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 چکيده
پذیری ی کاری و انعطافکارکردهای اجرایی حافظه هدف پژوهش حاضر مقایسه

آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضیات بود. شناختی دانش

 ای )پس رویدادی( بود. از جامعهروش مطالعه حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه

به نفر  30آموزان دارای اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی دانش آماری

نفر  30آموزان بدون اختالل دانشآماری گیری در دسترس و از جامعه روش نمونه

ی انتخاب شد. برای سنجش حافظه 30ایای چند مرحلهگیری خوشهبه روش نمونه

پذیری ی کاری مقیاس وکسلر و برای سنجش انعطافی حافظهکاری از آزمون نمایه

های حاصل انسین استفاده شد. دادههای ویسکبندی کارتشناختی از آزمون دسته

های پژوهش نشان با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته

ی آموزان دارای اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی در حافظهداد که دانش

آموزان بدون اختالل تری از دانشپذیری شناختی، عملکرد ضعیفکاری و انعطاف

  خاص با آسیب در ریاضی دارند.یادگیری 

اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی، حافظه کاری،  : يديکل واژگان

 .پذیری شناختیانعطاف
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آموزان پذیري شناختی دانشي کاري و انعطافي حافظهمقایسه

 با و بدون اختالل یادگيري خاص با آسيب در ریاضيات
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 مقدمه
ی های اولیههای تحصیلی متناسب با سن، در سالاختالل یادگیری خاص به صورت مشکالت یادگیری و نارسایی در کسب مهارت

عصبی حرکتی ندارد.  های تحولی یاهای ذهنی و اختاللماه دوام یافته و ارتباطی با ناتوانی 6گردد. این مشکالت حداقل میتحصیلی آشکار 

  {.1}یان نوشتاری و محاسبات ریاضی استمشکالت شامل اختالل در خواندن و ب

ختالل یادگیری خاص تغییر نام و ماهیت داده و ویرایش پنجم ناتوانی یادگیری به ا 1در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

های . مشخصه{2}شود اختالل خواندن، اختالل نوشتن و اختالل ریاضی به عنوان یک مشخصه برای اختالل یادگیری خاص شناخته می

، اضی با شدت خفیفصورت نقص در درک عدد، حفظ کردن قواعد حساب، دقت یا روان بودن محاسبات، صحت استدالل ریاختالل ریاضی به

 {.3}های کالمی است اختالل ریاضی یک نقص خاص در توانایی ریاضی در حضور محفوظات فکری و توانایی {.1}باشدمتوسط و شدید می

دهند. از خود نشان می {5}و شمارش  {4}ی وسیعی از تکالیف عددی شامل قضات اندازه کودکان با اختالل ریاضی کارایی ضعیفی در دامنه

های نمرات پایین در محاسبه به نقص در توانایی {. 6}ای ریاضی ضعیف تراند های حل مسئله پایهین کودکان عموماً از همساالن خود در مهارتا

یابد کارکردهای اجرایی در طول فرایند رشد تا نوجوانی و جوانی گسترش می {.7}شود شناختی عمومی و کارکردهای اجرایی انتساب داده می

های مهم کنند تا به جنبههایی هستند که به شخص کمک میاین کارکردها مهارت {.8}ذا در پیشرفت تحصیلی بسیار تأثیرگذار است و ل

 {.9}ریزی نماید تکلیف توجه کند و برای اتمام آن برنامه

ها به برای تبیین علل اختالل ریاضی بیشترین تحقیق و تأکید بر روی مشکالت کارکردهای اجرایی است و در این ارتباط بیشتر پژوهش

ی کاری یک سیستم با ظرفیت محدود شده حافظه {.11{و}10}اند یادگیری خاص توجه کرده ی کاری یا کاری در اختاللنقش حافظه

ی فرایندهای ی کاری نقش مهمی در هماهنگ کردن همهدر حقیقت حافظه {.11}ار کردن و پردازش اطالعات زودگذر دار انبباشد که عهدهمی

ممکن (  2006)، 2زابو و همکاران {.12}کند ریزی برای کلمات، جمالت و ساختار متن ایفا میها، برنامهگذاری، تولید ایدهنوشتن از قبیل هدف

شود یکی پردازش ی کاری به دو خرده مولفه تقسیم میحافظه {.13}ترین علت اختالل ریاضی باشد ولین و مهمی کاری ااست نقص در حافظه

سازی به روش خاص، یکی برای اطالعت کالمی و اطالعات مطابق با کارکرد مرکزی و دیگری ذخیره سازی اطالعات مطابق با سیستم ذخیره

تاکید خاص بر روی  {.14}ات بیشتر بر روی ظرفیت ذخیره سازی حافظه ی کاری تمرکز دارند دیگری برای اطالعات بینایی فضایی و مطالع

ها ای آنشمار پایهی کاری در بررسی های رشدی ریشه در توانایی حل مسئله ناکارآمد کودکان در شکستن مسائل به مولفه های بیحافظه

 برداری عصبی  یافته ها از بررسی های تصویر {.16}باالیی در ریاضیات دارند  ی کاری، پیشرفتکودکان با ظرفیت باالی حافظه {.15}دارد 
ی کاری احتماالً با نقص در قضاوت های متعدد دهد که نقص در یک مکان رایج عصبی در بازنمایی های کمی بینایی فضایی حافظهنشان می3

همچنین این تحقیقات همپوشی معناداری در کورتکس  {.17}ط است اندازه و حل مسئله مربوط به حساب در کودکان با اختالل ریاضی مرتب

نشان دادند که شیار درون {. برخی از محققان 18}که در حافظه کاری و حل مسائل عددی درگیرند نشان داده است  4پیش پیشانی  و آهیانه

تحقیقات زوکس و   .{19} دهدارییت نشان میو تا حدی کورتکس تحتانی پیش پیشانی در کودکان با اختالل ریاضی کاهش ک 5ایآهیانه

های های ریاضی در کودکان است و با افزایش پاسخترین پیش بینی کننده تواناییی کاری بینایی فضایی قوینشان داد که حافظههمکاران 

ها نشان برخی از بررسی. {17} پیش پیشانی راست مرتبط است محاسباتی پیچده در کورتکس خلفی جانبی چپ و کورتکس بطنی جانبی

های مربوط به شود که در نگهداری اطالعات و بازنمایی محرکو پیشانی مربوط می ی کاری به کارییت لوب آهیانهدهند که کنش حافظهمی

  {.20}تکلیف در حافظه، نقش دارند 

ی همزمان ارائه های چندگانهتوانایی بررسی تعارضپذیری شناختی پذیری شناختی است. انعطافترین کارکردهای اجرایی انعطافمهم  

ی ها از دامنهو تولید پاسخ {22}ی پاسخ ها، تمرکز توجه و نقشه، توانایی برای تغییر منعطف دیدگاه{21}شده، از یک شئ یا رویدادی واحد 

. معموالً محققان {24}ع و صحیح است پذیری مستلزم یک سازش بین انتخاب سریشود. انعطافتعریف می {23}ها وسیعی از دیدگاه

کنند. زیرا اگر ما هر رفتار منعطف را تجزیه کنیم متوجه خواهیم شد که را مترادف با هم استفاده می 6پذیری شناختی و تغییر آمایهانعطاف

پذیری ذهنی بیشتر باشد، الگوهای کنند که هر چه نقص در انعطافنیز بیان میبرخی از محققان . {25ی آن است}ترین مؤلفهیرپذیری مهمتغی

و  {27پذیری با آمادگی برای مدرسه }طاف. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انع{26} کندمحدود و تکراری در رفتار بیشتر بروز می

ها یا وظایف ها، پاسخرکپذیری شناختی با استفاده از الگوهای متفاوتی شامل تغییر محارتباط باالیی دارد. انعطاف {28}موفقیت آکادمیک 

پیشانی، جانبی پیشپذیری شناختی شامل کورتکس بطنیشود. در میان این الگوها، نواحی کاری شده در طول کارییت انعطافگیری میاندازه

                                                           
1 Diagnostic and Statistical Mannual of Mental Disorder 
2 Zaobuoet al 
3  Neuro imaging 
4 Prefrontal and Parietal  cortex 
5 Interapartial Sulcus 
6 Shifting 
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پیشانی و کورتکس پیشجانبیکورتکس بطنی{.29}باشد ای میآهیانهپیشانی و کورتکس ارتباطیجانبی پیشکورتکس خلفی

 {.30}کنند پاسخ و تغییر دادن، نقش خود را ایفا میپیشانی در بازداریپیشجانبیلفیخ

ی کاری دهند که کودکان با اختالل ریاضی در مقایسه با کودکان بدون اختالل ریاضی در حافظهها نشان میبرخی از یافته

 عده ای از محققاندارای نقایصی هستند.  {35{، }34}کاری ی سازی واجی و حفظ اطالعات در حافظهو ذخیره {33}و  {32{،}13}،{31}

. عملکرد حافظه کاری قوی ترین پیش بینی {36} کنندکه حافظه کاری بینایی فضایی در کودکان با اختالل ریاضی آسیب دیده استبیان می

 ی معناداری داردبا خواندن و ریاضیات رابطهروز شدن و تجدید روزانه نشان دادند به محققانهمچنین  {37} کننده کارایی در ریاضی است

{ و 28} هابرخی بررسیی معکوس دارد. پذیری شناختی با ناتوانی در ریاضیات رابطهنیز نشان دادندکه انعطاف {39} 1. بول و سریف{38}

 2های سیدمنارتباط معناداری  دارد. بررسیپذیری شناختی(  با کارایی در ریاضی و خواندن  نشان داد که توانایی تغییر آمایه )انعطاف{ 40}

روان شناختی همچون نقص در کارکردهای اجرایی و توجه در کودان سن پیش دبستانی می تواند در های عصبنشان داد که نارسایی {41}

برخی از تحقیقات نیز نشان داد که  سنین باالتر پایدار بماند و آنان را در انجام امور مدرسه و امور شخصی با مشکل جدی روبه رو کند. بعالوه

و مداخالت درمانی زود هنگام در حس عددی  {43{، }42}ای محاسبه مانند دست کاری های کمی غیر کالمی های پایهآموزش مهارت

ها ای بهبود آنموقع تشخیص داده شوند و بردهد. بنابراین ضروری است که این مشکالت بهمهارت های محاسباتی آن ها  را افزایش می {44}

پذیری شناختی به عنوان دو مولفه از ی کاری و انعطافمداخالت درمانی تدارک دیده شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه

  باشد.آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی میکارکردهای اجرایی بین دانش

 

 روش
 ای )پس رویدادی( بود. علی مقایسهروش مطالعه حاضر توصیفی از نوع 

 

 گيريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه
ی تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضیات پایهجامعه آماری این پژوهش همه دانش

آموزان دارای اختالل یادگیری خاص با آسیب در امعه دانشمشغول به تحصیل بودند. از ج 1393-94شهر تبریز بود که در  سال تحصیلی 

نفر به روش  30آموزان بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی گیری در دسترس و از جامعه دانشنفر به روش نمونه 30ریاضی 

ز با اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی آمونفر نمونه دانش 30انتخاب شد. شایان ذکر است که از 30ایای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

نفر  14آموز بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی نفر دانش 30بود. همچنین از  2/11نفر دختر با میانگین سنی  17نفر پسر و  13

ها از لحاظ هوش از طریق ن آزمودنیسال بود. همچنی 9-12آموزان بین ی سنی دانشبود. دامنه 4/11نفر دختر با میانگین سنی  16پسر و 

رکتی ح-خروج از آزمون داشتن هر نوع اختالل های حسی بود. مالک 90-115ی هوشی آنان بین  آزمون هوش ریون همتاسازی شدند و دامنه

 و عدم  همکاری در تکمل آزمون ها بود.

 

 ابزارهاي پژوهش

آزمون ریاضیات کی ـ مت آزمونی مالک مرجع با قواعدی برای تفسیر هنجاری است. این آزمون  :3مت -کی آزمون ریاضيات ایران( 1 

ساخته شده است. این آزمون از لحاظ گستره و توالی شامل سه بخش مفاهیم، عملیات و کاربرد است. این  4توسط کنولی 1988در سال 

شود. این آزمون، آزمونی قدرتی است و دارای پرسش ر حیطه تقسیم میها در مجموع به سیزده خرده آزمون و هر بخش به سه یا چهابخش

آموز و مهارت و کارایی آزمونگر است. در این آزمون نمره های بازپاسخ است و زمان اجرا تحت تاثیر سطح کالس، توانایی، عادت کاری دانش

روایی همزمان آن   شود.ی سنی نمره های بدست آمده تفسیر میشود و با توجه به جدول معادل هاخام کل آزمون به نمره استاندار تبدیل می

  {.45}گزارش شده است  84/0تا  80/0و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بین  به دست آمده است 67/0تا  55/0بین 

 

                                                           
1  Scerif 
2 Seidman 
3Key_math 
4 Connolly 
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های اخته شده است و فرمس2( اسپیرمنgگیری عامل هوش عمومی )این آزمون در انگلستان تهیه و برای اندازه :1آزمون هوش ریون( 2 

تصویر رنگی که هر  36رود. این آزمون از گیری هوش افراد متفاوت )از کودکان پنج ساله و بیشتر( به کار میی آن برای اندازهتجدید نظرشده

تواند در جای میها کدام یک قسمت خالی دارد تشکیل شده است. در قسمت پایین هر یک از تصاویر، شش گزینه وجود دارد که یکی از آن

به هر پاسخ درست آزمودنی یک نمره داده می شود و مجموع نمره های خام آزمودنی با در نظر گرفتن سن وی از روی {. 46}خالی قرار گیرد 

  {.48}است 90/0تا بیشتر از  80/0آزمون ریون دارای ضریب پایایی  {.47}شود جدول هنجار به هوشبهرتبدیل می
 

حروف  -باشد: توالی عدد این آزمون خود شامل دوخرده مقیاس می  :3ي وکسلري کاري مقياس حافظهحافظهي ( آزمون نمایه3

ی شود و فراخنای فضایی، که یک تکلیف بینایی است که حافظهگیری میی کاری شنیداری اندازهکه یک تکلیف آوایی است و در آن حافظه

عدد شامل هفت ماده و هر ماده متشکل از سه کوشش است. در این خرده مقیاس -حرفخرده مقیاس توالی  .سنجدکاری فضایی را می

شود و آزمودنی باید به صورت ذهنی، ابتدا اعداد را به ترتیب از کوچک به بزرگ و ای از اعداد و حروف خوانده میی در هم ریختهمجموعه

س فراخنای فضایی دارای دو زیر مقیاس است: فراخنای فضایی رو به جلو سپس حروف را به ترتیب حروف الفبا مرتب و بازگو کند. خرده مقیا

و فراخنای فضایی معکوس. هر کدام از این زیر مقیاس ها شامل هشت ماده و هر ماده از دو کوشش تشکیل شده است. در پژوهش وکسلر 

گزارش شده است.   87/0و  84/0، 77/0س به ترتیب ی فضایی و کل مقیاهای توالی عدد ـ حروف و حافظه( ضریب پایایی خرده مقیاس1997)

{49.} 
 

( 1984)5بندی  کارت های ویسکانسین اولین بار توسط گرانت و برگآزمون دسته:  4هاي ویسکانسينبندي کارتآزمون دسته( 4

کند و مستلزم بازخوردهای محیطی ارزیابی میاین آزمون توانایی انتزاع و تغییر راهبردهای شناختی را در پاسخ به تغییر  .{50}تهیه شده است 

تایی  60آزمودنی یک دسته  {.51}ی شناختی است یافته و توانایی استفاده از بازخورد محیطی برای تغییر آمایهریزی، جستجوی سازمانبرنامه

ز، سبز یا آبی حک شده است. از شرکت شکل ستاره، صلیب، دایره و مثلث در رنگهای قرم 4ها یکی از کارت دریافت می کند، که روی کارت

کنندگان خواسته می شود کارت ها را براساس میعار خاصی )مثالً شکل( دسته بندی کرده و بر اساس پاسخ خود، بازخورد مثبت یا منفی 

ییر موفق در تکالیف، دریافت نمایند. هنگام دریافت بازخورد منفی، باید قاعده جدیدی برای چیدن کارت ها تعیین کنند )مثالً رنگ(. تغ

که خطای درجاماندگی، زمانی ظاهر می شود که تغییر، دربردارنده توانایی بازداری مجموعه های روانی ای است که قبالً کاری بوده اند. در حالی

بر  .{52}امه دهد بعد از چیدن یک مجموعه، انجام نشود یا شکست بخورد، به عبارت دیگر، آزمودنی پاسخ ها را طبق قاعده صحیح قبلی اد

ـ جانبی در های مربوط به قشر جلوی پیشانی و پشتیترین آزمون( این آزمون به عنوان یکی از حساس1998) 6برگراساس کارگلدبرگ و وین

ای در پژوهش حاضر بر {.50}باشد می 68/0شود و پایایی این آزمون برای سنجش نقایص شناختی پس از آسیب مغزی باالی نظر گرفته می

 پذیری شناختی از این آزمون استفاده شد.سنجیدن انعطاف
 

 روش اجرا
های مرکز ناتوانی ی کل آموزش و پرورش شهر تبریز به مدارس مقاطع ابتدایی و یکها پس از اخذ مجوز از ادارهآوری دادهبرای جمع

ی اهداف پژوهش، ابتدا ودکان و توضیح مختصری دربارهیادگیری این شهر مراجعه و پس از اعالم آمادگی مسئولین و کسب رضایت والدین ک

ـ مت اجرا شد. کیانبرای غربال دو گروه کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضیات و کودکان عادی آزمون هوش ریون و سپس مقیاس ریاضی ایر

ررسی شد. سپس روش اجرای ها بلی آزمودنیی تحصیها، کارنامهدر مرحله بعد برای اطمینان بیشتر از تشخیص صورت گرفته توسط آزمون

 .ها به ترتیب اجرا گردیدزمونها برای کودکان توضیح داده شد و آهر یک از آزمون
 

 هایافته

مقایسه عملکرد  در این بخش نخست اطالعات توصیفی آزمودنی ها ارائه شده است و سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای

 آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی ارائه شده است.بین دو گروه دانش

 

                                                           
1 Raven IQ Test 
2 Spearman 
3 Wechsler Memory Scale 
4 Wisconsin Card Sorting Test 
5 Grant & Berg 
6 Goldberg &Weinberger 
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 (N=30)ها در دو گروه هاي توصيفی مربوط به نتایج اجراي آزمونشاخص 1جدول 

(SD)انحراف استاندار ( میانگین M) ایمتغیرهای مقایسه آزمون اجرا شده گروه 

 با اختالل ریاضی 30/9 34/1
 کاری شنیداریی حافظه

 

 بدون اختالل ریاضی 26/12 44/2 ی کاریحافظه

 با اختالل ریاضی 13/8 38/2
  ی کاری  فضاییحافظه

 بدون اختالل ریاضی 23/12 03/3

 تعداد خطای درجاماندگی با اختالل ریاضی 30/26 26/13

 در  آزمون ویسکانسین

پذیری انعطاف

 اختالل ریاضیبدون  53/12 16/8 شناختی

 

آموزان بدون اختالل ریاضی در آموزان با اختالل ریاضی نسبت به گروه دانششود گروه دانشمشاهده می 1طور که در جدول همان

 دست آوردند. قبل از تحلیل واریانس چندمتغیره برای تعیینتری بهپذیری شناختی نمرات باالی کاری )شنیداری و فضایی( و انعطافحافظه

 ارائه شده است. 2اثر متغیر گروه و متغیرهای پژوهش از آزمون اثر المبدای ویلکز  استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 

 آزمون المبداي ویلکز 2جدول

 آزمون ارزش F ی آزادیدرجه سطح معناداری

 المبدای ویلکز 38/0 17/17 5 001/0

 

باشد. یعنی بین دو گروه، حداقل در یکی از دار می( معنی >001/0Pبدست آمده در سطح ) Fهای دهد نسبتنشان می 2نتایج جدول 

های مورد مطالعه در متغیرهای مورد متغیرهای پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد. به منظور مشخص کردن تفاوت یا عدم تفاوت کلی بین گروه

 ارائه شده است.  3قرار گرفت که در جدول نظر، روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره مورد استفاده

 نتایج تحليل واریانس چندمتغيره با هدف مقایسه متغيرهاي پژوهش بر حسب عضویت گروهی 3جدول 

  ایمتغیرهای مقایسه مجموع مجذورها DF میانگین مجذورها F سطح معناداری

 ی کاری شنیداریحافظه 01/132 1 01/132 85/33 001/0

 

 گروه

 

 

 ی کاری  فضاییحافظه 15/252 1 15/252 78/33 001/0

001/0 81/25 01/2294 1 01/2294 
 خطای درجاماندگیتعداد 

 در آزمون ویسکانسین

 001/0ی کاری فضایی )( و حافظه>P 001/0ی کاری شنیداری)های حافظهشود، در زیر مقیاسمشاهده می 3همانطور که در جدول 

P< معناداری بین دو گروه وجود دارد.( تفاوت 
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 بحث و نتيجه گيري
آموزان با و بدون اختالل از کارکردهای اجرایی در دانش پذیری شناختیی کاری وانعطافیحافظهی دو مولفههدف پژوهش حاضر مقایسه

یادگیری خاص با آسیب در ریاضی نسبت به آموزان با اختالل دست آمده نشان داد که دانشیادگیری خاص با آسیب در ریاضی بود. نتایج به

تری بدست آوردند. یعنی این ی کاری نمرات پایینآموزان بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی در کارکرد اجرایی حافظهدانش

تری دارند.این نتایج رد ضعیفی کاری عملکآموزان بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی در حافظهآموزان در مقایسه با دانشدانش

،  {35}، اندرسون و الیکسل {33}، جردن و همکاران {32}، تل و همکاران {34}پنگ و همکاران  {36}های زوکس و همکاران با یافته

ضی نسبت دهند کودکان با اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاکه نشان می {13}ن او سلطانی کوهبانی و همکار {31}جانه و همکاران 

باشد. در سازی واجی دارای نقایصی هستند، همسو میی کاری و ذخیرهبه کودکان بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی در حافظه

ری ی کاباشد. در واقع حافظهی انواع مختلف اطالعات میکاری، حفظ و ذخیرهی کاری شامل دستها باید بیان نمود که حافظهتبیین این یافته

و تمام مراحل نوشتن نیازمند آن است { 53}شود بخش هشیار سیستم ذهنی است، جایی که کاریانه روی مقدار محدودی از اطالعات کار می

تواند مانعی جدی برای رود، میشمار میترین عامل در توانمندی عمومی ذهن بهی کاری که مهم.بنابراین نقص در حافظه{. 54}کالگ 

تواند به مشکالت ترین علت ناتوانی در ریاضیات باشد و میه و حل مسأله باشد وحتی ممکن است نقص در آن اولین و مهمفراگیری محاسب

های مربوط به تکلیف به کارییت که نگهداری اطالعات و بازنمایی محرکآموزان منجر شود. با توجه به اینتحصیلی و یادگیری در این دانش

آموزان ی کاری در  این دانشهای این پژوهش، نقص در کارکرد اجرایی حافظهشود و با توجه به یافتهمرتبط می{ 20}لوب آهیانه و پیشانی 

 ها باشد. لوب پیشانی آن ویژهتواند نشانگر نقص در کارییت لوب آهیانه و بهمی

آموزان با اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی دانشنشان داد که  پذیری شناختیی انعطافدست آمده از مولفههمچنین نتایج به

پذیری شناختی تعداد خطای درجاماندگی بیشتری دارند. یعنی این کودکان در کارکرد اجرایی انعطافپذیری شناختیدر کارکرد اجرایی انعطاف

های اسلویز و همکاران تری دارند. این نتایج با یافتهآموزان بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی عملکرد پاییننسبت به گروه دانش

توان بیان کرد  افرادی که در  می{26}باشد. با توجه به کار لوپز و همکاران همسو می{39}بول و سریف   و {28}؛ ینید و همکاران {38}

پذیری کمتری دهند. یعنی در رفتارشان انعطافپذیری شناختی نقص دارند، الگوهای محدود و تکراری بیشتری در رفتارشان بروز میانعطاف

کنند و خطای درجاماندگی تر عمل میسنجد، ضعیفهای ویسکانسین که نقص در کارکرد لوب پیشانی را میبندی کارتدارند و درتکلیف دسته

کند که تغییر آمایه که مترادف با ن میبیا {30}دهند. روبیا میزان بیشتری از خود نشان می باشد را بهناپذیر میکه نوعی رفتار انعطاف

پذیری شناختی با استفاده از الگوهای متفاوتی شامل تغییر کنند که انعطافنیز بیان می {29}پذیری شناختی است.کیم و همکاران انعطاف

پیشانی، پیشجانبیرتکس بطنیشود و نواحی کاری شده در طول این الگوها شامل کوگیری میها، قوانین یا وظایف اندازهها، پاسخمحرک

آموزان با اختالل یادگیری خاص با آسیب باشد. بنابراین عملکرد ضعیف دانشای میآهیانهپیشانی وکورتکس ارتباطیپیشجانبیکورتکس خلفی

طور کلی پژوهش حاضر د. بهآموزان باشپیشانی این دانشویژه پیشتواند نشانگر نقص در لوب پیشانی و بهدر ریاضی در آزمون بیان شده می

آموزان بدون اختالل یادگیری خاص با آسیب در آموزان با اختالل یادگیری خاص با آسیب در ریاضی در مقایسه با دانشنشان داد که دانش

کردها، به نقص تری دارند و ضعف این کودکان در این کارپذیری شناختی( عملکرد ضعیفریاضی درکارکردهای اجرایی )حافظه کاری و انعاف

تواند در سنین باالتر پایدار بماند جایی که نقص در این کارکردها میها مرتبط است. از آنپیشانی آنویژه قشر پیشدر عملکرد قشر پیشانی و به

به این کارکردها در  های مربوطکه آموزش مهارترو کند و با توجه به اینو فرد را در انجام تکالیف مدرسه و امور شخصی با مشکل جدی روبه

 ها امری ضروری است.موقع در مشکالت آنی بهبهبود عملکرد تحصیلی این کودکان مؤثر است، بنابراین تشخیص و مداخله
 

 تشکر و سپاسگزاري

ه در این شهر تبریز ک 4ی ی یادگیری وابسته به آموزش و پرورش کودکان استثنایی ناحیههای ویژهاز آموزش و پروش و  مرکز ناتوانی

 .کنیمپژوهش ما را یاری کردند صمیمانه تشکر می
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