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The comparison of the effectiveness of computer-based education and traditional 

education on the numerical memory in students with mathematics disorder 
Anousha Nikoubakht1, Manige Shehniy Yeilagh2, Alireza Kiamanesh3 

 چكيده

آموزان به علت این ساله تعداد زیادی از دانش شوند و هرترین علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب مییادگیری مهم اختالالتزمينه: 

آموزان تواند در یادگیری این دانشهای آموزشی کارا میوجود برنامهاما آیا  شوند.اختالالت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل می

انشد و آموزش به روش سنتی بر حافظه عددی آموزش مبتنی بر رایانهبا هدف مقایسه اثربخشی  این پژوهشهدف:  ؟شود مؤثر واقع

 وآزمون سپ - آزمونپیشبا طرح  یآزمایشنیمه از نوع  این پژوهشروش:  .ی پایه سوم شهر اهواز انجام شددارای اختالل ریاض آموزان

ود. از میان اهواز ب شهر ابتدایی سوم آموزان پسر و دختر دچار اختالل یادگیری ریاضی پایهشامل کلیه دانشگواه بود. جامعه آماری گروه 

 و یآزمایش گروه دو) گروه سه در به صورت تصادفی وانتخاب   ساده تصادفی گیرینمونه روش از طریو نفر 21 حجم به اینمونه آنها،

چهارم  نسخه -کودکان  برای وکسلر هوش حافظه عددی آزمونآزمون استفاده از خرده ها باداده شدند. جای زین (گواه گروه یك

نشان داد که  ایجنتها: يافتهگرفتند. ها از طریو تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی مورد تحلیل قرارآوری شد. داده(، جمع2112)

آموزان تفاوت ( بر حافظه عددی دانش>10/1p( و گروه گواه )>12/1p)بین اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به روش سنتی 

آموزش مبتنی بر رایانه نسبت به آموزش به روش سنتی اثر بخشی بیشتری بر بهبود حافظه عددی گيری: نتيجه دار وجود داشت. معنی

 یادگیری ریاضی، حافظه عددی: آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش سنتی، اختالل هاكليد واژه .آموزان دارددانش

Background: Learning disorders are the main cause of poor academic performance and annually many students 

have difficulties in learning lessons due to these disorders. But whether, the availability of effective educational 

programs could be effective in teaching these students. Aims: The present study aimed to compare the 

effectiveness of computer-based education and traditional education on numerical memory of the third grade 

students with mathematics disorder in the city of Ahvaz. Method: The present research was a quasi-experimental 

study with a pretest-posttest design and control group. The statistical population consisted of all third grade male 

and female students with mathematics disorder in the city of Ahvaz. Among them, 60 people were selected by 

simple random sampling and were randomly assigned into three groups (two experimental groups and one control 

group). The data were collected using the numerical memory test of Wechsler intelligence scale for children-

fourth edition (2004). Data were analyzed by covariance analysis and Bonferroni post hoc test. Results: The 

results showed that there were significant differences between the effectiveness of computer-based education and 

traditional education (p<0/05) and the control group (p<0/01) on students’ numerical memory.                  

Conclusions:  computer-based education is more effective on improving students’ numerical memory than 

traditional education. Key words: Computer-based education, Traditional education, Mathematics disorder, 

Numerical memory 
 

Corresponding Author: shehniyailaghm@yahoo.com 
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 مقدمه

مار کننده رفتار انسان به شیادگیری، یکی از عوامل مهم و تعیین

های فطری انسان کنار گذاشته شود، به یقین سایر آید. اگر بازتابمی

 زند محصول یادگیری است؛هایی که از او سر میرفتارها و فعالیت

ت آید، اما قسمهای مختلف به دست میاین یادگیری از طریو شیوه

و آموزش است. به عبارت  امع امروزی حاصل تالشاعظم آن در جو

های دی ر، قسمت زیادی از یادگیری انسان معاصر در طول سال

تحصیل و از طریو آموزش رسمی در مدارس صورت می گیرد. در 

همین مدارس، بسیارند کودکانی که از ظاهر و هوشی طبیعی 

ود الن خکنند، مثل همسابرخوردارند، همانند سایر کودکان بازی می

های خودیاری الزم را دارند، کارهایی را که به آنها در خانه مهارت

دهند و به طور کلی از رفتار عادی گردد به خوبی انجام میواگذار می

برخوردارند، اما وقتی پای خواندن و نوشتن و حساب کردن پیش 

آید نقایص آشکاری را از خود نشان می دهند و متناسب با می

کنند. به دفعات از معلمان شنیده شده است ی خود عمل نمیهاتوانایی

آموزان در دروس خاصی ضعیف عمل کرده و که برخی از دانش

تفاوت آشکاری بین عملکرد آنان در آن درس با سایر دروس مشاهده 

شود که این مسئله، سؤاالت بدون پاسخ زیادی را در ذهن آنان و می

-در غالب اوقات مت سفانه بدون اینان یزد. ولی والدین کودکان برمی

آموز اقدامی صورت گیرد، این که در جهت رفع مشکل دانش

کی یابد. یآموز خاتمه میوضعیت با مردودی یا ترک تحصیل دانش

آموزان در آنها ضعیف عمل از دروسی که معموالً این دسته از دانش

ودکان ککنند، ریاضیات است. این افراد در مقوله خاصی از حیطه می

ندی بهای ویژه یادگیری ریاضی دستهاستثنائی تحت عنوان ناتوانی

 اولسونگیرد )می آموزان را دربرشده و درصد قابل توجهی از دانش

 (. 0713، ترجمه سیف، 2102، 0هرگنهانو 

به عنوان یك اختالل در سومین  2یادگیری ریاضی ناتوانی

در سال   7مریکامجموعه تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آ

فرد در  2مطرح گردید. این اختالل، عبارت از ضعف توانش 0181

                                                           
1. Olson & Hergenhahn 
2. mathematics learning disability 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- 

third edition - American Psychiartic Association (DSM-

III –APA) 
4. skill 
5. Dowker 

های مربوط به درس ریاضی، باتوجه به ظرفیت هوش و انجام فعالیت

 بایست بهها میسطو مورد انتظار از کودک است، که این توانش

گیری شده باشد. براساس های میزان شده فردی اندازهآزمون کمك

آمریکا  روانپزشکی وعه تشخیصی و آماری انجمنچهارمین مجم

های زبانی، ادراکی، (، این کودکان در چهار گروه از توانش0112)

ریاضی و توجهی مرتبط با ریاضیات مشکل دارند. به عبارت دی ر 

های ویژه در ریاضی اصطالحی برای گستره وسیعی از نارسایی

(. براساس 2112، 2رهای دیرپا در حوزه ریاضیات است )داوکناتوانی

 پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا

درصد  2تا  2(، شیوع این اختالل در کودکان دبستانی بین 2102)

بحرینی، زادهبحرینی و حسینزاده)به نقل از ذبیحی، حسین است

های ویژه در ریاضی، در برخی از کودکان از سنین (. نارسایی0712

دهد شود ولی اغلب در دوره دبستان خود را نشان میع میپایین شرو

؛ 2112یابد )داوکر، و تا دوره راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه می

(. بر اساس چهارمین 2101، 2سادیجاه، پارتا و راهاردجو فارادیبا،

کان این کود ،مجموعه تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا

 و ریاضی هایاصطالح درک) 3بانیز هایدر چهار گروه توانش

 8ادراکی هایتوانش ،(ریاضی نمادهای به نوشتاری تبدیل مسائل

 های، توانش(اعداد مجموعه سازی مرتب و نمادها درک و شناسایی)

 کپی) 01های توجهو توانش( اصلی عمل چهار انجام توانایی) 1ریاضی

مشکل  (عملیاتی نمادهای مشاهده درست و هاشکل درست کردن

-زمینه رد مشکالتی ایجاد سبب یادگیری هایدارند. همچنین، ناتوانی

 شودمی آموزانبرای دانش تحصیلی و هیجانی اجتماعی، های

 (. 2101، 00شتمن و فریلیچ)

مشکالت ریاضی  آموزان دارای ناتوانی یادگیری عالوه بردانش

، هارکسبورگ، و خواندن، در حافظه نیز مشکالتی دارند )پیجنن

 ، مجدی،تهرانیپورنقاش؛ 2102، 02کمپ، ولز و هندریکسنآلدن

ی کارکردهای به نقش مختلفی هاوهش(. پژ0712، عربی و امجدی

نقش  یشتر آنها بهبکه  اندکردههای یادگیری اشاره یناتواندر  اجرایی

6. Faradiba, Sadijah, Parta  & Rahardjo 
7. linguistic skills 
8. perceptual skills 
9. mathematics skills 
10. attention skills 
11. Freilich & Shechtman  
12. Peijnenborgh, Hurks, Aldenkamp, Vles & Hendriksen 
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ین ایج اغلب نتا. اندکردههای یادگیری توجه یناتواندر  حافظه عددی

ا ب کودکان کهیقت است حقین ایان ر بین حوزه امطالعات در 

یر استری از یفضع عملکردهای یادگیری در حافظه عددی یناتوان

؛ 2100، 0لویتنو و ون، کروسبرگندارند )تول، وندر کودکان

، اجرایی( نقش کارکردهای 2103) 7(. بدلی2102، 2ماتیسون و مایز

ین ای و حافظه عددی را در نوشتن مورد مطالعه قرارداد. دهسازمان

کنند یما یفای مهم در تحول نوشتن و نارسانویسی کودکان قشن هاکنش

 (.2113، 2)ملتزر

 ی انسان در سی وشناختی عملکردهاتوان گفت، در مطالعات می

ی هاهای کاری و عددی به عنوان سازهحافظهپنج سال گذشته، 

(. حافظه عددی، 2118، 2اند )دنشناخته شده ی قدرتمندشناخت

 و کردندار انبار عهده کهاست، یت محدود شدهظرفیستمی با س

، 2پردازش اطالعات زودگذر عددی است )سوانسون، کهلر و جرمن

-ضعف حافظه عددی به عنوان یکی از عوامل سبب (. از طرفی2101

(. گرچه 2118است )دن، های یادگیری مطرح شدهیناتوانختی در شنا

ی گذشته تدوین هاسالی از حافظه در طول گوناگونی هامدل

توان ( مطرح شده را می2113ی )بدلتوسط  کهی مدلگردیده، اما 

های یناتوانینه زمیه جامع در مطالعات متعدد در نظردیدگاهی از یك 

( 0182) 3یتچهی و بدلی چندگانه اجزایادگیری به شمار آورد. مدل 

دت مکوتاهحافظه عددی نوعی از حافظه  کهشد گرفته یدهاین ااز 

(. مطابو مدل بدلی و هیتچ، حافظه 2113، 8است )به نقل از سایاال

یستم سنوعی  که 1یمرکز. مجری 0ی سه بخش است: داراکاری 

 کاری به تشناخیندهای فرآ کردنیم تنظو  کنترلی برای است و نظارت

شود و یم محرکت ین بخش موجب جلب توجه به سمارود. یم

-. حلقه واج2نماید یمیره شوند را مشخص ذخید با کهی موارد

ی و کالمی اطالعات سازیرهذخی و دارکه مسئول ن ه 01یشناخت

 که 00ییفضا. صفحه دیداری ا 7ای( است یداری )عددی و واژهشن

تازگی  (. به2118کند )دن، یمیره ذخیی را فضایداری ا داطالعات 

                                                           
1. Toll, Vander Ven, Kroesbergen & Van Luit  
2. Mattison  &  Mayes 
3. Baddeley  
4. Meltzer 
5. Dehn 
6. Swanson, Kehler & Jerman 
7. Hitch 
8. Sayala 
9. central executive  
10. phonological loop  

خش حافظه بلندمدت بر حافظه کاری ب ت ثیریین تبی برا(، 2113ی )بدل

ین بخش را حائل ای ری به حافظه کاری افزوده است. او د

یت محدود شده ظرفی با ایدادی سامانهرو ید. حائلنام 02یدادیرو

ی و از حافظه فرعی هااست که قادر است اطالعات را از سامانه

ین بخش ایداد در آورد. رو درازمدت به شکل بازنمود یکپارچه

ی که به نظر ما نحوی مختلف حافظه کاری را به هابخشاطالعات 

ی و خراز، ترجمه 2102، 07کند )استرنبرگیمیو تلفید، آمعقول 

 (. 0712ی، حجاز

یاضی، خواندن و نوشتن در رهای یادگیری یناتوانبا  کودکان

ند دهیمی از خود نشان صینقاهای حافظه کاری ی مؤلفهتمام

یل قبی از نوشتارآیندهای فر(. 2101)سوانسون و همکاران، 

 02د )آیویاز دارننی حافظه باالیت ظرفیسی به رونوی، امال و گذارنقطه

ی در مهمیقت حافظه کاری نقش حق(. در 2102و همکاران، 

ید تولی، گذاریل هدفقبیندهای نوشتن از فرآهماهنگ کردن 

کند یمی کلمات، جمالت و ساختار متن ایفا برایزی رها، برنامهیدها

 که داردی وجود اندکید تردیقات کم، تحق(. با وجود 2112)کهلر، 

در  اجراییی و کالمین حافظه اعم از ای انواع همهحافظه کاری و 

 (. 2101یند نوشتن دخالت داشته باشند )سوانسون و همکاران، فرا

وتاه )ک حافظهیت ظرف کهکنند یم ت ییدی از مطالعات تعداد

نامارا و  مكیش یابد ) افزاتواند با آموزش یممدت( عددی 

و همکاران،  03برگ؛ کلینگ2112، 02و شاه اینرم؛ 2110، 02اسکات

توان مناطقی در مغز که مرتبط با حافظه یم(. در واقع با آموزش 2112

(. پژوهش 2101و همکاران،  08است را تحریك کرد )تاکیچی

ی ناتوانبا  کودکانی رو که( 2111) 01دانینگ هولمز، گترکول و

وان تیمبا آموزش  کهیاضیات انجام گرفت، نشان داد ریادگیری 

یاضی ری یادگیری ناتوانرا در رابطه با  کودکانین احافظه  مشکالت

ی و عابدها را در حافظه عددی باال برد. آن عملکردداد و  کاهش

( آموزش حافظه کاری را در بهبود عملکرد کودکان 0711آقابابایی )

11. visuospatial sketchpad  
12. episodic buffer  
13. Strenberg  
14. Au 
15. Mc Namara & Scott 
16. Minear & Shah  
17. Klingberg 
18. Takeuchi 
19. Holmes, Gathercole & Dunning 
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های آنها دادند؛ یافته یاضی مورد پژوهش قرارری یادگیری ناتوانبا 

ضی یاردر  کودکان عملکردی آموزش دورهیان پابعد از  کهنشان داد 

راقی نیرمهدی، علیزاده و سیفمیابد. همچنین، در پژوهشی یمبهبود 

از جمله حافظه کاری را  اجراییی کارکردهاآموزش  ت ثیر (0788)

یج انت. کردندی بررسیاضی رهای خواندن و یناتوانبا  کودکاندر 

 ی وآموزشیان دوره پاپس از  کهیز نشان داد نان محققین امطالعه 

ت. یاضیات بهبود یافردر خواندن و  کودکانین ا عملکردی یری، پ

( و رادکین، پیرسون و 2112) ،0آدامزگترکول، الووای، ویلیس و 

فعال و حافظه عددی به عنوان  که حافظه کنندمی بیان (2113) 2لوجی

 ریاضیات یادگیری در عوامل مؤثرترین از یکی بخش مهمی از آن،

-دانش که اندداده نشان پژوهش ران باشند. همچنین،می و خواندن

با  آموزاندانش با مقایسه در عددی باال حافظه با ظرفیت آموزان

 در بهتری عملکرد دارمعنی طور به پایین عددی ظرفیت حافظه

اند )دن، داده نشان خود از تحصیلی مختلف مقاطع در تکالیف ریاضی

-دانش که شودمی استنباط گونهها، این(. با توجه به این یافته2118

فعال و حافظه عددی  حافظه زمینه در یادگیری مشکالت با آموزان

دارند  عادی آموزاندانش به نسبت تریضعیف بسیار عملکرد

 (.2101)سوانسون و همکاران، 

دادند که آموزش  های خود نشانپژوهش ران دی ری در بررسی

تواند بر بهبود عملکرد حافظه کاری و ای نیز میهای رایانهبرنامه

آموزان ی( در دانشمدت )از جمله حافظه عددظرفیت حافظه کوتاه

های یادگیری مؤثر باشد )ارجمندنیا، شریفی و رستمی، با ناتوانی

برنامه  ها،برنامه این ترینو محبوب پرکاربردترین جمله (. از0717

پژوهش ران  از بسیاری نیز زمینه این است. در شناختی ایرایانه های

اند. داده قرار بررسی مورد را ایرایانه هایتمرین گونهاین اثربخشی

الفلین، لیدیسیر و (؛ پك، مك2112) 7پیکرینگ و چاب مثال برای

نرم  و فناوری از استفاده ( ت ثیر2112( و پیکرینگ )2103) 2راویرا

را  هابرنامه این ت ثیر و عملکرد حافظه بهبود بر را آموزشی افزارهای

داده  قرار ت یید مورد یادگیری دارای اختالالت آموزاندانش روی

 2جائی ی و پریگ لوزلی، باشکوهل، که تحقیقاتی در اند. همچنین،

 تکالیف در اختصاصی تمرین هفته 2 با تنها اند،داده ( انجام2102)

 با کودکان عملکرد بین دارتفاوتی معنی فعال، حافظه و شناختی

                                                           
1. Alloway, Willis & Adams 
2. Rudkin, Pearson  & Logie 
3. Pickering & Chubb 

 عملکرد و فعال در حافظه گواه گروه کودکان و رشدی مشکالت

 گردید. مشاهده خواندن

های مذکور و اهمیت حافظه عددی در لذا، با توجه به نتایج یافته

های یادگیری و نیز ت ثیر آموزش مبتنی بر رایانه، مهم بهبود ناتوانی

است که به نقش آن در بهبود مشکالت کودکان توجه شود. از طرفی، 

که تاکنون پژوهشی به مقایسه همزمان دو روش آموزش با توجه به این

مبتال  آموزانی و آموزش مبتنی بر رایانه بر حافظه عددی در دانشستن

 است. این پژوهش با هدفهای یادگیری ریاضی نپرداختهبه ناتوانی

 ی بربا آموزش به روش سنت آموزش مبتنی بر رایانهمقایسه اثربخشی 

شهر اهواز انجام  ارای اختالل ریاضید آموزاندانش یحافظه عدد

در پی یافتن روش مؤثرتر و با در نظر گرفتن این  این پژوهششد. 

که ت ثیر آموزش مبتنی بر رایانه در مقایسه با آموزش به روش فرضیه 

آموزان دختر و پسر پایه سوم دارای سنتی بر حافظه عددی دانش

این  طور کلیاختالل یادگیری ریاضی بیشتر است، انجام شد. به

 زیر است:در صدد پاسخ ویی به سؤاالت  پژوهش

در مقایسه با آموزش به روش  آموزش مبتنی بر رایانهآیا ت ثیر  -0

 یدارای اختالل ریاضپسر و دختر  آموزاندانش یحافظه عدد سنتی بر

 بیشتر است؟

بر  یآموزش به روش سنتآیا بین ت ثیر آموزش مبتنی بر رایانه و  -2

دارای اختالل ریاضی پایه  دختر و پسرآموزان حافظه عددی دانش

 د؟تفاوت وجود دارسوم شهرستان اهواز 

 روش

از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر مدت اجرا،  این پژوهش

 - آزمونپیشمیدانی با طرح  -ی آزمایشمقطعی و از نظر روش اجرا، 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  است. گواهگروه  وآزمون سپ

اختالل یادگیری ریاضی، پایه سوم  آموزان دختر و پسر دچاردانش

 12-13 تحصیلی ابتدایی شهر اهواز بود که از مهرماه تا اسفندماه سال

پس از مراجعه به مراکز آموزشی چهارگانه اختالالت یادگیری و 

های الزم، در مورد آنها تشخیص قطعی اختالالت انجام ارزیابی

ته شی قرار ن رفبود، اما تحت درمان آموزیادگیری ریاضی داده شده

 دختر بود. نمونه 022پسر و  028نفر و شامل  027بودند. این تعداد 

 از میان طور تصادفیپسر( به 71دختر و  71نفر ) 21نظر به تعداد  مورد

4. Pak, Mc Laughlin, Leidheiser & Rovira 
5. Loosli,  Buschkuehl, Perrig, & Jaeggi 
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آموزان یادشده، انتخاب و در دو گروه آزمایشی و یك تمام دانش

مون آزمون )خرده آزشدند. پس از اجرای پیش گروهِ گواه جای زین

(، 0ویرایش چهارم – حافظه عددی از آزمون هوش وکسلر کودکان

های آموزشی )آموزش با های آزمایشی در معرض مداخلهگروه

ز قرار گرفتند و در آخر نی( یآموزش به روش سنتاستفاده از رایانه و 

ها نیز با استفاده از آمار آزمون بر روی هر سه گروه اجرا شد. دادهپس

ین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل توصیفی )میان 

کواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی( مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  های ورود به پژوهش عبارت بودند از:گرفتند. مالک

 ماه 2 و سال 1 الی ماه 2 و سال 8 بین: سن -0

 متوسط اقتصادی -اجتماعی  یطبقه: وضعیت -2

 پایه سوم ابتدایی آموز:تحصیالت دانش -7

 های خروج از پژوهش شامل موارد زیر بودند:همچنین مالک

 رنج روانی حاد بیماری از شانوالدین یا خود که آموزانیدانش -0

 .بردند می

می  استفاده گردانروان داروی یا مخدر مواد که آموزانیدانش -2

 .کردند

 .بودند سرپرست تك که آموزانیدانش -7

 .آموزشی جلسات در جلسه یك از بیش غیبت -2

 دریافت مداخالت یا آموزشی هایکالس در همزمان شرکت -2

 غیره. یا نوروفیدبك قبیل از دی ر

 ابزار

آزمون حافظه عددی وکسلر )فراخنای ارقام(: ابزار سنجش  خرده

 یهوش وکسلر برا برای حافظه عددی، بخش حافظه عددی آزمون

-به آن فراخنای ارقام نیز گفته می بود که ویرایش چهارم -ن کودکا

یك آزمون حافظه کوتاه  وکسلر، عددی حافظه آزمون شود. خرده

تا  7هایی از رود. در بخش اول این آزمون، فهرستمدت به شمار می

شوند و آزمودنی باید آنها را از حفظ رقم به طور شفاهی ارائه می 1

باید ارقامی را که بازگو کند. در بخش دوم این آزمون، آزمودنی 

طور معکوس بازگو نماید. وکسلر ضرایب رقم(، به 8تا  2شنود )می

هفته، را برای  2تا  2های زمانی بازآزمایی در فاصله 2قابلیت اعتماد

، یکامکار گزارش کرده است )به نقل از افروز، 88/1فراخنای ارقام 

 . (0717 شکرزاده و حلت ،

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children - forth edition   

 ی توسطشیآزما هایگروه یبرای پروتکل درمانروش اجرا: 

و بر اساس طرح درمان آموزشی مراکز اختالالت یادگیری  محقو

تدوین شده بود. الزم به ذکر است که، طرح درمانی که در مراکز 

گیرد، از طریو بخش اختالالت یادگیری مورد استفاده قرار می

کارشناسی اختالالت یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

 علمی ایهاختیار مراکز قرارگرفته و بنا بر نیاز، در نشستکشور در 

غ روز شده و به مراکز ابالکارشناسان اختالالت یادگیری کشور به

عنوان یك چهارچوب اصلی، شامل گردد. طرح درمان مذکور، بهمی

فرآیندهای اساسی )مانند سازماندهی، ادراک، حافظه و غیره( است 

های کاربردی برای فرآیندها موارد و مثالکه در آن برای هر کدام از 

توانند عالوه بر استفاده از است. درمان ران میدرمان ران ذکر شده

های طرح درمان، خودشان نیز تمرین هایی را بر مبنای و مثال تمرین

-چهارچوب ارائه شده تدوین و مورد استفاده قرار دهند. مثال تمرین

( بسیاری مربوط به حافظه عددی افزاریکاغذی و نرم -های )مداد 

های مراکز اختالالت یادگیری وجود دارد. جهت در طرح درمان

تدوین پروتکل درمانی، با مشورت درمان ران مراکزی که در 

ان عنو ها، تعدادی بهپژوهش همکاری داشتند، از میان مجموعه تمرین

ب و اهای هر دو بسته آموزشی توسط محقو انتخها و تمرینفعالیت

بندی جلسات آموزشی تنظیم شد. در ادامه، ها متناسب با زمانتمرین

پروتکل  ،الزم یمجوزهاگرفتن  پس از و اتیاخالق تیضمن رعا

آموزان دانش روی ایدقیقه 22 جلسه 01 ماه و در 2ی طتدوین شده، 

در جلسه اول و  ،نی. همچننفره اجرا شد 21های آزمایشی در گروه

-سآزمون و پپیشبه عنوان حافظه عددی  آزمونخردهجلسه آخر 

. گرفتها مورد استفاده قرار داده لیجهت تحل اجرا و نتایج آزمون

نفر )هر گروه  21ی و گواه شیآزما هایگروه یهایآزمودنمجموعِ 

ی جلسات آموزش یمحتواپسر( بود.  01دختر و  01نفر؛ شامل، 21

 2یانه( و گروه آزمایشی )آموزش مبتنی بر را 0برای گروه آزمایشی 

 )آموزش به روش سنتی( به ترتیب در ذیل ذکر شده است:

)آموزش با استفاده از  0های آموزشی گروه آزمایشی فعالیت

 رایانه(

کردن قبل از شروع جلسات آموزشی: معرفی طرح و آگاه

های آموزشی و ارزیابی ها از چ ون ی برگزاری کالسآزمودنی

  آزمون.های حاصل از پیشبررسی نمرهاولیه آنها از طریو 

2. reliability 
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های ای و تمرینجلسه اول و دوم آموزشی: انجام بازی رایانه

مربوط به حافظه عددی )شنیداری و دیداری( و همراه کردن آن با 

 تکلیف مربوط به درس ریاضی متناسب با پایه گروه.

جلسه سوم و چهارم آموزشی: انجام تمرین با هدف بهبود حافظه 

ها و تکالیف مربوط به درس ها، کارتکالمی از طریو تمرینفعال 

 ی.اریاضی متناسب با پایه گروه آزمودنی با استفاده از برنامه رایانه

ه ای مربوط بهای رایانهجلسه پنجم و ششم آموزشی: ارائه تمرین

تقویت حافظه فعال غیرکالمی )با توجه به هر سه حوزه مربوط به 

 ها.با تکالیف متناسب با پایه آزمودنی عملکرد ریاضی( همراه

به  ای مربوطهای رایانهجلسه هفتم و هشتم آموزشی: ارائه تمرین

 استدالل کمّی کالمی با توجه به سطو پایه گروه.

ای با هدف های رایانهجلسه نهم و دهم آموزشی: انجام تمرین

کالیفی تها با اجرای ی غیرکالمی و همزمانی تمرینکمّبهبود استدالل 

 مربوط به عملکرد ریاضی متناسب و در سطو پایه هر گروه.

الیف با استفاده از تک یبیترک یهانیانجام تمربندی نهایی: جمع

 متناسب و مربوطی اضیعملکرد رمربوط به ریاضی در هر سه حوزه 

 گیری از رایانه.با بهره هرگروه هبه پای

 و بررسی داده آزمونپس یاجراپس از پایان جلسات آموزشی: 

 ها.

ی( آموزش به روش سنت) 2های آموزشی گروه آزمایشی فعالیت

ها قبل از شروع جلسات آموزشی: معرفی طرح و آگاه کردن آزمودنی

های آموزشی و ارزیابی اولیه آنها از از چ ون ی برگزاری کالس

)خرده آزمون حافظه  آزمونهای حاصل از پیشطریو بررسی نمره

 ویرایش چهارم(. –کودکان  یهوش وکسلر برا عددی از آزمون

کاغذی  -های مداد جلسه اول و دوم آموزشی: انجام تمرین

مربوط به حافظه عددی )شنیداری و دیداری( و همراه کردن آن با 

 تکلیف مربوط به درس ریاضی متناسب با پایه گروه.

ام تمرین با هدف بهبود حافظه جلسه سوم و چهارم آموزشی: انج

درس  ها و تکالیف مربوط بهها، کارتفعال کالمی با استفاده از تمرین

 هایریاضی متناسب با پایه گروه آزمودنی با استفاده از جزوه

 آموزشی.

 های مربوط به تقویتجلسه پنجم و ششم آموزشی: ارائه تمرین

جه به شی )با توحافظه فعال غیرکالمی به وسیله وسایل کمك آموز

هر سه حوزه مربوط به عملکرد ریاضی( همراه با تکالیف متناسب با 

 ها.پایه آزمودنی

ل های مربوط به استدالجلسه هفتم و هشتم آموزشی: ارائه تمرین

 کمّی کالمی با توجه به سطو پایه گروه.

کاغذی با  -های مداد جلسه نهم و دهم آموزشی: انجام تمرین

 ها با اجرایی غیرکالمی و همزمانی تمرینکمّالل هدف بهبود استد

 تکالیفی مربوط به عملکرد ریاضی متناسب و در سطو پایه هر گروه.

الیف با استفاده از تک یبیترک یهانیانجام تمربندی نهایی: جمع

 متناسب و مربوطی اضیعملکرد رمربوط به ریاضی در هر سه حوزه 

 با استفاده از مداد و کاغذ. هرگروه هبه پای

 و بررسی داده آزمونپس یاجراپس از پایان جلسات آموزشی: 

 ها.

الزم به ذکر است که مطالب گنجانده شده در پروتکل درمانی، 

حافظه جهت آموزش در هر جلسه، شامل انواع تمرین های مربوط به 

بود که در مراکز هایی گرفته شدهی بود و از طرح درمانعدد

 تالالت یادگیری سراسر کشور در حال اجراست.اخ

 هايافته

، SPSSافزار در این پژوهش با استفاده از نسخه بیست و چهارم نرم

ها مورد تحلیل و بررسی قرارگرفتند. با استفاده از اطالعات به داده

 ها اطالعات توصیفی زیر حاصل شد. دست آمده و پس از تحلیل داده
 

آزمایشی  هایدر گروهی میان ین و انحراف استاندارد حافظه عددی هانمره. 0جدول

 و گروه گواه

 میان ین تعداد مرحله گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

 

 

حافظه 

 عددی

آموزش مبتنی 

 بر رایانه

 22/1 -22/1 37/2 01/8 21 آزمونپیش

 72/1 -18/0 18/2 02/1 21 آزمونپس

آموزش به 

 سنتیروش 

 -20/1 -10/1 32/0 12/3 21 آزمونپیش

 -22/1 -22/1 20/0 31/3 21 آزمونپس

 گروه گواه
 28/1 -22/1 21/7 21/1 21 آزمونپیش

 22/1 -03/0 12/2 21/1 21 آزمونپس
 

 

دهد، در گروه آموزش مبتنی بر نشان می 0طور که جدول همان

است.  افزایش یافته 02/1به   01/8میان ین حافظه عددی از  رایانه نمره

در  12/3در گروه آموزش به روش سنتی از  همچنین، میان ین نمره

آزمون افزایش داشته است. در مرحله پس 31/3آزمون به مرحله پیش

-های دانشدهد که میان ین نمرهدر گروه گواه نیز نتایج نشان می

 اینکه مقیاس به توجه با حاضر، مطالعه است. درآموزان تفاوتی نداشته

 های الزممفروضه سایر بود، ایفاصله نوع از هاداده گیریاندازه

 گردید. بررسی کوواریانس تحلیل جهت
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رایانه، آموزش مبتنی بر  آموزشگروه  حافظه عددی هایتوصیف نمره .2جدول
 به شیوه سنتی و گروه گواه به تفکیك جنسیت

 آزمونپس آزمونپیش شاخص آماری تعداد جنسیت گروه

گروه آموزش مبتنی بر 
 رایانه

 01 پسر
 11/1 21/8 میان ین

 12/2 13/2 انحراف معیار

 01 دختر
 71/1 11/8 میان ین

 20/2 22/2 انحراف معیار

گروه آزمایشی آموزش 
 به روش سنتی

 01 پسر
 11/3 11/2 میان ین

 21/0 22/0 انحراف معیار

 01 دختر
 21/3 21/3 میان ین

 22/0 17/0 انحراف معیار

 گروه گواه
 01 پسر

 21/1 21/1 انحراف معیار
 07/7 30/7 میان ین

 01 دختر
 11/1 11/8 انحراف معیار
 11/2 27/7 میان ین

 

 

در گروه آموزش  شودمی مالحظه 2در جدول  که طورهمان

نمره  به مربوط یرتغی بیشترین نیز عددی حافظه متغیر مبتنی بر رایانه، در

 71/1 به آزمونپیش مرحله در 11/8 از که است دخترها گروه میان ین

 وهشی به آموزش گروه در. است یافته افزایش آزمونپس مرحله در

در مرحله  11/2به گروه پسرها است، که از  مربوط تغییر بیشترین سنتی

 است. در گروهآزمون افزایش یافته در مرحله پس 11/3آزمون به پیش

 گواه نیز میان ین حافظه عددی به میزان کمی تغییر یافته است.
 

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع  - آزمون کولموگروف. 7جدول

 های آزمایشی و گواهآزمون متغیر حافظه عددی در گروهپیشهای نمره

 

 متغیر

 

 مرحله

گروه آموزش مبتنی 

 بر رایانه

گروه آموزش به 

 سنتی روش
 گواهگروه 

Z p Z p Z p 

حافظه 

 عددی

 887/1 282/1 320/1 212/1 817/1 233/1 آزمونپیش

 311/1 313/1 231/1 301/1 211/1 307/1 آزمونپس

 

 

اسمیرنف برای بررسی مفروضه  - آزمون کولموگروف تایجن

که است، ه شدهنشان داد 7 جدول در بودن متغیرهای پژوهشنرمال 

متغیر حافظه عددی آزمون و پس آزمونهای پیشتوزیع دادهطبو آن 

ه توزیع توان گفت کدار ندارد. بنابراین میبا توزیع نرمال تفاوت معنی

 باشد.نرمال می
 

های رگرسیونتحلیل واریانس برای بررسی هم نی شیب. 2جدول  

 تعامل متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میان ین 

 مجذورات
F 

سطو 

 دارمعنی

حافظه 

 عددی

آزمون پیشجنسیت*گروه*

 حافظه عددی
 222/1 722/0 821/1 22و  2 220/2

 
 

دهد که در متغیر نشان می در ادامه آمده، که 2 اطالعات جدول

باالتر از  ،ه دست آمدهب Fر مقدابرای داری سطو معنیحافظه عددی 

های شیب ،(. بنابراینF )2و p, 722/0= (22= 222/1) است 12/1

حافظه عددی در سه های آزمون نمرهآزمون و پسرگرسیون پیش

گروه آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش به روش سنتی و گروه گواه 

رای ب های رگرسیونداری نداشته و فرض هم نی شیبتفاوت معنی

 .شودت یید می این متغیر
 

 هاهم نی واریانسبرای بررسی  نتایج آزمون لوین. 2جدول

 داریسطو معنی 2آزادی درجه 0آزادی درجه F متغیر

 1/ 02 22 2 212/0 حافظه عددی
 

 

ه شده است و بر اساس نشان داد 2 جدول در در نتایج آزمون لوین

نی آموزش مبتهای های گروهبین واریانس نمره توان گفت، کهآن می

حافظه های بر رایانه، آموزش به روش سنتی و گروه گواه در نمره

داری دیده ت معنی( تفاوp= 212/0 =(2،22)F ,020/1عددی )

 .ن هستندها هم واریانس نتیجه گرفت کهتوان می ،بنابراین .شودنمی
 

رایانه  آموزش مبتنی برمقایسه اثربخشی خالصه تحلیل کواریانس برای . 2جدول

 آموزانبا آموزش به روش سنتی بر حافظه عددی دانش

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میان ین

 مجذورات
F 

 سطو

 داریمعنی
 میزان ت ثیر

 112/1 21/1 28/1 032/1 0 032/1 اثر اصلی جنسیت

 013/1 112/1 27/2 82/7 2 32/3 اثر اصلی گروه

 اثر تعامل گروه*

 جنسیت
370/2 2 722/0 212/2 020/1 181/1 

    207/1 27 202/72 خطا
 

توان قابل مشاهده است، می 2اطالعاتی که در جدول بر اساس 

بت های آزمایشی و گواه، نسچنین نتیجه گرفت که، در مقایسه گروه

F ( 271/2تحلیل کوواریانس تك متغیری در متغیر حافظه عددی =F 

 دار است.( معنی>10/1pو 

شی و گواه های آزمایبه بیان دی ر بین متغیر وابسته فوق در گروه

دار وجود دارد. لذا، فرضیه اول پژوهش ت یید می شود. معنیتفاوت 

های آزمایشی و گواه از نظر آموزان گروههمچنین در مقایسه دانش

و  =F 032/1جنسیت نتایج نشان داد که در متغیر حافظه عددی )

212/1p= آموزان دختر و پسر وجود داری بین دانش( تفاوت معنی

 من برشود. در ضدوم پژوهش ت یید نمی ندارد. طبو این یافته، فرضیه
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-نتایج حاصل، اثر تعاملی عضویت گروهی و جنسیت دانش اساس

دار را نشان ( تفاوت معنی =212/2Fآموزان در متغیر حافظه عددی )

توان گفت که اثر آموزش و عضویت دهد. به عبارت دی ر مینمی

مطالعه  آموزان دختر و پسر در متغیرهای موردگروهی برای دانش

 یکسان بوده است.

شود، در متغیر حافظه مشاهده می 3براساس آنچه که در جدول 

 یافته گروه آموزش مبتنی بر رایانه وهای تعدیلعددی بین میان ین

( و گروه آموزش مبتنی بر رایانه و >12/1pآموزش به روش سنتی )

 دار وجود دارد، اما بین گروهتفاوت معنی (>12/1pگروه گواه )

دار وجود ( تفاوت معنی =0pآموزش به روش سنتی و گروه گواه )

 ندارد.

دهد که در متغیر حافظه نشان می 8همچنین، مندرجات جدول 

آموزان دختر و پسر یافته دانشهای تعدیلعددی بین میان ین

(212/1p= ) .تفاوت معناداری وجود ندارد 
 

های آزمایشی و گواهآزمون گروهیافته حافظه عددی در پستعدیلهای . نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی روی میان ین3جدول  

 داریمعنی سطو خطای انحراف استاندارد های تعدیل یافتهتفاوت میان ین های تعدیل یافتهمیان ین گروه متغیر

 حافظه عددی

 217/1 آموزش مبتنی بر رایانه
323/1 221/1  101/1 

 272/8 آموزش به روش سنتی

 217/1 مبتنی بر رایانه آموزش
310/1 228/1  101/1 

 200/8 گواه

 272/8 آموزش به روش سنتی
122/1 282/1 0 

 200/8 گواه
 

 

های دختر و پسرآزمون گروههای تعدیل یافته حافظه عددی در پس. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی روی میان ین8جدول  
 داریمعنی سطو خطای انحراف استاندارد های تعدیل یافتهتفاوت میان ین یافتههای تعدیل میان ین جنسیت متغیر

 حافظه عددی
 32/8 پسر

001/1 227/1 212/1 
 222/8 دختر

 

 

 گيریبحث و نتيجه

 انهیار بر یآموزش مبتنت ثیر  هدف از اجرای این پژوهش مقایسه

 ردختر و پس آموزاندانش یبر حافظه عدد با آموزش به روش سنتی

 نشان هاتهیاف نتایجبود.  سوم شهرستان اهواز هیپا یاضیختالل را یدارا

حافظه عددی در سه گروه آموزش مبتنی های بین میان ین نمره که داد

 داریتفاوت معنی بر رایانه، آموزش به روش سنتی و گروه گواه

 بنابراین فرضیه اول پژوهش ت یید شد.دارد،  وجود

های بهبود حافظه صورت که در زمینه روش هابرخی از پژوهش

توان است که از آن جمله می این پژوهشراستا با یافته است، همگرفته

یرمهدی و همکاران م(، 0711ی و آقابابایی )عابدهای به نتایج پژوهش

(؛ 2113رادکین و همکاران )(؛ 2112(، گترکول و همکاران )0788)

( و 2102( و لوزلی و همکاران )0717ارجمندنیا و همکاران )

 ( اشاره کرد.2112پیکرینگ )

داده است، در  تغییر را یادگیری اختالل دارای افراد زندگی رایانه

                                                           
1. Passolunghi,  Caviola, De Agostini, Perin & 

Mammarella 

 او اختیار در را فرد کار نتیجه و کندمی ان یزه ایجاد آموزاندانش

 و شنیداری بعد دو در را اطالعات نهرایا دهد. همچنین،می قرار

دهد. بنابراین، می حافظه را افزایش ظرفیت و دهدمی ارائه دیداری

 حافظه از جمله، حافظه عددی آموزش انواع به توان گفت توجهمی

 تواندریاضیات می یادگیری زیربنایی و اساسی مهارت عنوان به

 آموزش. باشد ریاضیات یادگیری اختالل درمان در مؤثر رویکردی

 حافظه تقویت موجب تواندمی آن به مربوط هایمؤلفه و این حافظه

شود منجر می تحصیلی عملکرد به بهبود نیز امر این و شود کاری

 (.2102، 0آگوستینی، پرین و مامارال)پاسوالن ی، کاویوال، دی

 در این راستا، های دی رو پژوهش این پژوهشبا توجه به نتایج 

 تواند مشکالتمیعددی توان نتیجه گرفت که آموزش حافظه می

های آموزان با اختالل یادگیری را کاهش دهد. در تبیین یافتهدانش

ه از جمل ،حافظهمربوط به توان چنین گفت که مداخالت فوق می

مبتنی بر آموزش راهبردهای مربوط به حافظه است.  حافظه عددی
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تواند حافظه را بهبود بخشد و فعالیت مغز را در آموزش منظم می

 وط بههای مربواقع با آموزش در دهد. پیشانی افزایشکورتکس پیش

ه کارکردهای حافظتوان مناطقی در مغز که مرتبط با این حافظه می

آموزش و تمرین (. 2101و همکاران،  است را تحریك کرد )تاکیچی

های حافظه نقش مهمی دارد که توانایی ظرفیت و بر افزایش

های وانشتناشی از کاربرد مستقیم یا غیرمستقیم )ناخودآگاه( تواندمی

ط با های مرتبتوانششناختی و فراشناختی در حین آموزش و تمرین 

افزار آموزشی باشد. با این آگاهی که در هن ام کار با نرم حافظه

های عملکرد ریاضی یك فعالیت شناختی است و تحت ت ثیر مکانیسم

زی ی مرکمجرکه مؤلفه آنجایی یابد و ازبهبود می مربوط به توجه

حافظه  های مربوط بهمداخله ،کندنقشی مهم در توجه ایفا می

ان د. محققنود عملکرد داشته باشد نقشی اساسی در بهبنتوانمی

ای طور مستقل روی تکالیف مدرسهبه دریافتند که ظرفیت حافظه

ت توان بیان داشت که بهبود قابلیمی ،بر این اساس. گذاردت ثیر می

آموزان با اختالل در دانش و ظرفیت حافظه عددی حافظه کاری

را  زانآموهای یادگیری ریاضی این دانشتوانشیادگیری ریاضی، 

واسطه افزایش قابلیت حافظه، افزایش داده و موجب بهبود عملکرد به

تواند اضطراب شود که این امر میآموزان می ریاضی این دانش

 ( به چرخه0781اصل )ریاضی آنان را نیز کاهش دهد. یارمحمدی

کند که تحت ت ثیر میزان یند ایجاد اضطراب ریاضی اشاره میآفر

باشد، در مرحله اول فرد وقتی با ای عاطفی مییادگیری و متغیره

هیجانی  - های عاطفیشود، دچار واکنشمسائل ریاضی روبرو می

گردد. در مرحله دوم برای فرار از این منفی نسبت به ریاضیات می

در  ،بنابراین .دهدهای منفی، اجتناب از مسائل ریاضی رخ میواکنش

هیزات کافی برای حل مسائل سوم فرد دچار فقر آمادگی و تج مرحله

گردد و سرانجام در مرحله چهارم افت عملکرد در ریاضی می

بهتر  یادگیری واسطهکه اگر فرد بهآید، درحالیریاضیات پیش می

های هیجانی مثبتی را کسب کند، این چرخه موجب کاهش واکنش

 توان گفت بهبودلذا در حالت کلی می .اضطراب ریاضی خواهد شد

آموزان دارای اختالل ریاضی، موجب حافظه در دانشهای قابلیت

چون افزایش همهای هیجانی مثبت واکنش بهبود یادگیری و

شود و در مراحل بعدی موجب کاهش ها میدر آن 0خوداعتمادبه

 شود.میزان اضطراب ریاضی می

                                                           
1. self-confidence 
2. Engle 

 حافظه باالتری دارند، برای مقابله با مشکالت ظرفیت کهکسانی

ظرفیت  شوند.های آموزشی بهتر تجهیز میمرتبط با اضطراب در زمینه

باالی حافظه افراد، عملکرد بهتر آنها را در تکالیف علمی مانند حل 

 ،2مسئله و استدالل و تنظیم بهتر تجارب هیجانی به دنبال دارد )ان ل

 واسطهبه تقویت حافظه ،(. لذا2101، 7مری؛ اشمایکل و د2112

میزان اضطراب را کاهش خواهد داد.  ،تقویت مراکز کنترل هیجانی

استفاده از رایانه برای تقویت سودمندی  نتیجه دی ر این پژوهش،

ان تر و مؤثرتر برای درمحلی کوتاهتواند راهاست که می عددیحافظه 

نیز از آن لذت آموز باشد که دانشریاضی اختالالت یادگیری 

تواند یك وسیله میه افزار تقویت حافظنرم ،بنابراین. بردمی

یادگیری آموزان دارای اختالل آموزشی مؤثر برای دانشکمك

 .ریاضی باشد

من های ضدر دورهکه شود میهای پژوهش، پیشنهاد یافته بنابر

و اهمیت  عددیمباحثی در مورد حافظه  و مشاورانخدمت معلمان 

. همچنین، های تقویت حافظه آموزش داده شودیادگیری و راه آن در

از آنجایی که در این پژوهش نشان داده شد آموزش به روش مبتنی 

سهیالت تبر رایانه در مقابل آموزش سنتی ت ثیر بیشتری دارد. لذا، باید 

و امکانات آموزشی الزم برای آموزش به کمك رایانه در مراکز 

های این قابل ذکر است که از محدودیت .شود آموزشی ایجاد

ری از گیتوان به استفاده از جامعه منحصر به فرد و بهرهپژوهش می

گیری اشاره کرد. لذا، با اجرای این پژوهش بر یك نوع ابزار اندازه

روی جامعه های آماری دی ر و همچنین با استفاده از سایر ابزارهای 

تری ردهتوان نتایج گستفته، میاندازه گیری، ماتند مصاحبه ساختاریا

 به دست آورد که قابلیت تعمیم و مقایسة بیشتری داشته باشد.

 منابع
 (. اثربخشی برنامه0717رضا ) ،رستمی و علی ،شریفی؛ اکبر ،ارجمندنیا

 فضایی - فعال دیداری ای شناختی بر عملکرد حافظهتمرین رایانه

 ،های یادگیریناتوانی نشریه .آموزان با مشکالت ریاضیدانش

7(2) ،22-2 . 

ی و الهه خرازکمال  ترجمه .یروانشناسی شناخت. (2102، رابرت )استرنبرگ

 یانسان کتب علوم ینران: سازمان مطالعه و تدو(. ته0712ی )حجاز

 دانش اه.

 (.0717) افروز، غالمعلی؛ کامکاری، کامبیز؛ شکرزاده، شهره و حلت، احمد

3. Schmeichel  & Demaree 
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های کودکان، نسخه چهارم، آزمونهای هوش وکسلر مقیاس
 .. تهران: انتشارات علم استاداناصلی و جانشین

ری های یادگیای بر نظریهمقدمه(. 2102آر )، بیهرگنهانو اولسون، متیو 
(. تهران: انتشارات 0713اکبر سیف، )(. ترجمه علی)ویرایش هشتم

 .دوران
 الهام ،عربی و زهرا ،امجدی ؛محبوبه ،مجدی ؛سعید ،تهرانیپورنقاش

ن کنندگان متاآمفتامیمصرف اختالالت حافظه در بررسی(. 0712)

فصلنامه علمی پژوهشی علوم  .در دورة فروکش کامل اولیه
 .728-731، (21) 02 ،روانشناختی

 هفاطم ،بحرینیزادهحسین و نرجس، بحرینیزادهحسین؛ عاطفه ،ذبیحی

هیجان در پسران  جویی شناختی. مقایسه راهبردهای نظم(0712)

نامه فصل .دارای اختالل یادگیری و پسران عادی در مقطع دبستان
 .280-213، (22) 02 ،علمی پژوهشی علوم روانشناختی

ی آموزش حافظه کاری بر بخش(. اثر 0711ی، احمد و آقابابایی، سارا )عابد

مجله یاضی. ری یادگیری ناتوانیلی کودکان با تحصبهبود عملکرد 
 .37-80(، 2)2، بالینیروانشناسی 

 ت ثیر(. 0788ی، مریم )نراقیفسیزاده، حمید و علیرمهدی، سیدرضا؛ م

یاضیات و خواندن ر عملکردبر  اجراییی کارکردهاآموزش 

ه فصلنامیژه. وهای یادگیری یناتوانی با دبستانآموزان دانش
 . 0-02(، 0)1، ییاستثنا کودکانیطه حپژوهش در 

های اضطراب کننده بینی(. عوامل پیش0781)مصیب اصل، یارمحمدی

شناسی روان فصلنامه .ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی
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