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 چكيده
 در خـاص  مشكالت با تنها نه رياضي يادگيري اختالل اب كودكانهدف:
ــ ــادگيري ةزمين ــ رياضــيات ي ــت بلكــه هســتند، رو هروب  در آنهــا اكثري

 راسـتا،  همـين  در باشـند.  مـي  جـدي  نقايص دچار شناختي يندهايفرا
 در )PASS( پـاس  تئوري كاربردپذيري بررسي هدف با حاضر پژوهش

 در ويـژه  يـادگيري  خـتالل ا بـا  آموزان دانش رياضي عملكرد بيني پيش
 نـوع  از و توصـيفي  پـژوهش  روش روش: گرفـت.  انجـام  اصـفهان  شهر

ـ  بود. همبستگي  بـا  آمـوز  دانـش  36 پـژوهش  در اسـتفاده  مـورد  ةنمون
 اي چندمرحلـه  گيري نمونه صورت به كه بودند رياضي يادگيري اختالل
 ريـون،  ةپيشـروند  هـاي  مـاتريس  از عبارت پژوهش ابزار شدند. انتخاب

 ارزيـابي  سيسـتم  رياضـي،  ةسـاخت  محقق آزمون مت، كي ايران مونآز
ــرايش -شــناختي ــاگليري، دوم وي ــود. )2014 ،گلدشــتاين و داس (ن  ب

 رگرسـيون  تحليـل  و پيرسـون  همبستگي ضريب آماري روش با ها داده
 اخـتالل  با كودكان كه داد نشان نتايج ها: يافته گرديد. تحليل و تجزيه

 ريزي، برنامه در ناقص كاركرد با مرتبط ملكردع داراي رياضي، يادگيري
 ايـن  هاي يافته گيري: نتيجه هستند. متوالي و همزمان پردازش توجه،

 بــر آمــوزان دانــش رياضــي عملكــرد كــه اســت آن از حــاكي پــژوهش
 PASS شـناختي  ينـدهاي فرا و است متكي پاس شناختي يندهايفرا
 خطـر  رضمعـ  در كودكـان  تشـخيص  امـر  در را متخصصـان  توانـد  مي

   رساند. ياري رياضي يادگيري اختالل
 

 پــاس، تئــوري ويــژه، يــادگيري اخــتالل : يكليــد هــاي واژه
 آموزان دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خاص نيازهاي با كودكان آموزش -شناسي روان ةرشت دكتري دانشجوي .1
 با كودكان آموزش -شناسي روان ةرشت ادياراست مسئول: ةنويسند .2

 ايران .اصفهان دانشگاه -خاص نيازهاي
 دانشگاه -خاص نيازهاي با كودكان آموزش -شناسي روان ةرشت دانشيار .3

 ايران .اصفهان

 
 
 
 

Applicability of the Theory of PASS in 
Predicting the Mathematics 

Performance of Students with Specific 
Learning Disorders  

 
Maryam Samadi, M.A.1,  

Amir Ghamarani, Ph.D.2∗, 
Salar Faramarzi, Ph.D.3 

 
Received: 07. 16.2017                      Revised: 01.07.2018 

Accepted: 06.14.2018 
 
 
Abstract 
Objective: Children with mathematics disorder not 
only have specific problems in mathematics, but 
mostly exhibit deficits in cognitive functioning as 
well. The purpose of this study was to investigate 
the applicability of the theory of PASS in predicting 
the mathematics performance of students with 
specific learning disorders (SLD) in Isfahan, Iran. 
Method: This research was descriptive and 
correlational. The sample comprised 36 students 
with SLD selected by multistage sampling. The 
research instrument was Iran Key Math Test, 
Raven's Progressive Matrices, a teacher-made 
mathematics test, and the Cognitive Assessment 
System, Second Edition. Data were analyzed by 
Pearson correlation coefficient and regression 
analysis. Result: The results demonstrated that the 
performance of children with mathematics disorder 
is associated with an incomplete function in 
planning, attention, and successive and 
simultaneous processing. Conclusion: The findings 
of this study indicate that students' mathematics 
performance depends on PASS cognitive processes 
which can help specialists in identifying children at 
risk of this disorder.  
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 مقدمه
 يآموزان دانش بر پژوهشگران توجه اخير هاي سال در

 رياضي يادگيري در هايي شلچا كه است شده متمركز
 هاي مهارت ،1رياضي يادگيري اختالل در .دارند

 سن از تر پايين بسيار اتياضير در فرد تحصيلي
 درك در افراد نيا .است او يهوش بيضر و تقويمي

 بودن روان يا دقت حساب، قواعد كردن حفظ اعداد،
 هستند مشكل دچار رياضي استدالل و محاسبات

  ).2013 ،2كايآمر يروانپزشك (انجمن
 يكسان ياضير يادگيري اختالل شيوع تخمين

 به توجه با و ديگر ةجامع به اي جامعه از و نيست
 6/3 دامنة اما ،است متفاوت استفاده مورد هاي مالك

 شده ارشگز مختلف هاي پژوهش در درصد 8/9 تا
 ،كاند و آلفونسو انو،يد نتو،يسارم -اسيگلسيا( است

2017.(  
 با تنها نه رياضي يادگيري اختالل با كودكان

 رو هروب رياضيات يادگيري ةزمين در ويژه مشكالت
 ،شناختي يندهايفرا در آنها اكثريت بلكه هستند،

 لوئيت، ون و كروسبرگن ون، رد ون (تال، فعال ةحافظ
 پور، ليمس مير،( فضايي-ديداري هاي اييتوان )،2011

 و نوبس دوين، ، زوكس ؛2010 منون، و گيري وو،
 ؛2011 (گيري، پاسخ بازداري و ،)2013 گابريل،
 يصنقا دچار )2007 ارلي، و هانيچ مازوكو، مورفي،
 اگر كه دهد مي نشان خيرا هاي نوشته .هستند جدي

 ارندد ضرورت ،رياضي عملكرد براي فرايندها اين چه
 پاسولونگي ؛2010 منون، و گيري وو، پور، ليمس (مير،

 مطلوب عملكرد تضمين براي اما )2010 مامارال، و
 اجراي و توسعه كه چرا ،كنند نمي كفايت رياضي
 نيازمند است ممكن مختلف، مراحل در آنها مطلوب

 (سوانسون، باشد بيشتري عمومي شناختي فرايندهاي
 ).2008 ژنگ، و جرمن
 در توجه قابل پيشرفت رغم علي حاضر، حال در

 روانشناختي عصب و شناختي هاي نظريه خصوص
 شناختي فرايندهاي ،رياضي يادگيري اختاللدربارة 
 طور به آموزان دانش رياضي عملكرد در درگير عمومي

 از لفانؤم برخي راستا، اين در شود. نمي درك كلي
 چگونگي توصيف براي بعدي چند رويكرد يك فقدان
 رياضي ةويژ هاي مهارت با شناختي يندهايفرا ارتباط
 ؛2006 همكاران، و (فاچس آورند مي ميان به سخن

 ).2009 سلك، و واتسون كن، مك هيتون، پرستون،
 س،ا(د (PASS)3پاس تئوري براساس مطالعه اين

 اين جامعيت خاطر هب و )1994 كربي، و ناگليري
 هاي تفاوت تحليل و تجزيه و توصيف در تئوري

 ويژه يادگيري اختالل شناسايي و فردي شناختي
 -ايگلسياس از نقل ؛2001 ناگليري، و سا(د

 شده انجام )2017 كاند، و آلفونسو ديانو، سارمينتو،
  است.

 در نينو ينييتب يها مدل از يكي پاس يتئور
 ويژه يريادگي اختالل درمان و يشناس سبب جهت
 يابزارها و وشه يابيارز مشكالت به توجه با كه است
 اختالل در مداخله و ييشناسا يبرا استفاده مورد

 كي عنوان به يتئور اين است. شده يطراح يريادگي
 نديفرا چهار بر مشتمل يشناخت پردازش يتئور

 يمتوال پردازش و همزمان پردازش توجه، ،يزير برنامه
 يشناخت روان عصب يساز مفهوم در شهير كه است

 كوهن، (پاور، دارد 4يناختش يندهايافر از ايلور
 در ).2011 همكاران، و چرچ بارنس، گ،يو نلسون،

 انسان، مغز يشناخت يكاركردها )1973( ايلور يتئور
 واحد نياول شود. يم نيتضم ياتيعمل واحد سه با

 ،5مغز ةساق با و است مخ قشر يختگيانگ مسئول
 است. ارتباط در ها مكرهين يانيم ينواح و انسفاليد

 با و است اطالعات پردازش مسئول واحد نيدوم
 پشت 6يسر پس و يجگاهيگ ،يا انهيآه يها قطعه

 مسئول واحد نيسوم است. ارتباط در يمركز اريش
 يها بول و است آن رييتغ و كنترل و رفتار يزير برنامه
 كنتنا، و يتاد از نقل (به كنند يم ميتنظ را آن يقدام

 و يرياگلن داس، يريناگل كه پاس يتئور ).2013
 نديفرا چهار ،كردند مطرح را آن )1994( يكربا

 يمعرف را ياتيعمل واحد سه نيا در واقع يشناخت
 فرد ييتوانا ،يزير برنامه يعني ،نديفرا نياول كند. يم
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 واحد در و است برنامه كي رييتغ و نظارت جاد،يا يبرا
 ييتوانا ،توجه يعني ،نديفرا نيدوم .گيرد مي قرار سوم

 و ويژه يها محرك بر يشناخت تيفعال كردن متمركز
 در و است بيرق يها محرك به واكنش از يريجلوگ

 ).2013 كنتنا، و يتاد از نقل (به دارد قرار واحد نياول
 فرد همزمان، پردازش يعني ،نديفرا نيسوم در

 قيتلف يمفهوم اي يادراك ةمجموع كي در را ها محرك
 ،يمتوال ردازشپ يعني ،نديفرا نيچهارم در و كند يم

 شوند يم قيتلف ويژه بيترت كي ةليوس هب ها محرك
 در چهارم، و سوم يندهايفرا ).2015 ،سرايم و (داس
 دارند. قرار دوم واحد
 سيستم ةوسيل به پاس تئوري ارزيابي و سنجش 

 انجام  )1997 داس، و ناگليري( 7شناختي ارزيابي
 طراحي دنبال به )1997داس( و ناگليري شود. مي

 گيري اندازه براي تجربه بر مبتني و دار نظام آزموني
 ارزيابي براي آزموني افراد، شناختي يندهايافر كارآمد
 توسط آزمون محتواي بنابراين ساختند. پاس تئوري
 گذشته هاي ديدگاه از و است شده تعيين تئوري
 مباني است. نپذيرفته ثيرتأ شناختي هاي توانايي ةدربار

 و پاس تئوري از حمايت در اي قوي تجربي
 وجود شناختي ارزيابي سيستم در آن سازي عملياتي

 و ناگليري ؛1994كرباي، و ناگليري (داس، دارد
 قابل يجينتا رسد يم نظر به كه يابزار ).2005داس،

 فرهنگ از فارغ و )2000 ،سيويد و (اسپرو نانياطم
 ،يفرانچ و يتاد ،يريناگل ،تيلو ون (كروسبرگن،

 عملكرد از )2013 ،امزيليو و يتاد ،يريناگل ،2010
  كند. يم ارائه يشناخت
 هاي نيمرخ و پاس تئوري كاربرد اخير هاي سال در

 ،يآموزش يها نهيزم در شناختي ارزيابي سيستم
 ويژه يريادگي اختالل درك يبرا ديمف ييشنهادهايپ

 نيب روابط بر مطالعات نيا است. آورده فراهم
 يها يژگيو فيتوص ،يريادگي و پاس فرايندهاي

 يبررس ،ويژه يريادگي اختالل با آموزان دانش يشناخت
 يآموزش يها مداخله و صينقا يفيتوص يها مدل

 ةحوز در ).2000 ،جانسون و يري(ناگل هستند متمركز

 و پاس تئوري كارايي زين يپژوهش قاتيتحق و يدانيم
 يشناخت ارزيابي در آزمون شناختي ارزيابي سيستم

 جورجيو، (وانگ، خواندن يريادگي اختالل با افراد
 ،ينيونتور ا،يكار كنتنا، ،يتاد ؛2012 ،يل و داس
 اختالل و )2005 داس، و يريناگل ،2011 ،يتيوند

 ،يريناگل و تيلو ون (كروسبرگن، ياضير يادگيري
 و يتيوند ،يتاد ؛2004 روجان، و يريناگل ؛2003
 ؛2012 ،يل و داس جورجيو، وانگ، ؛2009 ،يكارتوس
 و ايكار كنتنا، ،يتاد ؛2012 داس، و ويجورج وانگ،
  است. شده داده نشان )2011 ،يتيوند ،ينيونتور

 پردازش« مختلف مطالعات ات،ياضير ةحوز در
 قيحقا حفظ و يعدد فيتكال انجام در را »يمتوال

 ).2013 دنج، ،يل ،ي(كا اند شمرده مهم هيپا يِاضير
 ياضير يعموم تيفقمو با را »يزير برنامه« نيهمچن
 و لريم (بست، مساله حل )،2001 هانتر، و (ژوزف

 محاسبات و )2013 دنج، ،يل ،يكا ؛2011 ،يريناگل
 از اند. كرده مرتبط )1994 ،يكربا و يريناگل (داس،

 »همزمان پردازش« ژهيو هب و »توجه« گريد يسو
 عناصر شامل اغلب چون ،است مساله حل با متناسب

 ديبا و دارند متقابل ارتباط هم با كه شود يم يمختلف
 قيتلف هم با مجموعه كي در يپاسخ به دنيرس يبرا

  ).2015 سرا،يم و (داس شوند
 مورد در متعدد مطالعات انجام و فوق مطالب

 ياضير يريادگي اختالل با افراد يشناخت عملكرد
 درك يبرا را يمهم يشنهادهايپ پاس يتئور برحسب

 يبررس نيمچنه است. كرده هارائ اختالل نيا
اين  توسط پاس يتئور دربارة شده انجام يها پژوهش

 كمتر رانيا در تاكنون كه است آن يايگو ،انمحقق
 و افتهي ساخت شكل به يتئور نيا ييكارا به يپژوهش

 يراستا در حاضر پژوهش لذا است، پرداخته مند نظام
 كه است گرفته شكل يپژوهش سؤال نيا به پاسخ

 عملكرد ينيب شيپ در پاس يتئور يريپذ كاربرد
 چگونه ويژه يريادگي اختالل با آموزان دانش ياضير

  است؟
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  روش
  پژوهش طرح
 يفيتوص آن، اهداف و ماهيت به توجه با پژوهش اين

  .باشد يم يهمبستگ نوع از
  يريگ نمونه روش و نمونه جامعه،

 با آموزان دانش ةكلي را پژوهش اين آماري ةجامع
 پاية در تحصيل به مشغول ياضير دگيرييا اختالل
 هدد مي تشكيل اصفهان شهر ابتدايي پنجم و چهارم

 مناطق ميان از اي، چندمرحله تصادفي روش به كه
 انتخاب نفر 36يدولت مدارس در اصفهان شهر ةگان پنج

 از مرحله سه در گيري نمونه پژوهش، اين در شدند.
 عنوان هب ها كالس و مدارس پرورش، و آموزش مناطق

 از نخست ةمرحل در شد. انجام گيري نمونه واحدهاي
 ةناحي اصفهان، شهر پرورش و آموزش ةگان پنج نواحي

 ةمرحل در .ندشد انتخاب تصادفي طور به چهار و سه
 بيست ،4 و3 ناحية دولتي ابتدايي مدارس بين از دوم

 از و انتخاب تصادفي طور به پسرانه و دخترانه ةمدرس
 دخترانه 10( پنجم و چهارم كالس 20ادتعد آنها بين

 و چهارم پاية معلمان از و شد انتخاب پسرانه)، 10 و
 با مطابق كه را يآموزان دانش شد، خواسته پنجم

 و آماري راهنماي نيپنجم هاي نشانه كنترل فهرست
 ضعيف رياضي درس در رواني اختالالت تشخيصي

 75 تعداد مرحله اين در .نمايند معرفي ،هستند
 آنها از كه شدند معرفي معلمان توسط آموز دانش
 كه شود مشخص تا آمد عمل به ريون هوش آزمون
 .هستند بهنجار ،هوشبهر لحاظ از شده انتخاب گروه
 آزمون و رياضي ةساخت معلم آزمون اين بر عالوه

 از رياضي اختالل تشخيص جهت مت كي رياضيات
  .آمد عمل به آنان

 هوشبهر بودن دارا ساسا بر كنندگان شركت سپس
با  ،ريون ةروند پيش هاي ماتريس آزمون در متوسط

 از تر پايين استاندارد انحراف 5/1 حداقل كسب
 اختالل وجود عدم و مت كي رياضي آزمون در ميانگين
 اختالل داراي آموزان دانش شدند. انتخاب همبود

 36 كه شدند داده تشخيص نفر 65 رياضي يادگيري

 به الزم شدند.  انتخاب تصادفي صورت به آنها از نفر
 اين در كننده شركت آموزان دانش سن كه است ذكر

  بود. سال 11 تا 10 بين وهشژپ
 پژوهش يهاابزار
  سفيد) و سياه( 8ونير شروندهيپ يها سيماتر
 توسط 1938 سال در ونير شروندهيپ يها سيماتر

 تصويري سؤال 60 داراي و است شده ساخته ريون
 ,A, B, C, Dهايي سري( تايي 12 سري پنج از كه است

E( تدريج به آنها دشواري سطح كه است شده تشكيل 
 تصوير از بخشي ها ماده از يك هر در .يابد مي افزايش
 حذف نقش بايد كننده شركت كه است شده حذف
 اگرچه .كند پيدا گزينه 8 تا 6 بين از را شده

 سال 65 تا 5 سنين براي ريون ةشرونديپ هاي ماتريس
 9 سنين در آن كاربرد بهترين ولي است شده ساخته

 .شود مي اجرا گروهي و فردي صورت به و است 18 تا
 در و است فرهنگ به ناوابسته آزمون نيا ضمن در

 نيا ييروا است. شده يابيهنجار يرحمان توسط رانيا
 با برابر وكسلر هوش تست با يهمبستگ در آزمون

 قاتيتحق در آن ييايپا و است شده گزارش 86/0
 ي(توكل است آمده دست به 93/0 تا 83/0 نيب متعدد

 همكاران، و يعابد از نقل به ؛1386 همكاران، و
 تشخيص براي ونير ةشرونديپ يها سيماتر ).1391

 تا اجرا شده است آموزان دانش هوش هنجاري ةدامن
 كم از ناشي آنان يادگيري مشكالتكه  شود مشخص

  .نيست هوشي يتوان
 9مت كي ايران آزمون
 توسط 1988 سال در مت كي رانيا اترياضي آزمون
 منظور به آزمون اين است. شده ساخته كنولي

 رياضي يادگيري اختالل با آموزان دانش شناسايي
 شامل توالي و موضوع لحاظ از و دارد انفراو كاربرد

 هر كاربردهاست. و عمليات اساسي، مفاهيم بخش سه
 ةحوز شود. مي تقسيم حيطه چهار يا سه به بخش

 اعداد شمارش، فرعي آزمون سه از اساسي مفاهيم
 ضرب، تفريق، جمع، از عمليات ةحوز هندسه، و گويا

 هايي پرسش از كاربرد ةحوز و ذهني ةمحاسب و تقسيم
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 و ها داده تفسير تخمين، پول، زمان، گيري، اندازه براي
 ايران در آزمون اين است. شده تشكيل لهئمس حل
 محمد توسط 8/11 تا 6/6 نزاآمو دانش براي

 است. شده هنجاريابي )1381( هومن و لياسماع
 در كرونباخ آلفاي روش از استفاده با آزمون اين عتبارا

در اين  است. شده گزارش 84/0 تا 80/0 بين پايه
 تشخيص براي مت كي رانيا اترياضي آزمونمطالعه 
اجرا  اتياضير در نقص با همراه ويژه يريادگي اختالل

  .شده است
 رياضي ةساخت محقق آزمون
 رياضي عملكرد ارزيابي براي آزمون اين از

 آزمون اين شد. استفاده پژوهش در گانكنند شركت
 هاي كالس معلمان از تن چند مشورت با محقق توسط
 كه شد ساخته اصفهان شهر ابتدايي پنجم و چهارم
 )،سوال 5( حساب هاي حوزه در سوال 20 داراي

 لهئمس حل و سوال) 5( هندسه سوال)، 5( شمارش
 است. 20 با برابر آزمون اين كل ةنمر بود. سوال) 5(

 از اي نمونه روي آزمون سواالت پايايي، ةمحاسب جهت
 براي .شد اجرا ،مطالعه مورد ةنمون از غير ،آموزان دانش

 صوري روايي و محتوا روايي از آزمون روايي بررسي
 و متخصصان توسط آن صوري ييروا شد. استفاده
 با آن محتواي روايي و گرفت قرار ييدأت مورد معلمان

 ةپاي رياضي كتاب آموزشي محتواي و ها هدف به توجه
 آلفاي روش به زين پايايي ضريب شد. برآورد مربوط

  د.يگرد محاسبه85/0 با برابر كرونباخ
 دوم شيرايو -يشناخت يابيارز ستميس
 پاس يشناخت يها نديافر يابيرزا يبرا پژوهش نيا در
 دوم شيرايو -يشناخت يابيارز ستميس كوتاه فرم از

 )2014( نيگلدشتا و داس ،يريناگل توسط كه
 ارزيابي سيستم .ديگرد استفاده شده، يطراح

 كه است فردي آزمون يك دوم ويرايش -شناختي
 و كودكان شناختي عصب هاي توانايي سنجش براي

 از آزمون نيا رود. يم كار بهه سال 18 تا 4 نوجوانان
 يكدهاتشكيل شده است:  اسيمق خرده چهار
 كننده شركت اس،يمق خرده نيا (در 10شده يزير برنامه

 در است، شده ارائه حروف با مرتبط كه را ييكدها ديبا
 ني(ا11يانيب توجه )،كند پر اي ويژه يزمان ةمحدود
 است. سن با مرتبط ةمجموع دو شامل اس،يمق خرده

 كننده شركت سال 7-4 سن به مربوط ةمجموع در
 در شده داده نشان وانِيح ايآ كه كند مشخص ديبا

 در ريتصو يِنسب ةانداز از نظر صرف ،يواقع يزندگ
 ةمجموع در نيهمچن كوچك. اي است بزرگ ،صفحه
 يجاه ب ديبا كننده شركت سال18-8 سن به مربوط

 ببرد نام را يجوهررنگ  رنگ، مربوط به ةواژ خواندن
 نيا در( 12ها سيماتر )،است با آن نوشته شده واژه كه

 كي يها بخش نيب رابطة ديبا كننده شركت قسمت
 نيبهتر نييپا گزينة 6 از و دهد صيتشخ را تميآ

است.  13ارقام. آخرين مقياس )كند انتخاب را نهيگز
 دوم شيرايو -يشناخت يابيارز ستميس كوتاه فرم

 كي در )2014( نيلدشتاگ و داس ،يريناگل توسط
 كه كايآمر از جامعة سال) 18 تا 4( ينفر 1417 ةنمون
 شده يابيهنجار داشتند، را ييايجغراف مهم يرهايمتغ

ة نمر يبرا دروني همساني ضريب مطالعه اين در است.
 همچنين .ه استآمد دست به 94/0 اسيمق كل

 نشان 89/0 بازآزمايي ضريب طريق از را آزمون پايايي
 ستميس كوتاه فرم پايايي ةمحاسب جهت .ندا هداد
 نيا ،يرانيا ةجامع در دوم شيرايو -يشناخت يابيارز

 از نفر 350 بر مشتمل اي نمونه روي آزمون
 ضريب آن از پس و شد اجرا اصفهان شهر آموزان دانش
 آلفاي آمد. بدست كرونباخ آلفاي روش به پايايي

  گرديد. احراز 80/0 با برابر كرونباخ
 ها فتهيا

ة نسخ spss آماري افزار نرم با ها داده تحليل و تجزيه
 رمعيا انحراف و ميانگين هاي آماره از هاستفاد با و 21
 سطح در رگرسيون تحليل آزمون و توصيفي سطح در

  .گرفت صورت استنباطي
 در ويـژه  يريادگيـ  اختالل با آموز دانش 36 نيب از

 11 نفـر  20 درصد) و 4/44( ساله 10 نفر 16 ،ياضير
 آمـوز  دانـش  18 ضـمن  در بودنـد.  درصد) 6/55( ساله

  بودند. پسر آموز دانش 18 و دختر
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  است. شده گزارش )1( جدول در پژوهش متغيرهاي معيار انحراف و ميانگين
 مطالعه مورد متغيرهاي توصيفي هاي آماره .1 جدول

 استاندارد انحراف ميانگين تعداد متغيرها
 10 33/37 36 يزير برنامه

 23/5 47/18 36 توجه
 88/3 69/13 36 همزمان پردازش
 22/3 12 36 يمتوال پردازش

 828/0 33/3 36 شمارش
 806/0 41/3 36 حساب
 769/0 08/3 36 هندسه

 881/0 27/3 36 مسئله حل
 

 شود مي مشاهده 1 جدول در كه گونه همان
 به يزير برنامه تفكر ريمتغ استاندارد انحراف و ميانگين

 توجه استاندارد وانحراف ميانگين ،10 و 33/37 ترتيب
 پردازش استاندارد انحراف و ميانگين ،23/5 و 47/18

 استاندارد انحراف و ميانگين ،88/3 و 69/13 همزمان
 و نيانگيم نيهمچن .است 22/3 و 12 يمتوال پردازش
 نيانگيم ،828/0 و 33/3 شمارش ريمتغ اريمع انحراف

 ،806/0 و 41/3 حساب ريمتغ رايمع انحراف و

 769/0 و 08/3 هندسه ريمتغ اريمع انحراف و نيانگيم
 و 27/3 مسئله حل ريمتغ اريمع انحراف و نيانگيم و

  .ه استبود 881/0
 يشناخت يندهايفرا بين  طةراب بررسي منظور به
 بيضر از ،آموزان دانش ياضير عملكرد با پاس

 2 جدول در جينتا د.يگرد استفاده رسونيپ يهمبستگ
  است. شده گزارش

 پژوهش متغيرهاي همبستگي هاي ماتريس .2 جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 يزير برنامه
       1 369/0* توجه

      1 601/0** 419/0* همزمان پردازش
     1 669/0* 355/0* 431/0** يمتوال پردازش

    1 653/0** 655/0** 444/0** 573/0** شمارش
   1 813/0** 593/0** 489/0** 169/0 542/0** حساب
  1 403/0* 538/0** 564/0** 783/0** 408/0* 482/0** هندسه

 1 512/0** 476/0** 652/0** 382/0* 660/0** 676/0** 582/0** مسئله  حل
 05/0*= p≤ 01/0**= p≤  

 

 همبستگي ضرايب دهد مي نشان 2جدول نتايج
 عملكرد با پاس يشناخت يدهانيفرا بين شده محاسبه

 بيضر يعبارت به است. معنادار آموزان دانش ياضير
 ،573/0 يزير برنامه با شمارش نيب يهمبستگ
 همزمان پردازش با شمارش و 444/0 توجه با شمارش

 بود. 653/0 و 655/0 بيترت به يمتوال پردازش و
 و 542/0 يزير برنامه با حساب نيب يهمبستگ بيضر
 پردازش و همزمان پردازش با حساب نيب ةرابط
ة رابط ضمن در بود. 593/0 و 489/0 بيترت به يمتوال

 يهمبستگ بيضر نبود. معنادار توجه با حساب نيب
 توجه با هندسه ،482/0 يزير برنامه با هندسه نيب

 يمتوال پردازش و همزمان پردازش با هندسه و 408/0
 بيضر نيهمچن بود. 564/0 و 783/0 بيترت به

 حل ،582/0 يزير برنامه با مسئله حل نيب يهمبستگ
 پردازش با مسئله حل و 676/0 توجه با مسئله

 652/0 و 660/0 بيترت به يمتوال پردازش و همزمان
  بود.

 PASS يشناخت يندهايفرا سهم نييتع منظور به
 از آموزان دانش ياضير عملكرد ابعاد ينيب شيپ در
 در نتايج شد. هاستفاد گام به گام ونيرگرس بيضر

 .است شده ارائه 3 جدول
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  پاس يشناخت يندهايفرا اساس بر ياضير عملكرد ينيب شيپ منظور به گام به گام ونيرگرس مدل خالصه .3 جدول

 R R2 B Beta نيب شيپ ريمتغ مدل مالك ريمتغ
 يخطا

 t F استاندارد
 سطح
 يمعنادار

 شمارش عملكرد
 0001/0 479/25 049/5 028/0 655/0 140/0 429/0 655/0 همزمان پردازش 1

 و همزمان پردازش 2
 0001/0 100/19 773/2 011/0 362/0 030/0 537/0 732/0 يزير برنامه

 0001/0 480/18 299/4 035/0 593/0 148/0 352/0 593/0 يمتوال پردازش 1 حساب عملكرد 

 و يمتوال پردازش 2
 0001/0 667/13 467/2 012/0 352/0 028/0 453/0 673/0 يزير برنامه

 0001/0 833/53 337/7 021/0 783/0 155/0 613/0 783/0 همزمان پردازش 1 هندسه عملكرد

 مسئله  حل عملكرد

 0001/0 666/28 354/5 021/0 676/0 114/0 457/0 676/0 توجه 1

 0001/0 314/23 194/3 011/0 385/0 034/0 586/0 765/0 يزير برنامه و توجه 2

 و يزير برنامه وجه،ت 3
 0001/0 838/18 164/2 031/0 298/0 068/0 638/0 799/0 همزمان پردازش

 

 از ،R2 مقدار به توجه با ،3 جدول جينتا اساس بر
 همزمان پردازش ،پاس يشناخت يها نديفرا نيب

 ينيب شيپ را شمارش عملكرد درصد 43 نزديك به
 اثر مدل، كه است داده نشان زين F آزمون كند. يم

 است داشته شمارش عملكرد بر يمعنادار
)479/25F=، 01/0P≤.( زين يزير برنامه كه يهنگام 

 مدل يكنندگ ينيب شيپ قدرت شود، يم اضافه مدل به
 54 حدود به درصد 43 از و بابد يم شيافزا درصد 11

 كه است داده نشان زين F آزمون جينتا رسد. يم درصد
 را خود يمعنادار مدل ،يزير برنامه شدن اضافه با

  ).≥100/19F=، 01/0P( است كرده حفظ
 اساس بر حساب عملكرد ينيب شيپ خصوص در

 نيب از ،R2 مقدار به توجه با ،پاس يشناخت يها نديفرا
 35 حدود يمتوال پردازش ،پاس يشناخت يها نديفرا

 F آزمون كند. يم ينيب شيپ را حساب عملكرد درصد
 عملكرد بر يمعنادار ثرا مدل، كه است داده نشان زين

 يهنگام ).≥480/18F=، 01/0P( است داشته حساب
 قدرت شود، يم اضافه مدل به زين يزير برنامه كه

 از و بابد يم شيافزا درصد 10 مدل يكنندگ ينيب شيپ
 زين F آزمون جينتا رسد. يم درصد 45 به درصد 35

 مدل ،يزير برنامه شدن اضافه با كه است داده نشان
 ،=667/13F( است كرده حفظ را خود يمعنادار

01/0P≤.(  

 براساس هندسه عملكرد ينيب شيپ خصوص در
 نيب از ،R2 مقدار به توجه با ،پاس يشناخت يها نديفرا
 61 حدود همزمان پردازش ،پاس يشناخت يها نديفرا

 F آزمون كند. يم ينيب شيپ را هندسه عملكرد درصد
 عملكرد بر يدارمعنا اثر مدل، كه است داده نشان زين

  ).≥833/53F=، 01/0P( است داشته هندسه
 براساس مسئله حل عملكرد ينيب شيپ خصوص در

 نيب از ،R2 مقدار به توجه با ،پاس يشناخت يها نديفرا
 درصد 45 حدود توجه ،پاس يشناخت يها نديفرا

 زين F آزمون كند. يم ينيب شيپ را مسئله حل عملكرد
 عملكرد بر يمعنادار راث مدل، كه است داده نشان
 ).≥666/28F=، 01/0P( است داشته مسئله حل

 شود، يم اضافه مدل به زين يزير برنامه كه يهنگام
 شيافزا درصد 13 مدل يكنندگ ينيب شيپ قدرت

 جينتا رسد. يم درصد 58 به درصد 45 از و بابد يم
 شدن اضافه با كه است داده نشان زين F آزمون
 است كرده حفظ را خود يدارمعنا مدل ،يزير برنامه

)314/23F=، 01/0P≤.( پردازش شدن اضافه با 
 حدود مدل يكنندگ ينيب شيپ قدرت مدل، به همزمان

 جينتا رسد. يم درصد 63 به و بابد يم شيافزا درصد 5
 پردازش شدن اضافه با كه است داده نشان زين F آزمون

 ار خود يمعنادار مدل ،يزير برنامه و توجه به همزمان
  ).≥838/18F=، 01/0P( است كرده حفظ
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  يريگ جهينت و بحث
 يتئور يريكاربردپذ بررسي هدف با حاضر تحقيق

 اختالل با كودكان ياضير عملكرد ينيب شيپ در پاس
 نيا حاضر، ةمطالع جينتا گرفت. انجام ياضير يريادگي

 يريادگي اختالل با كودكان كه كند يم دييأت را هيفرض
 در ناقص كاركرد با مرتبط هاييكردعمل يدارا ياضير
 »يمتوال و همزمان پردازش توجه، ،يزير برنامه«

 ؛2003 ،يريناگل و تيلو ون (كروسبرگن، هستند
 ،يكارتوس و يتيوند ،يتاد ؛2004 روجان، و يريناگل

 وانگ، ؛2012 ،يل و داس جورجيو، وانگ، ؛2009
 و ايكار كنتنا، ،يتاد ؛2012 داس، و ويجورج
 عملكرد گر،يد عبارت به ).2011 ،يتيوند ،ينيونتور
 پردازش و يزير برنامه توجه،« براساس مسئله حل

 همزمان پردازش« توسط شمارش عملكرد ،»همزمان
 پردازش« توسط حساب عملكرد ،»يزير برنامه و

 توسط هندسه عملكرد و »يزير برنامه و يمتوال
  شود. يم ينيب شيپ»همزمان پردازش«

 با جينتا ،مسئله  حل عملكرد مورد در
 لرويم (بست، مطالعات يبرخ از حاصل يها ينيب شيپ

 سرا،يم و داس ؛2013 دنج، ،يل ،ي؛كا2011 ،يريناگل
 در تيموفق كه دهد يم نشان و دارد يهمخوان )2015

 ،يزير برنامه« نديفرا با ياضير ةمسئل حل عملكرد
 نقش است. ارتباط در »توجه و همزمان پردازش

 را رياضي ةمسئل حل عملكرد در »يزير نامهبر« نديفرا
 اينگونه پاس رويكرد تئوريكي مباني به توجه با

 بر عالوه »ريزي برنامه« يندفرا كه كرد تبيين توان مي
 مورد در يريگ ميتصم يبرا ،ويژه يها پاسخ يابيارز

 ،يفرد عملكرد كنترل ،ياضير ةمسئل كي حل
 الزم نيز ياضيرة ويژ قيحقا از استفاده و يادآوري

 و ون و،يجورج ،يكا ؛1997 داس، و يري(ناگل است
 نيل ريزي، برنامه ).2015 سرا،يم و داس ؛2016 داس،

 جهت الزم هاي استراتژي طراحي طريق از را اهداف به
 آنها براي حلي راه ابتدا در شايد كه كارهايي انجام
 بر عالوه همچنين سازد. مي ميسر نداشته، وجود
 نظارتي خود شامل ،برنامه يك اجراي و ارزيابي ايجاد،

 ،ها حل راه توليد امكان و شود مي نيز تكانه كنترل و
 و توجه كنترل ها، مهارت و آگاهي از مشخص ةاستفاد

 فراهم را متوالي و همزمان شناختي فرايندهاي
 در كمتر مهارت داراي آموزان دانش بنابراين كند. مي

 كاربرد در يافته سازمان پاسخ و ريزي برنامه
 كمتري راندمان مسئله حل براي الزم هاي استراتژي

 كاتينگ، و گيست يانگ، گلدبرگ، (ايسون، دارند
 به اطالعات سازماندهي و ريزي برنامه توانايي .)2012
 در بعدها و كند مي كمك تر پيچيده متن درك
 حل از مهمي عنصر متوسطه و ابتدايي آموزان دانش
 .شود مي رياضي ةمسئل
 ،ياضـ ير ةحـوز  در مطالعـات  يبرخـ  گريد يسو از

 تيـ موفق در اسـت  ممكن »توجه« كه اند كرده گزارش
 داشـته  تياهم ياضير ةمسئل حل يبرا ژهيو  هب ياضير

ــد ــبرگن، باش ــلو ون (كروس ــاگل و تي  ).2003 ،يرين
 فيـ تكل هر ةسازند ياجزا ينشيگز يبررس در »توجه«

 دارد. تيـ اهم مربوطه يها تيفعال بر تمركز و يآموزش
 در اساسي يمشكالت رياضي اختالل دچار آموزان شدان

 هـاي  مهـارت  و كالمـي  هـاي  همسئل حل نظير مواردي
 و ها مسئله در بديهي اطالعات تشخيص آن، به مربوط
 ،1384 (لرنــر، دارنــد تكليــف پايــان تــا توجــه حفــظ

 نشــان هــا پــژوهش ديگــر ســوي از ).2008 روتي،دپــ
 عمليـات  اينكـه  بـا  موزانآ شدان اين از گروهي ندا هداد

 دليـل  بـه  امـا  داننـد  مـي  را هـا  همسـئل  حـل  به مربوط
 در اشـتباهاتي  دچـار  اسـت  ممكـن  تـوجهي  مشكالت

 و اعـداد  كامـل  نوشـتن  هـا،  سـتون  ها، عالمت به توجه
 عدد يك و ندازندبي جا را اعداد و شوند نويسي  مجاورت

  ).1386 (تبريزي، نكنند محاسبه را
 اينكه بر مبني است ودموج شواهدي همچنين،

 آنچه بر افراد كنترل از مانع است ممكن توجه قصن
 جانسون -هوگ هامفريز، اينس، (مك شود خوانند مي

 خواندن هنگام است ممكن چون )،2003 تانوك، و
 و كند پرت را آنها حواس جزئيات تر، طوالني مسايل

 شوند متمركز اصلي هاي ايده بر نتوانند نتيجه در
 ممكن نيز توجه نواقص ).2014 همكاران، و (كندئو
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 نشان ،مسئله صورت درك طول در را خودشان است
  .دهند
 مسائل حل با متناسب ژهيو هب »همزمان پردازش«

 يمختلف عناصر شامل اغلب چون ،است ياضير
 يبرا ديبا و دارند متقابل ارتباط هم با كه شود يم

 ند.شو قيتلف هم با مجموعه كي در يپاسخ به دنيرس
 ازين با ياضير ةمسئل حل در همزمان پردازش تناسب

 واكنش كي جاديا يبرا مختلف عناصر قيتلف به
 سرا،يم و (داس است بوده درارتباط مطلوب (پاسخ)
2015.(  
 نيا جينتا شمارش، عملكرد ينيب شيپ مورد در
 ةليوس به ييتوانا نيا كه دهد يم نشان مطالعه

 در شود. يم نييتب »يزير برنامه و همزمان پردازش«
 يساختارها با »همزمان پردازش« مشهود ةرابط پرتو

 ريتفس گونه نيا توان يم را جينتا نيا ،ييفضا يداريد
 بين ارتباط اعداد، ترتيب اعداد، مكاني ارزش كه كرد

 و آنها خواندن راست به چپ از نتيجه در و اعداد
 مفاهيم درك به وابسته يهمگ محيطي، ياشيا ترتيب

 و اوس اشتر .باشد يم مكاني -فضايي روابط و اييفض
 فضايي ادراك در اختالل كه دريافتند )1974( نن لتي
 و كرده مداخله عددي نظام كامل تجسم امر در

 را اعداد بين ةفاصل نتواند كودك كه شود مي موجب
 كه اين شناسايي مثالً كه صورت بدين دهد. تشخيص

 خواهد مشكل او يبرا ،6 به يا است نزديكتر 4 به 3
 ).1391 محمديان،ريا و آزاد اصلي از نقل (به بود

 ادراك جمله از بينايي اطالعات پردازش هاي مهارت
 كنند مي ايفا يادگيري در را مهمي نقش فضايي روابط

 مفاهيم رشد براي يا زمينه پيش ها مهارت اين و
 هاي سال در اعداد و حروف بازشناسي و درك رياضي،

 نقش نييتب با رابطه در است. ندبستا بعدي
 همان به توان يم شمارش عملكرد در »يزير برنامه«
  شد، اشاره مسئله حل عملكرد خصوص در كه ينييتب

  كرد. استناد
 يها ينيب شيپ با جينتا حساب، عملكرد مورد در
 ؛2013 دنج، ،يل ،ي(كا مطالعات يبرخ از حاصل

 دهد يم ننشا و دارد يهمخوان )2001 هانتر، و ژوزف
 پردازش« نديفرا با ياضير محاسبات در تيموفق كه

 ها پژوهش است. ارتباط در »يزير برنامه و يمتوال
 يادگيري اختالل داراي آموزان شدان كه اند هداد نشان

 براي ،رياضي مفاهيم يادآوري و فراگيري در رياضي،
 از تر فضعي ،حساب و رياضي اصول و واقعيات مثال

 ،سفوك و فوكس( كنند يم عمل ديعا آموزان شدان
 محاسبات يادگيري اختالل داراي كه كودكي ).2005
 ةاولي آموزش طي است ممكن اغلب است، رياضي
 در ريشه كه اصلي هاي مهارت يادگيري در رياضي
 گيري  ةعقيد به شود. مواجه مشكل با دارد، حافظه

 از و داشته تداوم مشكل اين رسد يم نظر به )2004(
 از نقل (به باشد اي هحافظ مشكالت هاي يويژگ

 فعال ةحافظ در كودكان از گروه اين ).2008 واگامن،
 از رياضي محاسبات در دليل همين به دارند، مشكل

 انگشتان با شمارش مانند نيافته رشد راهبردهاي
 ةرابط به باتوجه ).2006 (گيري، كنند يم استفاده
 يشناخت جوا ليتحل با »يمتوال پردازش« نيب موجود

 ريتفس فوق صورت به توان يم را جينتا نيا حافظه، و
  كرد.

 نشان جينتا هندسه عملكرد مورد در نيهمچن
 با ياضير عملكرد از طهيح نيا در تيموفق كه دهد يم

 تبيين در است. ارتباط در »همزمان پردازش« نديفرا
 (كه فضايي روابط درك كه گفت توان مي يافته اين
 از يكي دارد) همزمان پردازش با مشهود ةرابط
 كسب در ثرؤم عوامل ترين پيچيده و ترين مهم

 خصوص به دبستان دوران يادگيري نيازهاي پيش
 يكي ديگر بياني به .رود مي شمار به رياضي يادگيري

 رياضي يادگيري اختالل با كودكان اصلي مشكالت از
 روابط درك به مربوط پايه هاي مهارت كسب عدم به

 بر دبستان اوايل و دبستاني پيش سنين رد فضايي
 به رياضي مفاهيم يادگيري كه آنجا از .گردد مي

 ضعف نتيجه در است، اي زنجيره و وار سلسله صورت
 ميزان روزافزون كاهش به پايه مهارت يك در

 .شود مي منجر كودكان اين در درس اين يادگيري
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 با كودكان بين در فضايي روابط درك در ضعف
 در اختالل باعث سو يك از رياضي، يادگيري اختالل

 سبب نيز خود اين كه شود مي اعداد نظام ذهني تصور
 و اعداد بين فاصله نتوانند كودكان اين كه گردد مي

 ديگر سويي از ،دهند تشخيص را آنها به مربوط مكان
 و دادن نظم يابي، جهت دادن، قرار توانايي در
 و دور يا نزديك محيط در اشيا درك يا جاكردن هجاب
 تصوري دنياي يك و واقعي دنياي يك ساختن در نيز

 اين .آورد مي وجود به اساسي اشكالي ذهني،
 داراي آموزان دانش كه شود مي سبب نيز اه نارسايي
 نظام بين روابط يافتن در رياضي يادگيري اختالل
 حجم و مساحت، طول، ،شيء ثبات فضا، مكان، اعداد،
  .گردند اي عديده مشكالت دچار
 گفت، توان يم يپژوهش ةنيشيپ يبررس با

 به را متخصصين پاس يتئور بر مبتني يها يابيارز
 و قوت نقاط نمودارهاي دربارة اطالعاتي جويو جست
 مجموع، در كند. مي رهنمون كودكان ةويژ ضعف

 :است ارزشمند دليل چهار به پاس فرايندهاي بررسي
 اساسي ايفراينده به نسبت بينشي پاس يتئور

 موفقيت، جاي به كند، مي دايجا ويژه يادگيري اختالل
 نتايج .كند مي برآورد را شناختي فرايندهاي كيفيت

 سطح در موجود ضعف و ناتواني ثيرتأ تحت كمتر
 بهتر را تحصيلي دستاوردهاي و گيرند مي قرار رفتاري

 و معلمان به ترتيب بدين و كند مي بيني پيش
 اي بينانه واقع اهداف تا كند مي كمك شناسان روان

 از حاصل ويژه نمودارهاي براين، عالوه كنند. تنظيم
 هدايت را درمان هاي برنامه توانند مي پاس فرايندهاي

 هماهنگي صورت در آموزش كه معنا اين به كنند.
 ثرترؤم تواند مي كودكان شناختي نمودارهاي با دقيق
 از نقل ؛2005 همكاران، و (پاپادوپولوس باشد

 انيپا در ).2015 ،نيورس ون و تيلو ون كروسبرگن،
 به يشيافزا به رو ازين كه كرد نشان خاطر ديبا

 ليتسه جهت ،يشناخت روان عصب يها يابيارز
 پاس يتئور .دارد وجود مداخله يراهنما و يآگه شيپ

 عصب يها نديفرا فيتعر يبرا يكار دستور

 شنهاديپ نانسا رفتار و عملكرد ييربنايز يشناخت روان
 ةمثاب به الگو نيا كاربرد و ارزش درك لذا .كند يم

 يبرا ،يشناخت روان عصب يابيزار جهت يچارچوب
 تا كند يم فراهم را يذهن ةيآما كي نيمتخصص

 اين هاي محدوديت از .كنند نيتدو اثربخش يا همداخل
 نتايج كه است سني گروه يك روي آن انجام ،پژوهش

 .كند مي تعميم قابل سني روهگ همان براي تنها را آن
 نيز سني هاي گروه ساير بر پژوهش اين انجام رو اين از

 آن تازگي دليل به ،حاضر پژوهش .شود مي پيشنهاد
 هاي نمونه در تكرار نيازمند ،ايراني هاي نمونه در

 .است بيشتر تجربي ييدهايأت و مختلف
 نوشت پي

1. Mathematical learning disabilities 
2. American Psychiatric Association 
3. Planning, Attention, Successive, Simultaneous 
(PASS) 
4. Cognitive processes 
5. Brain stem 
6.Occipital, parietal, and temporal lobes 
7. Cognitive Assessment System (CAS) 
8. Raven's progressive matrices 
9. Iran Key Math Tes 
10. Planned Codes 
11. Expressive Attention 
12. Matrices 
13. Digit 
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