روایــی بــرای ســه کوشــش آزمــون اســتروپ 
ــاه  ــک م ــة ی ــا فاصل ــی ب ــار بازآزمای ــش از 0/75 و اعتب را بی
بــرای ســه کوشــش را برابــر بــا 0/90 و 0/83 و 0/81 گــزارش 
ــی  ــة ایران ــون در جامع ــر آزم ــی ب ــای مبتن ــد. یافته ه کرده ان

ــوب گــزارش شــده اســت )48(. ــز مطل نی
د- چک ليست محقق ساخته

ــناختی  ــات جمعیت ش ــی اطالع ــامل برخ ــنامه ش ــن پرسش ای
ــود. ــی و معــدل ب ــة تحصیل ــر ســن، جنــس، پای نظی

تجزیه و تحليل داده ها
ــش  ــزار SPSS ویرای ــط نرم اف ــده توس ــردآوری ش ــای گ داده ه
ــس  ــل کوواریان ــاری تحلی ــای آم ــتفاده از روش ه ــا اس 22 و ب
چنــد متغیــره، آزمــون شــاپیرو -ویلــک، باکــس و لویــن و بــا 
ــه و  ــورد تجزی ــي داری 0/05 م ــطح معن ــن س ــر گرفت در نظ

ــت. ــرار گرف ــل ق تحلی

یافته ها
و  میانگیــن  داد کــه  نشــان  توصیفــی  آماره هــای  نتایــج 
ــود از 1/34   ــارت ب ــا عب ــن آزمودنی ه ــتاندارد س ــراف اس انح
±11/63. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد بهــرة هوشــی گــروه 
ــود از  ــارت ب ــب عب ــه ترتی ــالل در ریاضــی ب ــدون اخت ــا و ب ب
ــاس  ــر اس ــه ب ــروه نمون ــی گ 4/11 ± 98/2 و 101/56. فراوان

جدول 1- آماره های توصیفی )M-SD( نمونه های مورد مطالعه در کارت های آزمون استروپ. LD: اختالل یادگیری، N= 36 )18 نفر برای هر گروه(.

24 Ravnkilde
25 Uttl and Graf
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ــتروپ  ــون اس ــدن در آزم ــالل خوان ــوزان دارای اخت دانش آم
همســو بــوده و بــا آنچه نریمانــی و همــکاران )28(، در بررســی 
ــوزان دارای  ــازداری دانش آم ــی و ب ــه انتخاب ــای توج مهارت ه
ــدی و  ــه اح ــز آنچ ــد و نی ــزارش کرده ان ــری گ ــالل یادگی اخت
کاکاونــد )23(، در ارتبــاط بــا ضعــف در توانایی هــای خــودکار 
ــراز داشــته اند  ــوزان دارای اختــالل در یادگیــری اب در دانش آم
هماهنــگ می باشــد. همچنیــن می توانــد تأییــدی باشــد 
ــاط  ــکاران )16(، در ارتب ــی و هم ــط موریگوچ ــه توس ــر آنچ ب
ــردازش کنتــرل شــده در  ــا پ ــوان بازدارندگــی ی ــا اهمیــت ت ب
ــزارش  ــراد گ ــات اف ــژه ریاضی ــی و به وی ــای تحصیل توانمندی ه

کرده انــد.

در تبییــن نتایــج مطالعــة حاضــر می تــوان گفــت اگــر 
ــکاران  ــی و هم ــه موریگوچ ــان ک ــی را چن ــای اجرای کارکرده
)16( اشــاره کرده انــد در بردارنــدة فرایندهــای شــناختی  
ماننــد حافظــة کاری، کنتــرل بازدارنــده و انعطاف پذیــری 
شــناختی در نظــر بگیریــم نتایــج پژوهــش حاضــر را می تــوان 
در مجموعــة گســترده تری از پژوهش هــای صــورت گرفتــه در 
حــوزة عملکردهــای شــناختی دانش آمــوزان دارای اختــالل در 
یادگیــری بــه صــورت کلــی و اختــالل در ریاضــی بــه صــورت 
ــلیمانی  ــری )13( و س ــج گ ــا نتای ــرار داده و آن را ب ــژه ق وی
نارســایی های  در  کاری  حافظــة  نقــش  بــر  مبنــی   ،)14(
یادگیــری دانش آمــوزان دارای اختــالل ریاضــی و ســطوح 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــط دانســت. ع ــداري توجــه مرتب ــر نگه پایین ت
چنانچــه کارکردهــای شــناختی مطــرح شــده در زمینــة 
اختــالالت یاگیــری را در مجموعــه ای کلــی از فرایندهــای 
شــناختی مرتبــط و در عیــن حــال متمایــز از هم قــرار داده، آن 
را مطابــق بــا آنچــه تحــت عنــوان کارکردهــای اجرایــی مطــرح 
اســت فــرض کــرده و از نظــر عصب شــناختی مرتبــط بــا قشــر 
پیشــانی مغــز بدانیــم، نتایــج پژوهــش حاضــر را شــاید بتــوان 
مرتبــط بــا وجــود نقایصــی در عملکردهــای عصــب شــناختی 

ــراد فــرض کــرد. ــن اف ای

ــي داری  ــطوح معن ــه س ــد ک ــان می ده ــدول 2 نش ــج ج نتای
همــة آزمون هــا قابلیــت اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چنــد 
متغیــری را مجــاز می شــمارد. ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه 
ــا و بــدون اختــالل یادگیــری ریاضــی  در بیــن دانش آمــوزان ب
حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای وابســته تفــاوت معنــي دار 
ــای  ــک از مؤلفه ه ــه کدامی ــخیص اینک ــرای تش ــود دارد. ب وج
اختــالل  بــدون  و  بــا  اســتروپ در دانش آمــوزان  آزمــون 
یادگیــری ریاضــی متفــاوت اســت از تحلیــل کوواریانــس چنــد 

متغیــره اســتفاده شــد.
همانطــور کــه در جــدول 3 مالحظــه می گــردد بیــن میانگیــن 
ــان  ــالل ریاضــی در زم ــدون اخت ــا و ب ــوزان ب ــرات دانش آم نم
ــتروپ  ــون اس ــا آزم ــداد خط ــح و تع ــداد صحی ــش، تع واکن

.)P≥0/001( ــود دارد ــي داری وج ــاوت معن تف
بحث و نتيجه گيری

ــردازش  هــدف پژوهــش حاضــر بررســی و مقایســة ســرعت پ
اطالعــات خــودکار و کنتــرل شــده بــر اســاس آزمــون اســتروپ 
ــود. نتایــج  ــدون اختــالل در ریاضــی ب ــا و ب در دانش آمــوزان ب
ــا و  ــوزان ب ــرات دانش آم ــه نم ــان داد ک ــا نش ــل داده ه تحلی
ــوان  ــای همخ ــی در محرک ه ــری ریاض ــالل یادگی ــدون اخت ب
ــردازش خــودکار( و ناهمخــوان )جهــت  ــا هــدف بررســی پ )ب
بررســی پــردازش کنتــرل شــده( متفــاوت می باشــد، بــه طوری 
کــه شــاخص زمــان واکنــش و تعــداد خطاهــا در دانش آمــوزان 
ــدون  ــوزان ب ــه دانش آم ــبت ب ــی نس ــالل در ریاض دارای اخت
ــخ  ــداد پاس ــاخص تع ــتر و ش ــی بیش ــری ریاض ــالل یادگی اخت

ــد. ــر می باش ــان کمت ــح آن صحی
ــط  ــده توس ــزارش ش ــج گ ــا نتای ــده ب ــت آم ــه دس ــج ب نتای
پاســوالنگی و النفرنــچ )5(، مبنــی بــر نقــش ســرعت پــردازش 
اطالعــات در شایســتگی های عــددی و پیش بینــی موفقیــت در 
ریاضــی دانش آمــوزان؛ کاپــوال، لــی و بنــت26 )29( و اســترک27 
و همــکاران )30(، مبنــی بــر اکتســاب نمــرات پایین تــر 

جدول 2- نتایج شاخص های اعتباری آزمون معني داری تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی مؤلفه های آزمون استروپ.

جدول 3- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره )MANCOVA( بر روی مؤلفه های آزمون استروپ.

26 Kapoula, Le and Bonnet
27 Sterk
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تحصیلــی و حوزه هــای مرتبــط بــا آن بــرای افــراد دارای 
انتظــار  اختــالل در یادگیــری بــه وجــود آورد، می تــوان 
داشــت کــه اهمیــت بــه ایــن حــوزه از عملکردهــای شــناختی 
بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن می تــوان 
و  آسیب شناســی  آتــی  پژوهش هــای  تــا  کــرد  پیشــنهاد 
ــا ایــن توانمندی هــا  راهبردهــای درمانــی -آموزشــی مرتبــط ب
ــوزان دارای  ــن دانش آم ــراد و همچنی ــته از اف ــن دس را در ای
ــا  ــد ت ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــری م ــالالت یادگی ــایر اخت س
موجبــات تبییــن بیشــتر چنیــن یافته هایــی را فراهــم ســاخته 
ــته از  ــن دس ــه ای ــتر ب ــه بیش ــانی هرچ ــه کمک رس ــر ب و منج
دانش آمــوزان و جلوگیــری از خــروج آنــان از چرخــة تحصیــل 

ــد. گردن
ــط  ــش فق ــام پژوه ــر، انج ــش حاض ــای پژوه از محدودیت ه
ــود.  ــران ب ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــی آم ــی از نواح در یک
ــر دانش آمــوزان  همچنیــن از آنجــا کــه ایــن پژوهــش فقــط ب
نتایــج  تعمیــم  گرفتــه،  صــورت  ریاضــی  اختــالل  دارای 
پژوهــش حاضــر بــه دانش آمــوزان دارای اختــالالت خوانــدن و 
ــردد در  ــنهاد می گ ــذا پیش ــد. ل ــر نمی باش ــتن امکان پذی نوش
پژوهش هــای بعــدی، دانش آمــوزان دیگــر نواحــی و همچنیــن 
ــورد  ــز م ــتن نی ــدن و نوش ــالل خوان ــوزان دارای اخت دانش آم

ــد. ــرار گیرن ــه ق مطالع
ــا از مســئولین مرکــز  در نهایــت پژوهشــگران الزم می داننــد ت
ــران و  ــة 6 ته ــی ناحی ــدارس ابتدای ــری و م ــکالت یادگی مش
ــن  ــام ای ــه در انج ــوزان ک ــرم دانش آم ــن محت ــی والدی تمام

ــود. ــاندند، سپاســگزاری ش ــاری رس ــا ی ــه م پژوهــش ب

ســاختار مغــز، چنانچــه هورســتون28 )49( بیــان کــرده اســت 
ــه  ــی ک ــاس مکانیزم ــر اس ــوده )ب ــازگاری ب ــت س دارای ظرفی
و  می شــود(  نامیــده  عصبــی29  سیســتم  انعطاف پذیــری 
مطابــق بــا آن می تــوان انتظــار داشــت کــه افــراد دارای 
ــود  ــری خ ــکالت یادگی ــر مش ــد ب ــری بتوانن ــالالت یادگی اخت
غلبــه کــرده و توانمندی هــای خــود را در ایــن زمینــه تقویــت 
کننــد. بــرای مثــال نریمانــی و همــکاران، نشــان داده انــد کــه 
مداخلــه توســط آمــوزش کنش هــای اجرایــی و بــازی درمانــی 
ــة کاری،  ــود حافظ ــب بهب ــد موج ــه می توان ــر توج ــی ب مبتن
ــوزان دارای  ــی دانش آم ــرفت تحصیل ــه و پیش ــداری توج نگه
نارســایی در حســاب گــردد )28(. لــذا شــاید بتــوان اثربخشــی 
ــود  ــالت موج ــر مداخ ــز دیگ ــت و نی ــن دس ــی از ای مداخالت
ــر  ــی را ب ــن کودکان ــری چنی ــکالت یادگی ــا مش ــه ب در رابط
ــا شــناخت  ــا ب ــن کــرده و انتظــار داشــت ت ــن اســاس تبیی ای
عصب شــناختی  پایه هــای  و  شــناختی  بدکارکردی هــای 
آن هــا در ایــن دانش آمــوزان مقدمــات شــناخت دقیق تــر ایــن 
اختــالالت را مشــخص ســاخت؛ شــناختی کــه خــود می توانــد 
مبنــای پژوهش هــای تخصصــی در حوزه هــای بنیادیــن و 

ــازد. ــم س ــه فراه ــن زمین ــی را در ای ــردی فراوان کارب
از آنجــا کــه بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر عملکــرد افــراد 
ــرعت  ــه س ــوط ب ــف مرب ــی در تکالی ــالل در ریاض دارای اخت
پــردازش خــودکار و کنتــرل شــدة متفــاوت از همتایــان خــود 
بــوده و نقــص در ایــن مهارت هــا به عنــوان فرایندهایــی 
مــوازی و پــر اهمیــت جهــت انجــام کارآمــد تکالیــف شــناختی 
پیشــرفت  در  را  نامناســبی  عملکــردی  نتایــج  می توانــد 

28 Hours ton
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