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پایة کارکرد آموزان دارای اختالل یادگیری در حل مسائل کالمی بر های دانشچالش

 حافظة فعال
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 **یزدی یدهحم

 ***یمهناز اخوان تفت
 

 چکیده
های یادگیری در حل مسائل کالمی ریاضی و با توجه به کارکرد حافظۀ فعال انجام آموزان دارای اختاللهای دانشپژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش

یادگیری شهرستان  هایناتوانی ساله بودند که در مرکز آموزشیپسر( هشت تا نه پنجآموز )دو دختر و هفت دانش کنندگان این پژوهشمشارکتشد. 
دد ظرفیت ع»، «ظرفیت عدد مستقیم»های صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. ابتدا آزمونناتوان یادگیری شناسایی شدند و به عنوانتاکستان به

( 1392های حافظۀ فعال در نسخۀ چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان )کامکاری و شکرزاده، آزموناز خرده« ظرفیت فضایی مستقیم»و « معکوس
ون ها در مصاحبۀ مبتنی بر تکلیف شرکت کردند و به سؤاالت آزمآموزان اجرا شد. در مرحلۀ بعد، آنمنظور اطالع از وضعیت حافظۀ فعال این دانشبه

با ها تحلیل دادهکردن متن مصاحبه و پاسخ دادند. پس از نوشتاری( 1392)کامکاری و شکرزاده، از نسخۀ چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان  حساب
 عدم» ،«مشکالت انجام عملیات ریاضی»، «اتکا بر استفاده از انگشتان برای انجام محاسبات»پنج مضمون با عنوان  مضمون،ل استفاده از روش تحلی

تبیین شد. نتیجۀ پژوهش بیانگر آن بود که چالش عمدۀ این « مشکالت توجه و تمرکز»و « مسئلهمشکالت درک صورت»، «اطالعات خاطرسپاریبه
ه طرحوارۀ بنقص، این  جبران برای هاآنشناختی حافظۀ فعال است و احتماالً آموزان در حل مسائل کالمی ریاضی در ارتباط با نقص، در حلقۀ واجدانش

های حافظۀ فعال کالمی شناختی، مداخلهشود. برای تقویت حلقۀ واجاین مؤلفه می بیشتر هرچه تقویت موجب این خود کنند کهفضایی تکیه می-دیداری
 شود.میها و شعرهای کودکانه در سنین پیش از دبستان پیشنهاد دادن به داستانمانند آموزش مرور ذهنی، تکرار جمالت گفتاری، گوش
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 .های یادگیری، حافظۀ فعال، مسائل کالمیاختالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یران.)س(، تهران، ا دانشگاه الزهرا ی،شناسو روان یتیعلوم ترب ةدانشکد یتی،ترب یشناسگروه روان یاراستاد نویسندۀ مسئول: *
 Email: m.mohsenpour@alzahra.ac.ir 

 .یران)س(، تهران، ا دانشگاه الزهرا یتی،ترب یشناسروان یدکتر یدانشجو **
 .یران)س(، تهران، ا دانشگاه الزهرا ی،شناسو روان یتیعلوم ترب ةدانشکد یتی،ترب یشناساستاد گروه روان ***

 

1399 اسفند 7: یرشپذ تاریخ            1399 دی 14: تاریخ اصالحیه             1399 دی 1: یافتدر یختار

DOI: 10.22034/CECIRANJ.2021.263112.1507 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 1400 پاییز(، 36، )3 ةشمار ،12، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 2

 مقدمه
 تحصیلی هایمهارت پایدار مشکالت یادگیری هایاختالل
دارد  ادامه گوناگون و یاری دیگران هایمداخله با وجود هاست ک

روانی انجمن  اختالالت آماری و تشخیصی )راهنمای
های یادگیری تقریباً بر هر (. ناتوانی2013، 1پزشکی آمریکاروان

نفس و جنبه از زندگی فراگیران روی تحصیل، عزت
. کودکان دارای (2019، 2گذارند )تولینخودکارآمدی تأثیر می

به احتمال زیاد دچار نقص در یک یا چند فرایند  اختالل یادگیری
 6مدت، توجه، حافظۀ کوتاه5، بازیابی4از جمله پردازش 3شناختی
جدی و شدید در کارکردهای  هاینقصو  (2006، 7)ماسورا

 و غباری بناب ،علیزاده، شریفی) اجرایی و انواع حافظه هستند
. نقش مؤثر حافظۀ فعال در فهمیدن، یادگیری و (1398، فرخی

های پژوهشی در زمینۀ اختالل استدالل، موجب بروز گرایش
های ای که متخصصان اختاللگونهیادگیری شده است؛ به
ترین مقیاس در سنجش عنوان مهمبه 8یادگیری، از حافظۀ فعال
کنند )کامکاری و شکرزاده، ستفاده میتوانمندسازی شناختی ا

(. حافظۀ فعال اصطالحی است که برای اشاره به سیستم 1392
سازی و دستکاری اطالعات موردنیاز در اجرای مسئول ذخیره

تکالیف پیچیدۀ شناختی مانند یادگیری، استدالل، درک و حل 
 9ایبراساس مدل چندمؤلفه (.2018رود )اللوی، کار میمسئله به

حافظۀ ( مطرح شد، 1974وسیلۀ بدلی و هیچ )فظۀ فعال که بهحا
و   11شناختیحلقۀ واج، 10مجری مرکزیفعال از سه مؤلفۀ 

( 2000بدلی ) تشکیل شده است.  12فضایی-طرحوارۀ دیداری
مجری مرکزی را به این مدل اضافه کرد.  13مؤلفۀ انبارۀ رویدادی

دیگر را های وظیفۀ ترکیب اطالعات و هماهنگی بین مؤلفه
برعهده دارد و در نظارت بر فرایندهای شناختی نقش اساسی 

سازی و پردازش موقتی شناختی مسئولیت ذخیرهدارد. حلقۀ واج
فضایی، و وظیفۀ -طرحواره دیداری وگفتاری  اطالعات کالمی و

سازی و پردازش اطالعات دیداری و فضایی را برعهده ذخیره
 ذخیرۀ سیستم یک عنوانبه یرویداد انبارۀ موقتدارد. همچنین 

از  گوناگون اطالعاتسازی به یکپارچهقادر  که موقت و محدود
 (.2002بدلی، ) شودگرفته می درنظر است،مختلف  منابع

های داخلی و خارجی مختلفی در زمینۀ استنباطات پژوهش
های یادگیری صورت گرفته کاربردی این مدل، در حوزۀ اختالل

ها بیانگر آن است که کودکان دارای آن از است که نتایج بسیاری
 اختالل یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در حافظۀ فعال

؛ پنک و فاکس، 1391عملکرد ضعیفی دارند )رجبی و پاکیزه، 
عالوه بر این، نتایج بسیاری از  (.2016؛ ماهلر و شوچارد، 2016

                                                                                                                                                                                                                                
1. American Psychiatric Assocation 

2. Toline 
3. cognitive process 

4. processing 

5. retrival 

6. short term memory 

7. Masoura 

ت ها نشان داده است حافظۀ فعال نقش مهمی در مهارپژوهش
 توالر، ؛2010حل مسئلۀ ریاضی دارد )راقبار، بارنز و هیچ، 

فاکس، فاکس، سیتیلر و  ؛2016کارول،  فاکس و فاکس، فلچر،
نقش مجری مرکزی  ها بهگروهی از این پژوهش (.2020بارنز، 

است )پاسولونگی  حافظۀ فعال در عملکرد حل مسئله تأکید کرده
(. 1390؛ دالوند، 2004 پاسولونگی و پازاگلیا،؛ 2004و سیگل، 

همچنین گروه دوم عالوه بر اهمیت نقش مؤلفۀ مجری مرکزی، 
است )دی ویرت،  شناختی نیز تأکید کردهبه نقش مؤثر حلقۀ واج

آندرسون و  ؛2006؛ سوانسون و کیم، 2013دیسووت و روئرز، 
؛ 2001سوانسون و سوشه لی،  ؛2004؛ سوانسون، 2007، لکسل

گروه سوم به نقش مهم طرحوارۀ عالوه (. به1390دالوند، 
فضایی حافظۀ فعال در عملکرد حل مسئله پرداخته -دیداری

سوانسون، ؛ 2018است )مامارال، کاویوال، گیفر و سوزوس، 
؛ پاسولونگی و کورنولدی، 2015و اوراسکو،  لوسیر کاترین،
؛ 2004؛ پیکرینگ و گدرکل، 2006هولمز و آدامز،  ؛2008

در برخی از  (.1398، فرنام و پورزارکوئی ،کرمپور محمدآبادی
 مشکل دلیلمسئله به حل در خاصی مشکالتها این پژوهش

علت نقص در حلقۀ ورود اطالعات نامربوط به حافظۀ فعال به در
( برخی 2004پاسولونگی و سیگل، ) تبیین شده است شناختیواج

 دلیلبه نه مسئله حل در خاص مشکالتنشان دادند دیگر 
رقم  ظرفیت در اختالل علتبه نه و عمومی اطالعات یکسر

 اطالعات روزکردنبه و پردازش در مشکل خاطربه بلکه است،
پاسولونگی و مامارال، ؛ 2004است )پاسولونگی و پازاگلیا، 

. عالوه بر این، مشکل دیگری که در پردازش و (2012
جای بهمحاسبات وجود دارد، استفاده از انگشتان برای محاسبه 

 (.2008محاسبات ذهنی است )پاسولونگی و کورنولدی، 

ذکرشده داخلی و خارجی  هایپژوهش هایبا توجه به یافته
آموزان دارای ناتوانی در حوزۀ حافظۀ فعال و حل مسئلۀ دانش

توان اذعان داشت کودکانی که در حافظۀ فعال یادگیری، می
کالتی مواجه نقص دارند، در حل مسائل کالمی و عددی با مش

اند. ها متفاوتشوند، اما در تبیین این مشکالت، نتایج پژوهشمی
های صورت گرفته در این حوزه، پژوهشاغلب  عالوه بر این

مطالعۀ عمیقی که با رویکرد کیفی اند و رویکردی کمی داشته
به نقش کارکرد حافظۀ فعال در عملکرد حل مسئلۀ این 

 اقدام ود ندارد. از آنجا که هرگونهآموزان پرداخته باشد، وجدانش
آموزان دارای ناتوانی یادگیری در دانش آموزش منظوربه مؤثر

 از واضح و شفاف تصویر یک ارائۀ مستلزم ،مهارت حل مسئله
 مهم به این دستیابی و آموزاناین گروه از دانش عملکرد وضعیت

8. working memory 

9. Multi-component model 
10. central executive 

11. phonological loop 

12. visual-spatial sketchpad 

13. episode buffer 
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 دنبالبه پژوهش است، این پذیرامکان دقیق سنجشی طریق از
 سالۀنه تا هشت آموزاندانش که است سؤال این به پاسخگویی

 بر ریاضی کالمی مسائل حل در یادگیری، هایاختالل دارای
 هایی دارند.چه چالش فعال حافظۀ کارکرد پایۀ

 روش
ه لحاظ پژوهش با رویکرد کیفی، از لحاظ نوع هدف، کاربردی و ب

حبۀ روش مصابا  ماهیت کلی، مبتنی بر رویکرد توصیفی است که
فی در انجام شد. در این نوع مصاحبه، تکالی 1مبتنی بر تکلیف

ها درخواست شود و از آنآموزان قرار داده میاختیار دانش
گویند، یشود درمورد سؤاالت بلند فکر کنند تا آنچه با خود ممی

وسیلۀ پژوهشگر دهی بهپژوهشگر بشنود. سپس فرایند پاسخ
کنندگان، نظور انتخاب مشارکتمشود. بهضبط و ثبت می

آموز دانش 27ساله شامل آموزان هشت تا نهفهرستی از دانش
سال  دارای اختالل یادگیری شهرستان تاکستان تهیه شد که در

بخشی به مرکز آموزشی و توان 1399-1398تحصیلی 
 های یادگیری این شهرستان مراجعه و با توجه بهناتوانی
یادگیری دریافت  تشخیص ناتوانیهای تشخیصی مرکز، مالک

ند. کرده بودند و کمتر از ده جلسه در مرکز تحت آموزش بود
وطلبانه دو دختر و پنج پسر( دا) ها، هفت نفرس از تماس با آنپ

که همۀ در پژوهش شرکت کردند. گفتنی است 
 در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند و کنندگانمشارکت
 .ارسی بودها در خانواده، فزبان آن

های حافظۀ فعال نسخۀ آزمونها، از خردهبرای گردآوری داده
چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان )کامکاری و شکرزاده، 

های هوش آزمون( استفاده شد. ضریب پایایی همۀ خرده1392
گزارش شده  84/0و روایی آن  9/0تا  8/0وکسلر کودکان بین 

 آزمونابتدا از خرده (.2012ویس،  و ژو بروژ، والستروم،) است
شناختی، ظرفیت عدد مستقیم برای سنجش حلقۀ واج

منظور سنجش مجری آزمون ظرفیت عدد معکوس بهخرده
آزمون ظرفیت فضایی برای سنجش مرکزی حافظۀ فعال و خرده

فضایی حافظۀ فعال استفاده شد. سپس برای -مؤلفۀ دیداری
 آزمون محاسباتی هاانجام مصاحبۀ مبتنی بر تکلیف، از سؤال

وسیلۀ آزمونگر برای آزمودنی صورت شفاهی بهاستفاده شد که به
ها را حل شد و او بدون استفاده از کاغذ و قلم باید آنخوانده می

محل  یک در شرایط یکسان و در اجرای مصاحبهکرد. می
، ضبط شد. هنگام مصاحبهها مصاحبهمناسب صورت گرفت و 

 زمینۀ در اضطراب، با وی رفع آموز ودانش سازیآمادهبرای 
. سپس از گرفت وگویی صورتمعلم و دوستان گفت ،مدرسه

های موردنظر شرکت کند. پس آموز درخواست شد در بازیدانش
های ظرفیت عدد مستقیم و معکوس از ثبت نمرات خام آزمون

کننده، نمرات خام به نمرۀ و ظرفیت فضایی برای هر مشارکت
ای بین این نمرات با نمرات مقایسهتراز یا استاندارد تبدیل شد، 

کنندگان ل مشارکتو وضعیت حافظۀ فعا صورت گرفت میانگین
و انحراف  10دارای میانگین  آزموننمرات تراز هر مشخص شد. 

(؛ 1394کامکاری، افروز، شکرزاده و حلت، ) است 3استاندارد 
در حد متوسط بود،  10او  نمرۀ تراز که آموزیبنابراین دانش

یک  13و  7 ۀکودکان همسن خود نمره گرفت و نمرات ترازشد
 درنظر میانگین از باالتر و ترپایین رتیبتبهانحراف استاندارد 

 مصاحبه محتوای 2کردننوشتاری فرایند سپس. شد گرفته
 .گرفت صورت

 تحلیل ها، از روشمصاحبه متنوتحلیل منظور تجزیهبه
پس از خواندن متن  ترتیب کهبدین. استفاده شد 3مضمون
 معنادار( تحلیلی واحدهایها )گزاره کرات،ها با دقت و بهمصاحبه

ها گزارهآموز استخراج شد. سپس های هر دانشاز متن پاسخ
براساس وجوه اشتراک در یک دسته یا مقوله قرار گرفت. در 

ها با یکدیگر ، گزاره1مرحلۀ استخراج کدهای طبیعی )زنده(
مشابه ادغام شدند. سپس برای کدهای مشترکی مقایسه و موارد 

که در یک طبقه جای گرفته بودند، عناوین مناسب انتخاب شد. 
در مرحلۀ آخر، با کاهش منظم کدهای طبیعی، فهرست نهایی 

امضمون منظور صحت )اعتبارپذیری( به استخراج شد.  2ه
 هاداده وتحلیلتجزیه فراینددر پژوهش، شده های گردآوریداده

 طوربه و مضامین ها و تبیین کدهای طبیعیاستخراج گزاره و
 در باالیی که همخوانی شد وسیلۀ پژوهشگران انجاممستقل به

منظور روایی نظری داشتند. همچنین به هاآن هایتحلیل اغلب
پژوهش )میزان همخوانی تبیین نظری که در پژوهش ارائه شده 

(، نتایج 2014کریستنسن، های پژوهش جانسون و است، با داده
آمده از بنیان دستها براساس اطالعات بهوتحلیل دادهتجزیه

ها به نظری و پیشینۀ پژوهش سنجیده شد که در بخش یافته
 شود.آن اشاره می

 هایافته
منظور : بهکنندگاناطالعات توصیفی حافظۀ فعال مشارکت

نمرات تراز کنندگان، سازی وضعیت حافظۀ فعال مشارکتشفاف
ارائه شده و فراوانی  1های حافظۀ فعال در جدول آزمون

تر از حد متوسط کنندگانی که نمرات ترازشان پایینمشارکت
 کودکان همسن خود بود، مشخص شده است.

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
1. task-based interview 2. transcription  
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 کنندگانمشارکتاطالعات توصیفی وضعیت حافظة فعال . 1جدول 

 هاآزمون
 کنندگاننمرات تراز مشارکت

تر فراوانی نمرات پایین
 از میانگین

 کد
1 

 کد
2 

 کد
3 

 کد
4 

 کد
5 

 کد
6 

 کد
7 

 6 11 5 5 7 7 6 5 ظرفیت عدد مستقیم
 1 8 10 11 10 6 11 10 ظرفیت عدد معکوس

 2 16 5 16 12 13 7 10 ظرفیت فضایی مستقیم

 
کننده در پژوهش، آموز مشارکت، از هفت دانش1براساس جدول 

تر از نفر در آزمون ظرفیت عدد مستقیم پایین 6 نمرۀ تراز
میانگین بود؛ یعنی نسبت به همساالن خود عملکرد ضعیفی 
داشتند. در آزمون ظرفیت عدد معکوس نمرۀ تراز همۀ 

کنندگان نزدیک به نمرۀ میانگین بود. همچنین نمرات مشارکت
دهندۀ نمرات باالتر از میانگین در آزمون ظرفیت فضایی نشان

کنندگان و نمرات متوسط در دو نفر از سه نفر از مشارکت
حلقۀ »توان گفت ظرفیت رو میکنندگان بود. از اینمشارکت

-وارۀ دیداریطرح»و « مجری مرکزی»نسبت به « شناختیواج
کنندگان دارای نقص بیشتری بود. در میان مشارکت« فضایی

کنندگان در آزمون همچنین با توجه به نمرات تراز مشارکت
این « فضایی-طرحوارۀ دیداری»مؤلفۀ  ظرفیت فضایی، عملکرد

 آموزان تا حدودی بهتر از متوسط همساالنشان بود.دانش
کنندگان: رکتهای مصاحبه مبتنی بر تکلیف مشایافته

گزاره بدون  130کنندگان، پس از خواندن متن مصاحبۀ مشارکت
بندی ها استخراج شد. از تجمیع و دستهتوجه به همپوشی آن

کد طبیعی استخراج شد که  14شده، های استخراجگزاره
 فراموشی»، «مسئله عددی اطالعات فراموشی»اند از: عبارت
، «محاسبه برای انگشتان از استفاده»، «مسئله متن از قسمتی

، «جدید مسئلۀ حل در قبلی هایمسئله اطالعات تداخل»
، «پرتیحواس»، «مسئله غیرمرتبط اطالعات از استفاده»
 معکوس شمارش در مشکل»، «چندتایی شمارش در مشکل»

 در مشکل»، «ذهنی صورتبه محاسبات در مشکل»، «اعداد
 اعداد محاسبات در مشکل»، «انگشتان از استفاده با محاسبات

، «مسئله متن از هاییبخش فهم در مشکل»، «دورقمی
و « مسئله حل برای مناسب عملیات تشخیص در مشکل»
در مرحلۀ آخر با کاهش منظم «. مسئلهصورت وارزمزمه مرور»

اتکا بر استفاده از »کدهای طبیعی، پنج مضمون با عنوان 
م عملیات انجا مشکالت»، «انگشتان برای انجام محاسبات

مشکالت درک »، «خاطرسپاری اطالعاتعدم به»، «ریاضی
تبیین شد. جدول « مشکالت توجه و تمرکز»و « مسئلهصورت

ها را هایی از گزارهها و کدهای طبیعی و نمونهتبیین مضمون 2
 دهد.نشان می

 هامضموننمایش تبیین . 2جدول 
 نمونه گزاره کد طبیعی مضمون شماره

1 
اتکا به استفاده از 

انگشتان برای انجام 
 محاسبات

o محاسبهانگشتان برای  استفاده از o انگشتش را باز  3انگشت، سپس  2دستش را مشت کرد. ابتدا  2آموز کد دانش
 انگشتش را باز کرد و از ابتدا شروع 4کرد. سپس دست دیگرش را مشت کرد و 

 «تا 9»به شمارش انگشتانش کرد و گفت: 

2 
مشکالت انجام عملیات 

 ریاضی

o صورت مشکل در محاسبات به
 ذهنی

o مشکل در محاسبات اعداد دورقمی 
o مشکل در شمارش چندتایی 

 
 

o مشکل در شمارش معکوس اعداد 

o 27»گفت:  30-12 در پاسخ 4آموز کد دانش» 
o و  15کنم، ولی االن اینا )من با انگشتام حساب می»گفت:  1 آموز کددانش

 «تونم.( زیادن. من نمی10
o 3»و بعد از چند لحظه سکوت گفت: « مسابقه بود 8»گفت:  1آموز کد دانش 

تا  8»چند لحظه فکر کرد و گفت: « تا هم مسابقه بود. 8مدال باید بگیره، 
 «شه.می

o تانش شروع به شمارش معکوس کرد و بدون استفاده از انگش 3کد  آموزدانش
رسید،  10که به  هنگامی«. 10»سپس مکث کرد و گفت: «. 12-11»گفت: 

 متوقف شد.

3 
خاطرسپاری عدم به

 اطالعات

o فراموشی اطالعات عددی مسئله 
o قسمتی از متن مسئله فراموشی 

o مسئلهوار صورتزمزمه مرور 

o تا دیگه اومدن  2بعد  اومدن،بعد دوتا  تا اومدن،. 3»گفت:  6آموز کد دانش
 «2»گفت:  4جای در قسمت دوم سؤال به« 7شه می

o شه دوباره تا تو دستت نگه داری؟ یعنی چی؟ می 3»پرسید:  1آموز کد دانش
 «بخونی؟

o آره »سپس گفت: « تا هم خرید؟ 6تا داشت؟  8»آرام گفت:  4آموز کد دانش
 «تا هم خرید. 6تا داشت و  8
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 نمونه گزاره کد طبیعی مضمون شماره

4 
 صورتمشکالت درک 
 مسئله

o هایی از متن مشکل در فهم بخش
 مسئله

o  مشکل در تشخیص عملیات
 مناسب برای حل مسئله

o تکه(. 2جای )به« قسمت شد 4تیکه شد تیکه»گفت:  7آموز کد دانش 

o باید کم کنیم یا زیاد کنیم؟»پرسید:  6آموز کد دانش» 

 مشکالت توجه و تمرکز 5

o قبلی هایمسئله اطالعات تداخل 
 جدید مسئلۀ حل در

o با غیرمرتبط اطالعات از استفاده 
 مسئله

o پرتیحواس 
o از  مشکل در محاسبات با استفاده

 انگشتان

o مغازۀ یه از تایی 2 یه دونه مغازه، یه از تایی 4 یه دونه»: گفت 3 کد آموزدانش 
 شهمی باشه، داشته اگه دستش هر تو بعد. داد مامانش هم تایی 3 یه بعد دیگه،

 «باشه داشته دستش هر توی» جملۀ آموزدانش که دریافت پژوهشگر «تا 14
 .است کرده اضافه قبل سؤال به توجه با را

o از اینکه بعد. «تا 12 شهمی تا 2 با تا 10»: کرد زمزمه 4 کد آموزدانش 
 «بود. دوشنبه اون آهان»: گفت آموزدانش سؤالش را تکرار کرد، پژوهشگر
 دادنپاسخ برای مسئله، غیرمرتبط اطالعات از آموزدانش دریافت پژوهشگر

 است. کرده استفاده

o 11 از را تفریق عملیات ،30 عدد جایبه چرا اینکه به پاسخ در 3 آموز کددانش 
 «نبود. حواسم وای»: گفت کرده، شروع

o 17، با کمک انگشتانش از 15و  17دو عدد  بستنبرای جمع 3آموز کد دانش 
 رسید، متوقف شد. 29وقتی به عدد  شروع به شمارش کرد.

 
دهد، پنج مضمون کلی از متن نشان می 2طور که جدول همان

کنندگان تبیین شده است که مصاحبه مبتنی بر تکلیف مشارکت
 شود.ها اشاره میدر ادامه به آن

 :اتکا به استفاده از انگشتان برای انجام محاسبات
آموزان حتی دهندۀ آن است که برخی از این دانشها نشانیافته

رقمی نیز از انگشتانشان استفاده برای محاسبات اعداد یک
به  3+2 آموزی برای جمع سادۀکردند؛ برای مثال، دانشمی

دستش نگاه کرد و بدون اینکه انگشتانش را حرکت دهد، پاسخ 
انگشتام استفاده تو ذهنم از »صحیح داد و در توضیح گفت: 

یکی از دستانش  12-5آموز دیگری برای تفریق دانش« کنم.می
و در توضیح گفت: « شهکالً هفت تا می»را مشت کرد و گفت: 

تا هم توی ذهنم دارم،  2تا،  5تا کم کردم، شد  5تا  12از »
آموزان برای جمع یا تفریق اما تعدادی از دانش«. تا 7شه می

های غیرمعمول محاسبه با انگشتان وشرقمی از راعداد یک
کردند و برای جمع و تفریق اعداد دورقمی دچار استفاده می
 4+3+2برای محاسبۀ  آموزیشدند؛ برای نمونه دانشمشکل می

 را انگشتش سه سپس انگشت، دو ابتدا و کرد مشت را دستش
 را انگشتش چهار و کرد مشت را دیگرش دست سپس. کرد باز
آموز کرد و دانش انگشتانش شمارش به شروع ابتدا از و کرد باز

من با انگشتام حساب »گفت:  15+10دیگری برای محاسبۀ 
 «تونم.کنم، ولی االن اینا زیادن. من نمیمی

ها نشان داد یافته انجام عملیات ریاضی: مشکالت
کننده پس از درک مسئله و آموزان مشارکتتعدادی از دانش

رای حل مسئله، در تبدیل اطالعات تشخیص عملیات مناسب ب
آموزی اند؛ برای مثال دانشبه خروجی عددی دچار مشکل شده

، قادر به 9، 6، 3هنگام شمارش چندتایی بعد از گفتن سه رقم 

آموزان در محاسبات ذهنی دچار یافتن عدد بعد نبود. برخی دانش
مشکل شدند و قادر به پردازش عملیات نبودند؛ برای نمونه 

 .«28»: گفت 30 -11آموزی هنگام محاسبۀ دانش
ها بیشتر طبق یافته خاطرسپاری اطالعات:عدم به

خصوص اطالعات آموزان در نگهداری اطالعات مسئله بهدانش
 عددی مسئله مشکل داشتند. این مشکالت بیشتر مربوط به

د یا مراحل سؤال بیشتر تری داشتنسؤاالتی بود که متن طوالنی
 در گاو )سه 16آموزی در پاسخ به سؤال بود؛ برای نمونه دانش

 را مزرعه گاو دو آمدند، مزرعه به دیگر تای چهار بودند، مزرعه
تا گاو  3»است( گفت:  مزرعه در گاو چند حاال کردند، ترک

سپس سکوت کرد و در پاسخ پژوهشگر که از او پرسید: « بودند.
پژوهشگران « نه نیومدن، رفتن.»گفت: « گاو اومدند؟چند تا »

آموز قسمتی از متن سؤال را فراموش کرده است. دریافتند دانش
 2تا گاو بودن،  5»آموز دیگری در پاسخ این سؤال گفت: دانش

و مشخص شد یکی از اطالعات عددی « تا رفتن 2تا اومدن بعد 
 مسئله را فراموش کرده است.

ها نشان داد تعدادی از یافته مسئله:مشکالت درک صورت
دلیل درک نادرست ها بهآموزان در پاسخ به برخی از سؤالدانش

از متن سؤال، دچار مشکل شدند و نتوانستند عملیات مناسب را 
آموزی در پاسخ برای محاسبه تشخیص دهند؛ برای مثال، دانش

 چند به کنم، نصف وسط از را سیب یک )اگر من 9به سؤال 
و « قسمت شد 4تیکه تیکه شد، »شود( گفت: می تقسیم تکه

مشکل برخی از «. قسمت 1»آموز دیگری پاسخ داد: دانش
 دستت هر در خودکار سه )اگر 11آموزان در پاسخ به سؤال دانش
داری( نیز عدم  دستانت در خودکار چند رفتههمروی باشی، داشته

در پاسخ به این آموز درک مناسب از متن سؤال بود. دو دانش
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و بعد از تکرار سؤال، متوجه دو دست « خودکار 3»سؤال گفتند: 
آموزان حتی پس شدند و پاسخ صحیح دادند. اما سه نفر از دانش

همچنین در پاسخ «. تا 3»از تکرار مجدد سؤال نیز پاسخ دادند: 
 هر در و کرد شرکت مسابقه هشت در دونده )یک 21به سؤال 

 مدال چند رفتههمروی دونده این. کرد بکس مدال سه مسابقه
را جمع کرد و  3و  11آموزان است(، یکی از دانش کرده کسب
در پاسخ به « شه دیگه.سه تا می»»آموز دیگری گفت: دانش

آموزان پس از تکرار مجدد سؤال گفت: همین سؤال یکی از دانش
 «دونم چطوری حل کنم.نمی»

ها بیانگر آن است که در یافته مشکالت توجه و تمرکز:
 حل در قبلی هایمسئله از اطالعات آموزانبرخی موارد، دانش

آموزی در پاسخ دانشاند؛ برای نمونه جدید استفاده کرده مسئلۀ
 ایمغازه از و مدادتراش چهار مغازه یک از سینا) 15به سؤال 

 .داد او به مدادتراش سه هم مادرش خرید. مدادتراش دو دیگر
 از تایی 4 یه دونه: »گفت( دارد مدادتراش چند رفتههمروی او
 هم تایی 3 یه بعد دیگه، مغازۀ یه از تایی 2 یه دونه مغازه، یه

 «تا. 14 شهمی باشه، داشته اگه دستش هر تو بعد. داد مامانش
 داشته دستش هر توی» جملۀ آموزدانش دریافت پژوهشگر

 دستت هر در خودکار سه )اگر 11سؤال  به توجه با را «باشه
 اضافه داری( دستانت در خودکار چند رفتههمروی باشی، داشته
استفادۀ برخی  است. یکی دیگر از مشکالت مرتبط با توجه، کرده

مسئله بود؛ برای مثال  غیرمرتبط اطالعات از آموزاناز دانش
 و آدامس 10 شنبه )فرانک 17آموزی در پاسخ به سؤال دانش

 چند رفتههمروی او گرفت، جایزه دیگر آدامس 15 دوشنبه
« تا 12شه تا می 2تا با  10»است( گفت:  گرفته جایزه آدامس

آموز گفت: و بعد از اینکه پژوهشگر سؤالش را تکرار کرد، دانش
از دیگر مشکالت مرتبط به توجه و « دوشنبه بود. آهان اون»

بود؛ برای نمونه پرتی آموزان حواستمرکز اظهار برخی از دانش
آموز در کالس کاراته )سی دانش 23آموزی در حل سؤال دانش
آموز از رفتن به کالس دانش 11نام کردند. پس از یک هفته ثبت

مانند( آموز در کالس کاراته باقی میانصراف دادند. چند دانش
کرد و در پاسخ به اینکه  11شروع به شمارش معکوس از عدد 

شروع کرده بود،  11، عملیات تفریق را از 30جای عدد چرا به
 در مشکل»زیرمضمون آخر که « وای حواسم نبود.»گفت: 

توجهی به دلیل بیاست، به« انگشتان از استفاده با محاسبات
توجهی به تعداد انگشتان در این گروه اعداد هنگام محاسبه یا بی

 15 آموزی در پاسخ به سؤالقرار گرفته است؛ برای مثال، دانش
گفت، به تعداد دستش را مشت کرده بود و هر عددی که می

 4، «تا مادر 3»کرد. وقتی گفت: اعداد، انگشتانش را باز می
 باز کرد و پاسخ نادرست داد. انگشتش را

 

 گیرینتیجه
آموزان دارای های دانشهدف پژوهش، شناسایی چالش

یری در حل مسئله بر پایۀ کارکردهای حافظۀ های یادگاختالل
فعال بود. نتایج نشان داد اتکا به استفاده از انگشتان برای انجام 

های شده از تحلیل پاسخهای استخراجمحاسبات، یکی از مضمون
بیانگر آن بود که توانمندی محاسبۀ ذهنی، بدون آموزان و دانش

. در این راستا، استاستفاده از انگشت برای این کودکان دشوار 
( نیز نشان داده 2008های پژوهش پاسولونگی و کورنولدی )یافته

دارای مشکالت  و کودکان ذهنی بود کودکان عادی از محاسبه
انگشت استفاده  تر مانند محاسبه باابتدایی راهبردهای محاسبه، از

کنندگان این پژوهش نیز با توجه به اینکه مشارکت کنند.می
آموزان ها نشان داد این دانشساله بودند، یافتهکودکان هشت تا نه

توان گفت نوعی میاند که بهنیز از شمارش با انگشت استفاده کرده
ویژه استفاده از حرکات حرکات بدنی بهیک راهبرد دیداری است. 

بازنمایی هستند. عالوه بر این،  های مؤثرانگشت، از جمله روش
فضایی، ایجاد فضای فعال -یکی از کارکردهای مؤلفۀ دیداری

سازی مسائل انتزاعی و کمک به بازنمایی اطالعات ذهنی در عینی
تکیه بر استفاده از انگشتان که بارها این ؛ بنابراین است
اند، ممکن است یکی از راهکارهای آموزان آن را تکرار کردهدانش

صورت دیداری، برای آموزان برای بازنمایی مسئله بهاین دانش
های با توجه به یافته ها باشد.سازی آنغلبه بر مشکالت کالمی

 آموزان ظرفیتهای حافظۀ فعال پژوهش حاضر، دانشآزمون
نتایج آزمون ظرفیت دارند. از طرفی  شناختی پایینیحلقۀ واج

فضایی حافظۀ -دیداری دهندۀ ظرفیت طرحوارۀفضایی که نشان
کنندگان برابر یا باالتر از از مشارکت فعال است، در چهار نفر

نقص ظرفیت  جبران برای هاممکن است آن میانگین بود.
 این که کنندفضایی تکیه می-به طرحوارۀ دیداری شناختیواج
شده  فضایی-یدیدار طرحوارۀ بیشتر هرچه تقویت موجب خود
بر این یافته تواند تأییدی ( می1390د ). نتایج پژوهش دالوناست
 باشد.

های مشکالت انجام عملیات ریاضی، یکی دیگر از مضمون
 در آموزان بود. مشکلهای دانششده از تحلیل پاسخاستخراج

دورقمی، شمارش  اعداد ذهنی، محاسبات صورتبه محاسبات
های مربوط اعداد که زیرمضمون معکوس شمارش چندتایی و

آموزان پس از درک مضمون هستند نشان داد گاهی دانشبه این 
مسئله و تشخیص عملیات مناسب برای حل مسئله، در تبدیل 

شوند. این یافته با اطالعات به خروجی عددی دچار مشکل می
 پاسولونگی و سیگل ( و2004پژوهش پاسولونگی و پازاگلیا )

 همسو است. (2004)
عات مسئله بود. خاطرسپاری اطالعدم به مضمون دیگر،

آموزان ها نشان داد، برخی از این دانشطور که یافتههمان
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 مسئله یا عددی اطالعات بالفاصله پس از شنیدن مسئله،
کنند. برخی از این مسئله را فراموش می متن از قسمتی
مسئله یا آموزان نیز پس از شنیدن سؤال، بالفاصله صورتدانش

دشان تکرار و سپس شروع اطالعات عددی مسئله را برای خو
کنند و البته در برخی موارد هنگام مرور اطالعات، به محاسبه می

شد که احتمااًل تغییراتی در اعداد یا متن مسئله ایجاد می
 آزمون، نتایج به توجه با دهندۀ فراموشی اطالعات بود.نشان

 شناختیواج حلقۀ ظرفیت دهندۀنشان که مستقیم عدد ظرفیت
 از ترپایین کنندگانمشارکت از نفر شش در است، فعال حافظۀ

آموزان در آزمون به عبارت دیگر، عملکرد این دانش .بود میانگین
شناختی نسبت دهندۀ نقص مؤلفۀ واجظرفیت عدد مستقیم نشان

توان این مضمون را مرتبط با به همساالنشان بود؛ بنابراین می
طور که شناختی حافظۀ فعال عنوان کرد. همانکارکرد حلقۀ واج

(، حلقۀ 1974) تر گفته شد، براساس الگوی بدلی و هیچپیش
سازی و پردازش موقتی اطالعات شناختی وظیفۀ ذخیرهواج

شناختی کالمی و گفتاری برعهده دارد. عالوه بر این، حلقۀ واج
وگوی درونی را که طور موقت گفتهای ریاضی، بهدر مهارت

شود، حفظ منظور درک کالمی و مرور اطالعات انجام میبه
توان گفت احتماالً ن مضمون میکند؛ بنابراین در تبیین ایمی

آموزان برای غلبه بر فراموشی، اطالعات را تکرار این دانش
شناختی یا به عبارتی دلیل نقص در حلقۀ واجکردند، اما بهمی

شناختی در بیشتر موارد، سازی پایین حلقۀ واجظرفیت ذخیره
خصوص اطالعات عددی را فراموش اطالعات مسئله به

( 2006یافته با نتایج پژوهش سوانسون و کیم )کردند. این می
 ( نقص در2007) از نظر آندرسون و لکسل همخوان است.

(، نقص 2001عدد و به عقیدۀ سوانسون و سوشه لی ) ظرفیت
آموزان فعال موجب ناتوانی دانش در ظرفیت کالمی حافظۀ

همچنین نتایج  دارای ناتوانی یادگیری در حل مسئله بود.
 بر تأییدی تواندمی( 2013) روئرز ت، دیسووت وویرپژوهش دی

 .باشد حاضر یافتۀ
ها، مسئله بود. طبق یافتهمضمون چهارم مشکالت، درک صورت

آموزان در درک قسمتی از متن مسئله و در برخی موارد دانش
تشخیص عملیات دچار مشکل بودند. در تبیین این مضمون نیز 

طور شود. همانح میشناختی حافظۀ فعال مطرنقص حلقۀ واج
( بر این باور است که حل 2004سوانسون )تر گفته شد، که پیش

ای از درک متن و فرایندهای مسائل ریاضی شامل تعامل پیچیده
ریاضی دارد و از آنجا که مسائل کالمی ریاضی نوعی متن است، 

شناختی مرتبط است. از رمزگشایی و درک متن، به حلقۀ واج
های شناختی بر برخی جنبهرود نقص حلقۀ واجرو انتظار میاین

های محاسباتی مؤثر باشد. حلوجوی راهحل مسئله، مانند جست
( 2001لی )این یافته همسو با نتایج پژوهش سوانسون و سوشه

 است.
ها مشکالت توجه و تمرکز بود. براساس یافتهمضمون آخر 

جدید، استفاده  مسئلۀ حل در قبلی هایمسئله اطالعاتتداخل 
 محاسبات در پرتی و مشکلمسئله، حواس غیرمرتبط اطالعات از
توجهی به اعداد هنگام محاسبه دلیل بیانگشتان به از استفاده با

های آن بود. این توجهی به تعداد انگشتان از زیرمضمونیا بی
توان در ارتباط با مؤلفۀ مجری مرکزی حافظۀ مضمون را می

تر گفته شد، توجه از جمله طور که پیشفعال تبیین کرد. همان
عهدۀ مجری شناختی است که مسئولیت آن برهای روانمهارت

(، مجری مرکزی تعیین 2002مرکزی است. از نظر بدلی )
کند که کدام محرک را باید پردازش کرد و کدام محرک را می

نادیده گرفت. با توجه به اینکه تعداد مشکالت مربوط به این 
ها بسیار اندک بود و همچنین با توجه به نتایج مضمون در گزاره

دهندۀ عملکرد مؤلفۀ آزمون ظرفیت عدد معکوس که نشان
مجری مرکزی حافظۀ فعال است، در شش نفر از 

کنندگان برابر یا باالتر از میانگین یعنی مشابه عملکرد مشارکت
آموزان نقص توان گفت این دانشکودکان همسال خود بود. می

اساسی در مؤلفۀ مجری مرکزی و کارکردهای آن از جمله توجه 
 ارند.ند نامربوط اطالعات بازداری و

های های پژوهش نشان داد بیشتر چالشدرمجموع، یافته
دارای ناتوانی یادگیری در حل  سالۀآموزان هشت تا نهدانش

مسائل کالمی ریاضی، مربوط به نقص در ظرفیت حلقۀ 
حافظۀ  پردازش موقتی اطالعات کالمی و گفتاری شناختی وواج

زی سافعال است. این نقص احتمااًل در مشکالت ذخیره
اطالعات مسئله و درک مسئله بیشترین تأثیر را دارد. همچنین 

به  شناختی،نقص حلقۀ واج جبران آموزان برایاین دانش
 موجبمسئله  این و کنندفضایی تکیه می-طرحوارۀ دیداری

آموزان برای این مؤلفه و تالش دانش بیشتر هرچه تقویت
محاسبات با  صورت دیداری و با تکیه بربازنمایی اطالعات به

هایی مواجه شود. البته این پژوهش با محدودیتمی انگشتانشان
بود که عبارت بودند از: عدم کنترل متغیرهای تأثیرگذار مانند 

آموزان، وضعیت خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی و آموزشی دانش
های هوش وکسلر کودکان عدم دسترسی به نسخۀ پنجم مقیاس

وسیلۀ م برای تمرین بلندفکرکردن بهنبودن شرایط الزو فراهم
 کنندگان.مشارکت

آموزان در حل مسئله، دانش با توجه به اینکه بیشتر مشکالت 
شناختی حافظۀ فعال بود، مربوط به نقص مؤلفۀ حلقۀ واج

های حافظۀ فعال کالمی مانند آموزش مرور ذهنی، تکرار مداخله
ای کودکانه در ها و شعرهدادن به داستانجمالت گفتاری، گوش

های اولیۀ دورۀ ابتدایی پیشنهاد سنین پیش از دبستان و سال
آموزان در حل بیشتر دانشها بیانگر آن است که یافته شود.می
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کردند؛ بنابراین مسائل از راهبرد شمارش با انگشت استفاده می
شود آموزگاران ابتدایی و آموزگاران مراکز آموزشی پیشنهاد می

ادگیری به استفاده از راهبردهای ذهنی مانند جمع های یاختالل
شمارش و ترکیب ، شکست و تجزیه، روش عدد مبنااعداد زیبا، 

عالوه بر  در حل مسائل جمع و تفریق بیشتر توجه کنند. به باال
ت در بعضی شبا توجه به اینکه راهبردهای شمارش با انگاین، 

نادرست صورت های صورت ابتدایی و با روشاز این کودکان به
شود آموزگاران ابتدایی و مربیان مراکز گرفت، توصیه میمی

آموزان، به های یادگیری و اولیای این دانشآموزشی اختالل
کردن اعداد به بندیتر و دستهآموزش شمارش از عدد بزرگ

تایی در شمارش با انگشت و استفاده از اعداد واحدهای پنج و ده
همچنین  تأکید بیشتری داشته باشند. مبنا در شمارش با انگشت

آموزان در درک با توجه به اینکه تعدادی از این دانش
مسئله و تشخیص عملیات ریاضی مناسب برای حل صورت

 ،1گرد در خواندنمسئله مشکل داشتند، آموزش راهبردهای عقب
هآموزان و سبک تدریس کالمیبه دانش به   2سازی ساد

 شود.آموزگاران توصیه می
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Abstract 
The purpose of the present study is to identify the challenges of students with learning difficulties in solving 

mathematical word problems based on working memory function. The subjects of this study were 7 students (2 

girls and 5 boys), aged 7 to 8 years, who were identified as learning disabled in the Learning Disabilities Center 

of Takestan City, and voluntarily participated in this study. At the beginning, the forward spatial span, backward 

digit span, and forward digit span tests from the WISC-IV (Kamkari and Shokrzadeh, 2013) were applied to 

determine the working memory capacity of the students. Then, these students participated in the task-based 

interview and answered the "arithmetic" test items from Kamkari and Shokrzadeh (2013). After transcribing the 

recorded interviews, the data were analyzed using inductive content analysis. The results showed that students face 

five major challenges in solving word problems, which are "relying on fingers to calculate", "difficulty in 

performing mathematical operations", "difficulty in storing information", "difficulty in understanding the 

questions", and "difficulty in paying attention and concentration". The results of this study suggest that these 

students' greatest challenge in solving word problems is related to the defect of the phonological loop of working 

memory. Thus, it seems that students resort to the visuospatial sketchpad to compensate for this defect, which in 

turn leads to a greater strengthening of working memory. To strengthen the phonological loop, verbal working 

memory interventions are recommended, such as training mental repetition, repeating spoken sentences, listening 

to children's stories and poems in preschool. 
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