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ABSTRACT
Introduction: The study of individual differences in information processing in order to
predict the academic achievement of students with math disability is of great importance.
The purpose of this study was to study automatic and controlled data processing speed
based on the Stroop test in students with math learning disability.

Materials and

Methods: This descriptive study was causal-comparative. The study population consisted
of students in district 6 education in Tehran city. The sample consisted of 36 students with
and without learning disability in mathematics (18 students with Math Learning Disability
and 18 normal students), selected by systematic random sampling from the list of statis
tical populations (specific learning problems center) and matching method (normal group).
The data were collected by demographic questionnaire, Raven’s Progressive Matrices,
Keymaths math test and Stroop test and analyzed by multivariate analysis of co-variance,
Shapiro-Wilk test, Box and Levin tests. Results: The findings showed that automatic and
controlled information processing in students with and without a math learning disability
are significantly different. The mean of reaction time and number of errors in students with
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is math.

Conclusion: According to the results of this study the speed of automatic and

controlled information processing in students with math learning disability is weak (low)
and educators should pay attention to this problem.
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اطالعات مقاله:
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بررسی سرعت پردازش اطالعات خودکار و کنترل شده در دانشآموزان دارای اختالل يادگيري ریاضی بر
اساس آزمون استروپ

تاريخ پذيرش 3 :ارديبهشت 1397

چــــــــكيده
مقدمه :بررسی تفاوتهای فردی در پردازش اطالعات بهمنظور پیشبینی موفقیت تحصیلی دانشآموزان
دارای اختالل در ریاضیات دارای اهمیت فراوانی میباشد .هدف پژوهش حاضر بررسی سرعت پردازش
اطالعات خودکار و کنترل شده در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی بر اساس آزمون استروپ بود.
مواد و روشها :اين پژوهش ،توصیفی از نوع علی –مقایسهای بود .جامعة پژوهش شامل دانشآموزان
ناحیۀ شش شهر تهران بود .نمونه شامل  36دانشآموز با و بدون اختالل یادگیری ریاضی بود (18
دانشآموز با اختالل يادگيري در ریاضی و  18دانشآموز عادی) که به روش نمونهگیری تصادفی منظم از
ميان لیست جامعة آماری (مرکز مشکالت ویژه یادگیری) و روش همتاسازی (گروه عادی) انتخاب شدند.
دادهها با پرسشنامة جمعيتشناختي ،آزمون هوشی ریون ،آزمون ریاضی ایران كي مت و آزمون استروپ
جمعآوري شدند و با تحلیل کوواریانس چند متغیره ،آزمون شاپیرو-ویلک ،آزمونهای باکس و لوین تجزیه
و تحلیل شدند .يافتهها :نتایج نشان داد که پردازش اطالعات خودکار و کنترل شده در دانشآموزان با و
بدون اختالل یادگیری ریاضی به صورت معنيداري متفاوت بود .میانگین زمان واکنش و تعداد خطاها در
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی به طور معنيداری بیشتر از دانشآموزان بدون اختالل يادگيري
رياضي میباشد .نتيجهگيري :بنا بر يافتههاي اين مطالعه سرعت پردازش اطالعات خودکار و کنترل شده
در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی ضعيف است و مربيان بايد به اين مسئله توجه كنند.
كليد واژهها:
 .1دانشآموزان
 .2فردي
 .3يادگيري
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ریاضیــات یــا حســاب ،توانمنــدی پیچیــدهای اســت کــه بــر
پایــة فرایندهــای شــناختی متفاوتــی شــکل گرفتــه اســت (.)3
بــر همیــن اســاس و مطابــق بــا آنچــه گــری )4( 1و پاســوالنگی
و النفرنــچ )5( 2اظهــار داشــتهاند ،محاســبة پریشــی 3یــا
اختــال در ریاضــی ،اختاللــی ناهمگــن بــوده و کــودکان دارای
چنیــن مشــکالتی در دســتیابی بــه مهارتهــای ریاضــی ()6
و طیــف وســیعی از تکالیــف عــددی و حســاب بــا مشــکل
مواجهانــد ( .)7ویژگیهــای مشــترک ایــن افــراد عبارتنــد از:
مشــکل در شــمارش اعــداد ،یادگیــری ماهیــت یــا واقعیــت
اعــداد ،مشــکل در انجــام محاســبات ریاضــی ،مشــکل در
اندازهگیــری ،گفتــن زمــان ،شــمارش پــول ،بــرآورد مقادیــر
اعــداد و مشــکل در راهبردهــای حــل مســئله (.)1
مطابــق بــا پنجمیــن ویراســت راهنمــای تشــخیصی و آمــاری
اختــاالت روانــی ( ،)8نــرخ شــیوع اختــال یادگیــری خــاص در
زمینههــای تحصیلــی خوانــدن ،نــگارش و ریاضیــات  5تــا 15
درصــد در کــودکان دبســتانی زبانهــا و فرهنگهــای مختلــف
بــوده و در مــردان شــایعتر از زنــان اســت ،هــر چنــد کــه
اختــال در ریاضــی ممکــن اســت در دخترهــا شــایعتر باشــد
( .)9میــزان شــیوع اختــال ریاضــی را ســهرابی و همــکاران،
در دانشآمــوزان ابتدائــی در دانشآمــوزان پســر و دختــر بــه
ترتیــب  9/34و  9/61درصــد و موگاســيل 4و همــکاران بــه طــور
کلــی  10/5درصــد گــزارش کردهانــد (.)10، 11
ظرفیــت انجــام برخــی از تکالیــف پیچیــده بــه توانایی افــراد در
حفــظ اطالعــات مرتبــط بــا تکلیــف بــه شــکلی قابــل دســترس
(حافظــة کاری )5و رونــد انتخــاب اطالعــات از محیــط (توجــه)
توســط آنــان وابســته میباشــد ( .)12مشــاهده شــده اســت
کــه کــودکان دارای اختــال در ریاضیــات در درک مقادیــر
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
بــا حافظــة کاری آنهــا مرتبــط دانســته شــده اســت (.)13
ســلیمانی گــزارش کــرده اســت کــه دانشآمــوزان مبتــا
Inhibitory control
Cognitive flexibility
9
Automatic processing
10
Controlled processing
11
Schneider
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کارکردهــای اجرایــی ،فرایندهــای شــناختی پیچیــدهای ماننــد
8
حافظــة کاری ،کنتــرل بازدارنــده 7و انعطافپذیــری شــناختی
را در بــر میگیرنــد کــه خــود در موفقیــت تحصیلــی و
بهویــژه یادگیــری ریاضــی بســیار بــا اهمیــت دانســته شــده
( )16-19و از نظــر ســاختاری مربــوط بــه قشــر پیشــانی مغــز
میباشــند؛ بــه گون ـهای کــه وجــود ضایعــات عصبــی در ایــن
نواحــی میتوانــد نابهنجاریهایــی را در ایــن کارکردهــا بــه
وجــود آورد (.)20، 21
نگهــداری توجــه بهعنــوان توانایــی انتخــاب اطالعــات
محیطــی؛ بــازداری ،بهعنــوان توانایــی جلوگیــری از پاســخ
( )17و حافظــة کاری ،بهعنــوان توانایــی نگهــداری ،نظــارت و
دســتکاری اطالعــات مربــوط بــه یک هــدف خاص ( )22ســهم
بســزایی در یادگیــری داشــته و انتظــار مـیرود کــه بــا ســرعت
پــردازش اطالعــات و آنچــه الگوهــای پــردازش خــودکار 9و
پــردازش کنتــرل شــده 10نامیــده میشــود در ارتبــاط باشــند.
در ارتبــاط بــا پــردازش خــودکار ،بهمنظــور ارائــة پاس ـخهای
کارآمــد توســط افــراد ،برخــی عملکردهــای شــناختی بایــد
بــه صــورت خــودکار انجــام شــوند ،یعنــی نیــاز اندکــی بــه
کوشــش پردازشــی داشــته باشــند ( ،)23بــرای مثــال ،توانایــی
خوانــدن را میتــوان بهعنــوان فراینــد پردازشــی خــودکاری
در نظــر گرفــت کــه از طریــق تمریــن گســترده و یادگیــری در
افــراد بــا ســواد بــه دســت میآیــد ( .)24پــردازش خــودکار
کــه میتوانــد عملکــرد افــراد در ریاضیــات را تحــت تأثیــر
خــود قــرار دهــد ( ،)25در غیــاب کنتــرل و توجــه و بــه شــکلی
مــوازی بــا آن و بــا ســرعتی باالتــر از پــردازش کنتــرل شــده
صــورت گرفتــه و محــدود بــه ظرفیــت حافظــة کوتاهمــدت
نمیباشــد .در مقابــل ،پــردازش کنتــرل شــده ،تفحــص در
حافظــه ،یادگیــری و تصمیمگیــری را در بــر داشــته و کندتــر
از پــردازش خــودکار صــورت میگیــرد ( .)26ایــن نــوع از
پــردازش در مــوازات پــردازش خــودکار در یادگیــری نقــش
ایفــاء کــرده و چنــان کــه اشــنایدر 11و همــکاران ( )27بیــان
میدارنــد ،بســیار مشــکل اســت کــه انجــام یــک تکلیــف
منحصــرا ً بــا اســتفاده از یکــی از ایــن فرایندهــای پردازشــی
صــورت گیــرد.
نقایـ�ص یادگیــری دانشآمــوزان دارای اختــال یاگیــری
Geary
Passolunghi and Lanfranchi
3
Dyslexia
4
Mogasale
5
Working memory
6
Osmon
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اختــاالت یادگیــری از تفاوتهــای عصبشــناختی در
ســاختار و عملکــرد مغــز بــه وجــود میآینــد و بــر توانایــی
فــرد در دریافــت ،ذخیرهســازی ،پــردازش ،بازیابــی و همچنیــن
روابــط بیــن اطالعــات تأثیــر میگذارنــد .علــت ایــن اختــاالت
را نمیتــوان بدکارکردیهــای شــنوایی ،بینایــی ،حرکتــی،
معلولیــت ذهنــی ،اختــاالت عاطفــی ،عوامــل فرهنگــی،
مهارتهــای محــدود زبانــی ،معایــب زیســت محیطــی و
آمــوزش ناکافــی دانســت ( .)1در واقــع کــودکان دارای چنیــن
اختالالتــی بــا مشــکل خــاص در تســلط بــر خوانــدن ،نوشــتن
و یــا محاســبه ،بــا وجــود آمــوزش کافــی و عــدم وجــود عقــب
ماندگــی ذهنــی مشــخص میشــوند (.)2
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مقدمه

بــه اختــال رياضــي در مقایســه بــا همتایــان عــادی خــود
دارای ســطوح پایینتــری از نگهــداري توجــه میباشــند
( .)14اســمون 6و همــکاران ،بــه ارتبــاط کارکردهــای اجرایــی،
هــوش ،انــواع حافظــة کوتاهمــدت ،بلندمــدت و کاری بــا
عملکــرد در ریاضــی افــراد اشــاره کردهانــد ( .)15پاســوالنگی
و النفرنــچ نیــز نشــان دادهانــد کــه حافظــة کاری و ســرعت
پــردازش بــر شایســتگیهای عــددی اثــر مســتقیم داشــته و
ســرعت پــردازش اطالعــات و هــوش کالمــی در پیشبینــی
موفقیــت در ریاضــی دانشآمــوزان نقــش دارنــد (.)5
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بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،موفقیــت تحصیلــی و
بهویــژه پیشــرفت در ریاضیــات بــا کارکردهــای اجرایــی
( ،)16-19ســرعت پــردازش ( ،)5، 34عملکردهــای شــناختی
خــودکار ( )23، 25و تــوان بــازداری ( )17، 19در ارتبــاط
بــوده و هرکــدام از آنهــا میتواننــد ســهم بســزایی در
بــه نتیجــه رســیدن فراینــد یادگیــری بــه خــود اختصــاص
دهنــد .از طــرف دیگــر آزمــون اســتروپ بهعنــوان ابــزاری
عصــب -روانشــناختی میتوانــد جهــت ارزیابــی کارکردهــای
شــناختی ماننــد ســرعت پــردازش ،توجــه و انعطافپذیــری
شــناختی مــورد اســتفادة روانشناســان و ســایر متخصصیــن
حــوزة علــوم شــناختی و دســت انــدرکاران آمــوزش قــرار
گیــرد ( .)32لــذا ،بــا توجــه بــه اهمیــت عوامــل ذکــر
شــده در یادگیــری و لــزوم توجــه هرچــه بیشــتر جهــت
شناســایی و انجــام اقدامــات تخصصــی در یــاری رســاندن
بــه دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی ،بهعنــوان بخشــی
قابــل توجــه از جامعــة دانشآمــوزی ،هــدف پژوهــش حاضــر
بررســی ایــن فرضیــه بــود کــه عملکــرد دانشآمــوزان دارای
اختــال در ریاضــی در ســرعت پــردازش خــودکار و کنتــرل
شــده در آزمــون اســتروپ پایینتــر از همتایــان عــادی خــود
میباشــد.
Neuropsychological
Iran Key-Math Test of Mathematics
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پژوهــش حاضــر یــک مطالعــة توصیفــی از نــوع علّــی –
مقایســهای بــود .در ايــن پژوهــش پــردازش اطالعــات
(پــردازش خــودکار و کنتــرل شــده بــر اســاس زمــان واکنــش،
تعــداد صحیــح و تعــداد خطــا) بهعنــوان متغيــر وابســته و
اختــال یادگیــری در ریاضــی بهعنــوان متغيــر مســتقل در
نظـ�ر گرفتـ�ه شـ�دند.
جامعه و نمونه
جامعــة آمــاري پژوهــش شــامل کلیــة دانشآمــوزان دارای
اختــال یادگیــری در رياضــي پايههــای چهــارم ،پنجــم و
ششــم ابتدایــی مرکــز مشــکالت ویــژة یادگیــری آمــوزش و
پــرورش ناحیــة  6تهــران بــود .نمونــة پژوهــش شــامل 36
دانشآمــوز بــا و بــدون اختــال ریاضــی کــه نمونــه دارای
اختــال ریاضــی بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی
منظــم از بیــن  3پایــة چهــارم ،پنجــم و ششــم ( 6نفــر از
هــر پایــة تحصیلــی) انتخــاب شــده و گــروه نمونــة عــادی
بــه روش نمونهگیــری در دســترس (بــه دلیــل همتاســازی
بــا نمونــة دارای اختــال در ریاضــی بــر اســاس متغیرهــای
ســن ،جنســیت و پایــة تحصیلــی) از بیــن  2مدرســة ابتدایــی
دخترانــه و پســرانة همــان ناحیــه (کــه بــه صــورت تصادفــی
از بیــن مــدارس دورة ابتدائــی ناحیــه انتخــاب شــده بودنــد)
انتخــاب شــدند .الزم بــه ذکــر اســت کــه حجــم نمونــه در
تحقیقــات علّــی –مقایسـهای بــرای هــر زیــر گــروه حداقــل 15
نفــر کفایــت میکنــد ( ،)35امــا در پژوهــش حاضــر ،بــه دلیــل
احتمــال افــت آزمودنیهــا بــرای هــر گــروه  18دانشآمــوز در
نظــر گرفتــه شــد.
روش اجرا
پــس از دریافــت مجــوز اجــرای پژوهــش از ادارة آمــوزش و
پــرورش منطقــة  6تهــران و بــا مراجعــه بــه مرکــز مشــکالت
ویــژة یادگیــری منطقــه شــش تهــران و بــا تعییــن جامعــة
آمــاری نمونــه دارای اختــال یادگیــری بــا روش نمونهگیــری
تصادفــی بــه حجــم  18انتخــاب گردیــد .ســپس جهــت اجــرای
پژوهــش بــر روی نمونــة دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی
لیســت افــراد شــناخته شــده بهعنــوان دانشآمــوزان دارای
اختــال در ریاضــی تهیــه و گــروه نمونــه انتخــاب شــد .ســپس
15
آزمــون هــوش ریــون و آزمــون ریاضــی ایــران کیمــت
بهعنــوان مالکهــای تشــخیصی الزم جهــت تأییــد عــدم
وجــود عقبماندگــی ذهنــی و نیــز داشــتن اختــال ریاضــی
در آنــان اجــرا شــد( .پــس از اطمینــان از پاییــن نبــودن بهــرة
هوشــی افــراد در گــروه دارای اختــال یادگیــری در رياضــي،
از آنجــا کــه عملکردهــای شــناختی افــراد میتواننــد تحــت
تأثیــر بهــرة هوشــی آنــان قــرار گیرنــد ،هــوش آزمودنیهــا
Moriguchi
Stroop

12
13
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آزمــون اســتروپ تداخــل نامیــدن رنــگ و خوانــدن نوشــته
را فراهــم میســازد ( .)29در ایــن آزمــون از افــراد خواســته
میشــود بــه جــای کلمــات بــه رنگــی توجــه کننــد کــه
کلمــات بــا آن نوشــته شــدهاند .وقتــی از افــراد خواســته
میشــود رنــگ یــا کلمــة ناهمخــوان را شناســایی کننــد،
واکنشهــای آنــان بــه طــور معنــيداری آرامتــر و دارای
دقــت کمتــر میگــردد ( .)31ایــن آزمــون توجــه انتخابــی،
انعطافپذیــری شــناختی و ســرعت پــردازش را اندازهگیــری
کــرده و در ارزیابــی کارکردهــای اجرایــی بــه کار گرفتــه
میشــود ( ،)32همچنیــن میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار
عصــب -روانشــناختی 14جهــت تشــخیص بدکارکــردی در ایــن
توانمندیهــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد (.)33

روش پژوهش
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میتوانــد ناشــی از مشــکل آنهــا در اکتســاب خــودکار باشــد.
آنهــا بایــد بــا تــاش بیشــتری بــر روی یــک تکلیــف عمــل
کننــد و بــه تمریــن بیشــتر بهمنظــور رشــد پاســخهای
خــودکار نیــاز دارنــد ( .)23همــان گونــه کــه قبـ ً
ا اشــاره شــد،
موریگوچــی 12و همــکاران اهمیــت کنتــرل در یادگیــری را
مــورد توجــه قــرار دادهانــد ( .)16نریمانــی و همــکاران ،نیــز
مــدت زمــان پاســخگویی و میــزان خطــای دانشآمــوزان
دارای اختــال یادگیــری را بــا بررســی مهارتهــای توجــه
انتخابــی و بــازداری آنــان باالتــر از همتایــان خــود گــزارش
کردهانــد ( .)28همچنیــن مشــاهده شــده کــه دانشآمــوزان
دارای اختــال در خوانــدن نمــرات پایینتــری را نســبت بــه
همتایــان عــادی خــود در آزمــون اســتروپ 13کســب میکننــد
(.)29، 30

مواد و روشها

دوره هفتم ،شماره سوم ،تابستان 1398

ابزارهای پژوهش
الف -ماتریسهای پیشروندة ریون
ماتریسهــای پیشــروندة ریــون 18بــرای اولیــن بــار در ســال
 1936توســط پــن روز 19و ریــون ســاخته شــده ( )36و یــک
آزمــون غیرکالمــی بــرای ســنجش هــوش میباشــد .آزمــون
دارای  2نســخة رنگــی و اســتاندارد میباشــد .نســخة رنگــی
آن کــه بــراي كــودكان  5تــا  11ســـال و نیــز بزرگســاالن
عقبمانــدة ذهنــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،از 36
ماتریــس یــا طــرح تشــکیل شــده و نســــخة اســتاندارد آن
(کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت)
دارای  60ماتريــس ( 5ســری  12تایــی) میباشــد کــه بــا
تصویرهــای ســیاه و ســفید و درجــة دشــواری فزاینــده تقســیم
شــده و زمــان اجــرای آن  ٤٥دقیقــه میباشــد ( .)37ضریــب
اعتبــار ایــن آزمــون در گروههــای مختلــف بیــن  0/70و 0/90
گــزارش شــده اســت .)38، 39( .براهنــي در هنجاريابــي ايــن
آزمــون در ميــان  3010نفــر در ســطح شــهر تهــران پايايــي
 0/89تـــا  0/95و دامنــة روايــي بيــن  0/24تــا  0/61را گزارش
كــرده اســت (.)40
ب -آزمون ریاضی كيمت ایران
نســخة اصلــی ايــن پرسشــنامه آزمــون ریاضیــات کیمــت
Connolly
Interference
22
Inhibition
23
Demetriou

36
36

ج -آزمون استروپ
ايــن آزمــون در ســال  1935توســط اســتروپ بــراي ارزيابــي
توجــه اختصاصــي و انعطافپذيــري شــناختی ابــداع شــد .از
23
نظــر او تداخــل 21معــادل بــازداري 22بــود .طبق نظــر دمیتريو
و همــکاران فرايندهايــي كــه در تكاليــف مختلــف اســتروپ
دخيــل هســتند ،آن را بــه ابــزاري مناســب بــراي اســتفاده
در حيطههــاي مختلــف روانشناســي تبديــل كردهانــد (.)43
از ایــن آزمــون بــرای اندازهگیــری توجــه انتخابــی ،مهــار و
تغییــر آمایــه (انعطافپذیــری شــناختی) اســتفاده میشــود
( .)44در آزمــون اســتروپ كالســيك دو مجموعــه كارت بــه
آزمودنــي ارايــه ميشــود .مجموعــة اول شــامل کارت لغــات
( -Wکارت اول) و کارت نقــاط ( -Cکارت دوم) میباشــد.
در اولیــن کارت کلمــات متعــددی بــه اســم ســبز ،آبــی ،زرد،
قرمــز و قهــوهای چــاپ شــده و از آزمودنــی خواســته میشــود
تــا کلمــات را بخوانــد .در کارت دوم نقــاط متعــددی بــه
رنگهــای ســبز ،آبــی ،زرد ،قرمــز و قهــوهای گذاشــته شــده و
از آزمودنــی خواســته میشــود تــا رنگهــا را نــام ببــرد .بــه
كارتهــاي مجموعــة اول ،محركهــاي همخــوان ميگوينــد.
مجموعــة دوم شــامل خوانــدن واژههــا بــدون توجــه بــه رنــگ
( -CWکارت ســوم) و گفتــن رنــگ واژههــا بــدون توجــه بــه
مفهــوم کلمــه (کارت چهــارم) میباشــد.کارت ســوم ،کارت
رنگهــا اســت کــه در آن کلمــات ســبز ،قرمــز ،قهــوهای،
آبــی و زرد بــا رنگهایــی غیــر از رنــگ خــود کلمــه چــاپ
شــده اســت .آزمودنــی بایــد نــام رنگهــا را بــدون توجــه بــه
مفهــوم کلمــات بیــان کنــد .در مجموعــة دوم ،كلمــه ناهمرنــگ
بــا معنيــش اســت ،مثــ ً
ا زرد بــه رنــگ آبــي نوشــته شــده
اســت .بــه كارتهــاي مجموعــة دوم محركهــاي ناهمخــوان
Dyslexia
Agraphia
18
Raven progressive matrices
19
Penrose

20

16

21

17
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مالحظــات اخالقــی در اجــرای ایــن پژوهــش عبــارت بودنــد
از :داوطلبانــه و اختیــاری بــودن شــرکت در پژوهــش ،اخــذ
رضایــت کتبــی شــرکت در پژوهــش از دانشآمــوزان و
والدیــن آنهــا ،جلوگيــري از تداخــل اقدامــات پژوهشــی بــا
اوقــات آموزشــی دانشآمــوزان ،تعییــن وقــت پژوهشــگر بــا
هماهنگــی کامــل بــا دانشآمــوزان ،محرمانــه نگــه داشــتن
اطالعــات مربــوط بــه آزمودنيهــا.
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بهعنــوان متغیــر کوریــت در نظــر گرفتــه شــده و اثــر آن
کنتــرل شــده اســت) .دیگــر معیارهــای ورود بــرای ایــن گــروه
از دانشآمــوزان عبــارت بودنــد از عــدم ابتــا بــه اختــاالت
طیــف اوتیســم ،اختــال بیشفعالــی و کمبــود توجــه ،نقایــص
حســی -حرکتــی ،بیماریهــای جســمی حــاد (بررســی
نشــانههای اختــاالت فــوق از طریــق مصاحبــه بــا مربیــان)
و نیــز عــدم مصــرف دارو در  6مــاه قبــل جهــت درمــان
ناتوانیهــای یادگیــری (بررســی از طریــق چــک لیســت) و
همچنیــن فقــدان ناتوانیهــای همآینــد ماننــد ناتوانــی در
نوشــتن 16و خوانــدن( 17از طریــق بررســی پرونــدة تحصیلــی
ســالهای قبــل و ارزشــیابیهای صــورت گرفتــه در دروس
فارســی و نــگارش فارســی) .ســپس چــک لیســت محقــق
ســاخته مربــوط بــه ویژگیهــای جمعیتشــناختی (جهــت
بررســی ســن ،جنســیت ،پایــة تحصیلــی و معــدل) بــرای
هــر کــدام از آنهــا تکمیــل و بــه اجــرای آزمــون اســتروپ
پرداختــه شــد.

نــام دارد کــه نســخههای اولیــه و نهایــی آن بــه ترتیــب در
ســالهای  1971و  1988توســط کانولــي 20ارائــه شــده و
بــه میــزان زیــادی در شناســايي دانشآمــوزان دارای ناتوانــي
در رياضــي مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .آزمــون شــامل
ســه بخــش مفاهيــم اساســي (شــامل شــمارش ،اعــداد گويــا
و هندســه) ،عمليــات (شــامل جمــع ،تفريــق ،ضــرب ،تقســيم
و محاســبة ذهنــي) و كاربــرد (شــامل اندازهگيــري زمــان،
پــول ،تخميــن ،تفســير دادههــا و حــل مســئله) اســت (.)41
محمــد اســماعيل و هومــن ( )42اعتبــار کل ایــن آزمــون را
 0/90تــا  0/98گــزارش کــرده و پــس از ترجمــة ســؤاالت
آن مطابــق بــا پرســشهاي كتابهــاي رياضــي مقطــع
ابتدايــي و ســازماندهي آنهــا ،در  11اســتان كشــور ،آن را
بــر دانشآمــوزان  6/6تــا  11/8ســاله هنجاریابــی نمــوده و
ســپس پايايــي آن را بــه روش آلفــاي كرونبــاخ،0/62 ،0/75 ،
 0/56 ،0/67و 0/55گــزارش کردهانــد .نمــرات اســتاندارد ايــن
آزمــون در ســه حيطــة مفاهيــم ،عمليــات و كاربــرد و نیــز
نمــرة كل آن ،هماننــد نمــرات اســتاندارد آزمونهــاي هــوش
داراي ميانگيــن  100و انحــراف معيــار  15اســت.
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ایــن پرسشــنامه شــامل برخــی اطالعــات جمعیتشــناختی
نظیــر ســن ،جنــس ،پایــة تحصیلــی و معــدل بــود.
تجزیه و تحلیل دادهها
دادههــای گــردآوری شــده توســط نرمافــزار  SPSSويرايــش
 22و بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری تحلیــل کوواریانــس
چنــد متغیــره ،آزمــون شــاپیرو -ویلــک ،باکــس و لویــن و بــا
در نظــر گرفتــن ســطح معنــيداری  0/05مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتهها
نتایــج آمارههــای توصیفــی نشــان داد کــه میانگیــن و
انحــراف اســتاندارد ســن آزمودنیهــا عبــارت بــود از 1/34
 .۱1/63±میانگیــن و انحــراف اســتاندارد بهــرة هوشــی گــروه
بــا و بــدون اختــال در ریاضــی بــه ترتیــب عبــارت بــود از
 98/2 ± 4/11و  .101/56فراوانــی گــروه نمونــه بــر اســاس

قبــل از اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری،
جهــت رعایــت پیــش فرضهــای آن ،از آزمونهــای باکــس
و لویــن اســتفاده شــد .بــر اســاس ایــن نتایــج فــرض همگنــی
واریانسهــا در متغیرهــای مــورد مطالعــه تأییــد شــد .آزمــون
لویــن بــرای هیــچ کــدام از متغیرهــا معنـیدار نبــود ،در نتیجــه
اســتفاده از آزمونهــای پارامتریــک بالمانــع اســت .همچنیــن
بــرای بررســی فــرض همگنــی ماتریسهــای واریانــس
کواریانــس از آزمــون باکــس اســتفاده شــد و نتایــج نشــان دادکــه مقــدار باکــس معنــیدار نیســت ( P=0/311و F=4/61
و  )BOX=42/19و در نتیجــه پیــش فــرض تفــاوت بیــن
کوواریانسهــا برقــرار اســت .همچنیــن بــرای بررســی نرمــال
بــودن دادههــا از آزمــون شــاپیرو -ویلــک اســتفاده شــد کــه
نتایــج نشــاندهندة نرمــال بــودن دادههــا میباشــد.

جدول  -1آمارههای توصیفی ( )M-SDنمونههای مورد مطالعه در کارتهای آزمون استروپ :LD .اختالل یادگیری 18( 36 =N ،نفر برای هر گروه).

Ravnkilde
Uttl and Graf
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د -چکلیست محقق ساخته

همانطــور کــه در جــدول  1مالحظــه میگــردد میانگیــن و
انحــراف اســتاندارد نمــرات دانشآمــوزان بــا و بــدون اختــال
یادگیــری ریاضــی در محرکهــای همخــوان و ناهمخــوان
متفــاوت اســت .بــرای تعییــن معنــيداری ایــن تفــاوت از
تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در ذیــل
ارایــه شــده اســت.
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ميگوينــد .خطــا و زمــان الزم بــرای خوانــدن هــر یــک از
کارتهــا ثبــت میشــود .در مطالعــهای راونکیلــد( 24بــه
نقــل از  )Basharpourاز کارتهــای اول و دوم (محرکهــای
همخــوان) بــرای اندازهگیــری پــردازش خــودکار و از
کارتهــای ســوم و چهــارم (محرکهــای ناهمخــوان) بــرای
اندازهگیــری پــردازش کنتــرل شــده اســتفاده نمــوده اســت
( .)45اعتبــار ایــن آزمــون از طریــق بازآزمایــی در دامنــة 0/80
تــا  0/91گــزارش شــده اســت ( .)46یوتــل و گــراف)47( 25
متوســط ضریــب روایــی بــرای ســه کوشــش آزمــون اســتروپ
را بیــش از  0/75و اعتبــار بازآزمایــی بــا فاصلــة یــک مــاه
بــرای ســه کوشــش را برابــر بــا  0/90و  0/83و  0/81گــزارش
کردهانــد .یافتههــای مبتنــی بــر آزمــون در جامعــة ایرانــی
نیــز مطلــوب گــزارش شــده اســت (.)48

پایــة تحصیلــی (چهــارم ،پنجــم و ششــم)  12نفــر در هــر
پایــه ( 6نفــر بــرای هــر کــدام از پایههــای مختلــف در
گروههــای بــا و بــدون اختــال در ریاضــی) و فراوانــی گــروه
نمونــه بــر اســاس جنســیت  6نفــر از هــر جنــس در هــر
کــدام از پایههــا ( 3نفــر بــرای هــر کــدام از گروههــای بــا
و بــدون اختــال در ریاضــی در هــر پایــة تحصیلــی) بــود.
همچنیــن ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامههای
ماتریسهــای پیشــروندة ریــون ،آزمــون ریاضــی كيمــت
ایــران و آزمــون اســتروپ بــه ترتیــب  0/71 ،0/85و  0/73بــه
دســت آمــد .جــدول  1میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات
پــردازش اطالعــات  2گــروه را نشــان میدهــد.
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جدول  -2نتایج شاخصهای اعتباری آزمون معنيداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی مؤلفههای آزمون استروپ.

جدول  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAبر روی مؤلفههای آزمون استروپ.

همانطــور کــه در جــدول  3مالحظــه میگــردد بیــن میانگیــن
نمــرات دانشآمــوزان بــا و بــدون اختــال ریاضــی در زمــان
واکنــش ،تعــداد صحیــح و تعــداد خطــا آزمــون اســتروپ
تفــاوت معنــيداری وجــود دارد (.)P≥0/001

بحث و نتیجهگیری

هــدف پژوهــش حاضــر بررســی و مقایســة ســرعت پــردازش
اطالعــات خــودکار و کنتــرل شــده بــر اســاس آزمــون اســتروپ
در دانشآمــوزان بــا و بــدون اختــال در ریاضــی بــود .نتایــج
تحلی��ل دادهه��ا نشــان داد ک��ه نمــرات دانشآمــوزان بــا و
ب��دون اخت�لال یادگی��ری ریاض��ی در محرکهــای همخــوان
(بــا هــدف بررســی پــردازش خــودکار) و ناهمخــوان (جهــت
بررســی پــردازش کنتــرل شــده) متفــاوت میباشــد ،بــه طوری
کـ�ه ش��اخص زم��ان واکن��ش و تع��داد خطاهــا در دانشآمــوزان
دارای اخت�لال در ریاض��ی نس��بت ب��ه دانشآمــوزان بــدون
اخت�لال یادگیــری ریاضــی بیشــتر و شــاخص تعــداد پاســخ
صحیــح آنــان کمتــر میباشــد.
نتایــج بــه دســت آمــده بــا نتایــج گــزارش شــده توســط
پاســوالنگی و النفرنــچ ( ،)5مبنــی بــر نقــش ســرعت پــردازش
اطالعــات در شایســتگیهای عــددی و پیشبینــی موفقیــت در
27
ریاضــی دانشآمــوزان؛ کاپــوال ،لــی و بنــت )29( 26و اســترک
و همــکاران ( ،)30مبنــی بــر اکتســاب نمــرات پایینتــر

در تبییــن نتایــج مطالعــة حاضــر میتــوان گفــت اگــر
کارکردهــای اجرایــی را چنــان کــه موریگوچــی و همــکاران
( )16اشــاره کردهانــد در بردارنــدة فرایندهــای شــناختی
ماننــد حافظــة کاری ،کنتــرل بازدارنــده و انعطافپذیــری
شــناختی در نظــر بگیریــم نتایــج پژوهــش حاضــر را میتــوان
در مجموعــة گســتردهتری از پژوهشهــای صــورت گرفتــه در
حــوزة عملکردهــای شــناختی دانشآمــوزان دارای اختــال در
یادگیــری بــه صــورت کلــی و اختــال در ریاضــی بــه صــورت
ویــژه قــرار داده و آن را بــا نتایــج گــری ( )13و ســلیمانی
( ،)14مبنــی بــر نقــش حافظــة کاری در نارســاییهای
یادگیــری دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی و ســطوح
پایینتــر نگهــداري توجــه مرتبــط دانســت .عــاوه بــر ایــن،
چنانچــه کارکردهــای شــناختی مطــرح شــده در زمینــة
اختــاالت یاگیــری را در مجموعــهای 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 عصبشــناختی مرتبــط بــا قشــر
پیشــانی مغــز بدانیــم ،نتایــج پژوهــش حاضــر را شــاید بتــوان
مرتبــط بــا وجــود نقایصــی در عملکردهــای عصــب شــناختی
ایــن افــراد فــرض کــرد.
Kapoula, Le and Bonnet
Sterk
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نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه ســطوح معنــيداری
همــة آزمونهــا قابلیــت اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــری را مجــاز میشــمارد .ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه
در بیــن دانشآمــوزان بــا و بــدون اختــال یادگیــری ریاضــی
حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای وابســته تفــاوت معنـيدار
وجــود دارد .بــرای تشــخیص اینکــه کدامیــک از مؤلفههــای
آزمــون اســتروپ در دانشآمــوزان بــا و بــدون اختــال
یادگیــری ریاضــی متفــاوت اســت از تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــره اســتفاده شــد.

دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن در آزمــون اســتروپ
همســو بــوده و بــا آنچه نریمانــی و همــکاران ( ،)28در بررســی
مهارتهــای توجــه انتخابــی و بــازداری دانشآمــوزان دارای
اختــال یادگیــری گــزارش کردهانــد و نیــز آنچــه احــدی و
کاکاونــد ( ،)23در ارتبــاط بــا ضعــف در تواناییهــای خــودکار
در دانشآمــوزان دارای اختــال در یادگیــری ابــراز داشــتهاند
هماهنــگ میباشــد .همچنیــن میتوانــد تأییــدی باشــد
بــر آنچــه توســط موریگوچــی و همــکاران ( ،)16در ارتبــاط
بــا اهمیــت تــوان بازدارندگــی یــا پــردازش کنتــرل شــده در
توانمندیهــای تحصیلــی و بهویــژه ریاضیــات افــراد گــزارش
کردهانــد.
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از آنجــا کــه بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر عملکــرد افــراد
دارای اختــال در ریاضــی در تکالیــف مربــوط بــه ســرعت
پــردازش خــودکار و کنتــرل شــدة متفــاوت از همتايــان خــود
بــوده و نقــص در ایــن مهارتهــا بهعنــوان فرایندهایــی
مــوازی و پــر اهمیــت جهــت انجــام کارآمــد تکالیــف شــناختی
میتوانــد نتایــج عملکــردی نامناســبی را در پیشــرفت

از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر ،انجــام پژوهــش فقــط
در یکــی از نواحــی آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــود.
همچنیــن از آنجــا کــه ایــن پژوهــش فقــط بــر دانشآمــوزان
دارای اختــال ریاضــی صــورت گرفتــه ،تعمیــم نتایــج
پژوهــش حاضــر بــه دانشآمــوزان دارای اختــاالت خوانــدن و
نوشــتن امکانپذیــر نمیباشــد .لــذا پیشــنهاد میگــردد در
پژوهشهــای بعــدی ،دانشآمــوزان دیگــر نواحــی و همچنیــن
دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن و نوشــتن نیــز مــورد
مطالعــه قــرار گیرنــد.
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ســاختار مغــز ،چنانچــه هورســتون )49( 28بیــان کــرده اســت
دارای ظرفیــت ســازگاری بــوده (بــر اســاس مکانیزمــی کــه
انعطافپذیــری سیســتم عصبــی 29نامیــده میشــود) و
مطابــق بــا آن میتــوان انتظــار داشــت کــه افــراد دارای
اختــاالت یادگیــری بتواننــد بــر مشــکالت یادگیــری خــود
غلبــه کــرده و توانمندیهــای خــود را در ایــن زمینــه تقویــت
کننــد .بــرای مثــال نریمانــی و همــکاران ،نشــان دادهانــد کــه
مداخلــه توســط آمــوزش کنشهــای اجرایــی و بــازی درمانــی
مبتنــی بــر توجــه میتوانــد موجــب بهبــود حافظــة کاری،
نگهــداری توجــه و پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان دارای
نارســایی در حســاب گــردد ( .)28لــذا شــاید بتــوان اثربخشــی
مداخالتــی از ایــن دســت و نیــز دیگــر مداخــات موجــود
در رابطــه بــا مشــکالت یادگیــری چنیــن کودکانــی را بــر
ایــن اســاس تبییــن کــرده و انتظــار داشــت تــا بــا شــناخت
بدکارکردیهــای شــناختی و پایههــای عصبشــناختی
آنهــا در ایــن دانشآمــوزان مقدمــات شــناخت دقیقتــر ایــن
اختــاالت را مشــخص ســاخت؛ شــناختی کــه خــود میتوانــد
مبنــای پژوهشهــای تخصصــی در حوزههــای بنیادیــن و
کاربــردی فراوانــی را در ایــن زمینــه فراهــم ســازد.

تحصیلــی و حوزههــای مرتبــط بــا آن بــرای افــراد دارای
اختــال در یادگیــری بــه وجــود آورد ،میتــوان انتظــار
داشــت کــه اهمیــت بــه ایــن حــوزه از عملکردهــای شــناختی
بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد .همچنیــن میتــوان
پیشــنهاد کــرد تــا پژوهشهــای آتــی آسیبشناســی و
راهبردهــای درمانــی -آموزشــی مرتبــط بــا ایــن توانمندیهــا
را در ایــن دســته از افــراد و همچنیــن دانشآمــوزان دارای
ســایر اختــاالت یادگیــری مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا
موجبــات تبییــن بیشــتر چنیــن یافتههایــی را فراهــم ســاخته
و منجــر بــه کمکرســانی هرچــه بیشــتر بــه ایــن دســته از
دانشآمــوزان و جلوگیــری از خــروج آنــان از چرخــة تحصیــل
گردنــد.
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