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ل یاديیري ریاضی در كودكان عادي با كودكان داراي اختال-مقایسه تحول عملیات منطقی
 ریاضی در شهر سمنان*

    5، نسرين برسالنی4، حبیب اهلل نادری3آزيتا يوسفی *،2عامری عرب ، محمد1پروين كديور

 چکیده

 در رياضی يادگیری اختالل دارای كودكان اب عادی كودكان در رياضی -منطقی عملیات تحول پژوهش حاضر با هدف مقايسه     

 ایمقايسه علّی نوع از توصیفی اطالعات، گردآوری نحوه به توجه با و بنیادی هدف، به توجه با سمنان انجام شد. اين پژوهش شهر

 رياضی يادگیری لاختال دارای( چهارم و سوم دوم، هایپايه) ابتدايی دوره دختر و پسر آموزاندانش كلیه را آماری جامعه .است

 و آموزش يادگیری ويژه اختالالت مركز موجود آمار اساس بر و بوده تحصیل به مشغول 34-33 تحصیلی سال در كه سمنان شهر

 بودند، تحصیل به مشغول سال همان در كه ابتدايی مقطع عادی آموزاندانش كلیه نیز و بودند نفر 41 سمنان استان استثنايی پرورش

به ترتیب به روش سرشماری و  عادی آموزدانش تعداد همان به و حساب يادگیری اختالل دارای آموزدانش 41. دادند تشكیل

 كردن، رديف ذهنی نگهداری هایآزمون شامل پژوهش ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارای تصادفی چندمرحلهخوشه

الیز واريانس يك طرفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه ها به روش آنبود. داده طول و عدد كردن، بندیطبقه

 دو و بعدی يك كردنرديف) ذهنی نگهداری مفاهیم ساخت نظر از رياضی يادگیری اختالل دارای كودكان و عادی كودكان میان

  .(sig.<0.05دارد ) وجود معناداری تفاوت طول و عدد بندی،طبقه ،(بعدی

 يادگیر ، اختالل عادی رياضی، كودكان-منطقی عملیات تحول، مقايسه ي:واژه هاي كلید

                                                           

 * اين پژوهش با حمايت مالی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان سمنان انجام شده است.

 استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی 1

 arabameripsy@yahoo.com.  83121313590دكتری روان شناسی تربیتی ،  سازمان آموزش و پرورش استان سمنان .   *2
 كارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مركز توانبخشی گامی نو 3
  دانشگاه مازندران     گروه روان شناسی و عضو هیئت علمی  4
 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی بابل 5

mailto:arabameripsy@yahoo.com
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 مقدمه

باشد . مهمترين آموزان میهای دانشترين مواد آموزشی در رشد و شكوفايی استعدادها و توانايیمفاهیم رياضی يكی از اثربخش    

ت بايد با استفاده از محیط زندگی و حواس باشد . آموزش رياضیابخشی كه در آموزش رياضیات مطرح است، درك مطلب می

آموز صورت پذيرد تا يادگیری درست صورت پذيرد. يادگیری ابزار عمده سازگاری انسان يا محیط در حال تغییر مختلف دانش

ی ه منزلهب 1های يادگیریتوانند خوب زندگی كنند. امروزه، ناتوانیخود است. اگر كودكان و نوجوانان نتوانند ياد بگیرند، نمی

علت اصلی مشكالت شديد يادگیری تحصیلی شناخته شده است. طبق تعريف انجمن اختالالت يادگیری، اختالل يادگیری، آسیب 

شناختی الزم برای درك و فهم يا استفاده از زبان، گفتار يا نوشتار است كه ممكن است خود را در در يك يا چند فرآيند روان

كردن، يا انجام محاسبات رياضی نشان دهد. اين اصطالح شامل دادن، تفكر، تكلم، خواندن، هجیشكل توانايی ناقص برای گوش

ماندگی ذهنی، آشفتگی هیجانی، های ديداری، شنیداری يا حركتی، عقبكودكانی كه از مشكالت يادگیری ناشی از معلولیت

های يادگیری، اختالل در حساب و مهمترين انواع ناتوانیشود. يكی از برند، نمیهای محیطی، فرهنگی يا اقتصادی رنج میزبان

های رياضی و )درك اصطالح 2های زبانیباشد. اختالل يادگیری رياضی دربرگیرنده چهار گروه اختالل است: مهارترياضی می

-وعه اعداد(؛ مهارتسازی مجم)شناسايی و درك نمادها و مرتب 3های ادراكیتبديل مسائل نوشتاری به نمادهای رياضی(؛ مهارت

ها و مشاهده درست نمادهای )كپی كردن درست شكل 5های توجه)توانايی انجام چهار عمل اصلی( و مهارت 4های رياضی

شناسی، روانپزشكی، مغز و اعصاب، علوم تربیتی، علوم برای كلیه متخصصان روان عملیاتی( .  اختالالت يادگیری، در حال حاضر،

آيد، لذا شناخت نوع مشكل و عوامل ايجاد كننده آن در گیری امری كامالً شناخته شده به شمار میندازهتوانبخشی و سنجش و ا

ابعاد گسترده و با رويكردهای مختلف به طور دقیق نیاز به شناسايی، پیشگیری، درمان و بازپروری دارد. از بین رويكردهای 

نمايند و آموزان دارای اختالل يادگیری را مطرح میتأخیر تحولی در دانششناختی، طرفداران رويكرد تحولی بر اساس نظر پیاژه، 

ها معتقدند كه در رشد شناختی كودكان دارای اختالل يادگیری، تأخیر وجود دارد و اين كودكان كندتر از همساالن خود، آگاهی

با توجه به ادبیات مطرح شده، پژوهش  كنند.كنند و بنابراين شبیه كودكان كوچكتر عمل میهای محیطی را جذب میو محرك

با بكارگیری  رياضی يادگیری اختالل دارای كودكان با عادی كودكان در رياضی-منطقی عملیات تحول حاضر به منظور مقايسه

 رويكرد تحولی بر اساس نظر پیاژه طراحی و اجرا شده است.

 روش 

                                                           
1 learning disabilities 

2 linguistic skills 

3 perceptual skills 

4 mathematics skills 

5 attention skills 
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ای است. به نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی، از نوع علّی مقايسه پژوهش حاضر با توجه به هدف، پزوهش بنیادی و با توجه     

حساب شهر  يادگیری های دوم، سوم و چهارم( دارای اختاللآموزان پسر و دختر دوره ابتدايی )پايهجامعه آماری را كلیه دانش

مشغول به تحصیل  08-93صیلی در سال تح سمنان بر اساس آمار مركز اختالالت ويژه يادگیری آموزش و پرورش استثنايی،كه

آموزان عادی مقطع ابتدايی كه در همان سال مشغول به تحصیل بوده اند، تشكیل نفر بوده و نیز كلیه دانش 41بوده وتعداد آنان

آموزان عادی به عنوان گروه مقايسه آموزان دارای اختالل يادگیری حساب به عنوان گروه هدف و دانشدادند. جامعه آماری دانش

در نظر گرفته شدند. الزم به يادآوری است كه كودكان دارای اختالل حساب با كودكان عادی از نظر متغیرهای سن )دامنه سنی هر 

باشد(، پايه تحصیلی )دوم، سوم و چهارم ابتدايی( و سطح هوشبر )سطح هوشبر هر دو گروه بین سال می 12دو گروه بین هشت تا 

آموزان عادی به آموزان دارای اختالل يادگیری حساب با استفاده از روش سرشماری و دانش. دانشباشد( همتا شدندمی 183تا  38

 ای از مدارس ابتدايی پسرانه و دخترانه شهر سمنان انتخاب شدند.  ای تصادفی چند مرحلهصورت خوشه

باشد كه توسط محقق بر عدد و طول می بندی كردن،های نگهداری ذهنی رديف كردن، طبقهابزار پژوهش حاضر شامل آزمون     

نظر اخذ تأيید تهیه شد و اعتبار صوری آنها توسط چند تن از اساتید صاحب 1اساس معیارها و الگوهای ارائه شده توسط پیاژه

گذاری آزمون رديف كردن بدون الگو، فقدان رديف های مختلف متفاوت بود. در نمرهگذاری در آزمونگرديد. روش نمره

 كردن ، رديف2پايین امتیاز  مرجع خط گرفتن نظر در بدون كردن ، رديف1تايی امتیاز های دوتايی يا سه، تركیب8دن امتیاز كر

و  4پیگردی امتیاز  اساس بر ، موفقیت3باقیمانده امتیاز  هایچوب تیره صحیح جاگذاری امكان بدون چوب تیره 5 يا 4 از كامل

، 1جزئی امتیاز  های، رديف8آزمون رديف كردن با الگو، شكست كامل امتیاز گذاری در نمره داشت. 5موفقیت عملیاتی امتیاز 

سازی درون بندی )كمیدر آزمون عملیات طبقه داشت. 4و رديف كردن عملیاتی امتیاز  3بینی امتیاز ، بین2دار امتیاز روش غیر نظام

گرفت. در بندی، امتیازی به او تعلق نمییت آزمودنی در طبقهگنجی( در قسمت اول آزمون؛ در صورت موفقیت يا عدم موفق

سؤال بود، سؤاالت  4گرفت. در قسمت سوم كه شامل امتیاز تعلق می 1سؤال بود به هر پاسخ صحیح  3قسمت دوم كه مشتمل بر 

جموع امتیازات اين های الف و ب در سؤاالت اول و دوم، مشدند كه با احتساب بخشاول و دوم خود به دو بخش تقسیم می

های گرفت. در نهايت، مجموع امتیازات قسمتامتیاز تعلق می 1بود كه به هر پاسخ صحیح همراه با استدالل درست  6قسمت برابر 

به مرحله  14-1بندی، امتیاز به مرحله فقدان عملیات طبقه 8نمود: امتیاز دوم و سوم آزمون، طراز تحويل آزمودنی را مشخص می

های كوچك ناپیوسته(، گرفت. در آزمون نگهداری ذهنی عدد )مجموعهبندی تعلق میبه مرحله عملیات طبقه 15ی و امتیاز بینبین

-گرفت. اگر آزمودنی در برابر استدالل مخالف مقاومت میدر صورت موفقیت آزمونی در قسمت اول، امتیازی به وی تعلق نمی

پذيرفت و از آن نمود يا آنكه استدالل مخالف صحیح آزمايشگر را می، پافشاری میدادكرد و بر پاسخ صحیحی كه خود ارائه می

گرفت. در قسمت دوم، اگر آزمودنی استدالل صحیحی امتیاز تعلق می 1كرد، به او پس، هر نوع استدالل مخالف غلط را رد می

                                                           
1 Piaget 
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-مودنی در مورد شمارش قسمت پنهان شده تعلق میامتیاز به پاسخ صحیح آز 1گرفت. در قسمت سوم، امتیاز می 1نمود، ارائه می

امتیاز و نپذيرفتن استدالل  1امتیاز، استدالل صحیح آزمودنی  1گرفت. در قسمت چهارم، پاسخ صحیح آزمودنی در برابر تغییر دوم 

معنی خزانه گرفت. در آزمون نگهداری ذهنی طول، در قسمت وارسی ثبات، امتیاز تعلق می 1مخالف )غلط( توسط آزمودنی، 

گرفت. در قسمت دوم، اگر آزمودنی در برابر گرفت و در صورت موفقیت آزمودنی، امتیازی به او تعلق نمیلغات كودك انجام می

گرفت. در اين قسمت اگر آزمودنی استدالل صحیحی امتیاز به او تعلق می 1داد جابجايی دو تیره چوب مساوی پاسخ صحیح می

-نمود و بر پاسخ صحیحی كه خود ارائه میگرفت. اگر آزمودنی در برابر استدالل مخالف مقاومت میز میامتیا 1نمود، ارائه می

-پذيرفت و از آن پس، هر نوع استدالل مخالف را رد مینمود يا آنكه استدالل مخالف صحیح آزمايشگر را میكرد، پافشاری می

 1امتیاز، استدالل صحیح آزمودنی  1صحیح آزمودنی در برابر تغییر اول گرفت. در قسمت سوم، پاسخ امتیاز تعلق می 1كرد به او 

امتیاز داشت. در قسمت چهارم، پاسخ صحیح آزمودنی در برابر تغییر  1امتیاز و نپذيرفتن استدالل مخالف )غلط( توسط آزمودنی 

امتیاز داشت. در قسمت پنجم، اگر  1ودنی امتیاز و نپذيرفتن استدالل مخالف توسط آزم 1امتیاز، استدالل صحیح آزمودنی  1دوم 

توانست برای وی در نظر گرفته شود اما اگر امتیازات امتیاز می 3كرد، انجام اين قسمت الزامی نبود و امتیاز كسب می 3آزمودنی 

زيعی فراوانی، گرفت. جهت تجزيه و تحلیل آماری، برای توصیف متغیرها، جداول توبود، اين قسمت نیز انجام می 3وی كمتر از 

های مركزی مثل میانگین و گرايش پراكندگی مثل واريانس، انحراف استاندارد های آمار توصیفی شامل گرايشنمودار و شاخص

 ( استفاده شد. ANOVAدو گروه مستقل و تحلیل واريانس يك طرفه ) t-Testهای و خطای معیار ترسیم شد و از آزمون

 نتایج

آورده  1های نگهداری ذهنی در جدول ها در آزمونای، فراوانی و درصد آزمودنیها در قالب نتايج رتبهنتايج توصیفی داده     

 شده است.

هاي هاي يروه عادي و يروه اختالل یاديیري ریاضی در آزمودنیفراوانی و درصد آزمودنی -(1جدول )

 نگهداري ذهنی

 گروه مرحله مفاهیم نگهداری ذهنی

 یری رياضیاختالل يادگ عادی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

كردن بدون عملیات رديف

 الگو

 8 8 8 8 (1ندارد )

 9/98 23 4/41 19 (2بینی )بین

 3/23 12 6/50 24 (3دارد )

كردن با عملیات رديف

 الگو

 8 8 8 8 (1ندارد )

 56 23 5/13 0 (2بینی )بین

 44 10 5/08 33 (3دارد )
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 8 8 8 8 (1ندارد ) نكردعملیات رديف

 9/98 23 44 10 (2بینی )بین

 3/23 12 56 23 (3دارد )

 8 8 8 8 (1ندارد ) بندیطبقه

 188 41 4/05 35 (2بینی )بین

 8 8 6/14 6 (3دارد )

 8 8 8 8 (1ندارد ) نگهداری ذهنی عدد

 4/63 26 19 9 (2بینی )بین

 6/36 15 03 34 (3دارد )

 2/12 5 8 8 (1ندارد ) ی طولنگهداری ذهن

 4/05 35 3/60 20 (2بینی )بین

 4/2 1 9/31 13 (3دارد )

از  %3/23اند، تنها به مرحله عملیات رديف كردن بدون الگو رسیده %6/50آموزان عادی در حالی كه از دانش 1بر اساس جدول      

-آموزان دارای اختالل يادگیری در مرحلهه بهین  از دانش %9/98د و آموزان دارای اختالل يادگیری واجد شرايط مذكور هستندانش

آموزان عادی در كسب عملیهات رديهف كهردن    آموزان دارای اختالل يادگیری رياضی نسبت به دانشبینی قرار دارند. تأخیر دانش

اند، در صورتی كهه  قرار گرفته آموزان عادی در مرحله پايانی عملیات رديف كردن با الگواز دانش %5/08بدون الگو واضح است. 

بینهی  آنها در مراحل بین %56آموزان دارای اختالل يادگیری رياضی واجد ساخت عملیات رديف كردن با الگو هستند و دانش 44%

آمهوزان دارای اخهتالل يهادگیری در رياضهی در سهطح مراحهل اكتسهاب        اند. نتايج جدول حاكی از آن است كهه دانهش  قرار گرفته

آمهوزانی كهه بهه مرحلهه پايهانی      آموزان عادی با تأخیر مواجه هستند. درصهد دانهش  رديف كردن با الگو در مقايسه با دانشعملیات 

 %6/14های تحصیلی دوم تها چههارم كهامالً محدودنهد.     اند، در سطح پايهسازی، درون گنجی و ....( رسیدهبندی )كمیعملیات طبقه

آموزان دارای اختالل يادگیری رياضی تها پايهه   بندی هستند، در حالی كه هیچ يك از دانشآموزان عادی واجد عملیات طبقهدانش

بینی قرار دارند. بها توجهه بهه    ( در مرحله بین%188اند و كل افراد گروه اختالل يادگیری  )چهارم ابتدايی به مرحله پايانی دست نیافته

بندی نشانگر تهراكم  در مراحل اكتساب ساخت عملیات طبقه يادگیری، لآموزان گروه عادی و گروه اختالاينكه تحلیل نتايج دانش

آموزان عادی در كسب مفههوم عملیهات   نسبت به دانش ، يادگیری آموزان اختاللبینی است، تأخیر كلی دانشحضور در مرحله بین

آموزان دارای اختالل يهادگیری  ند، دانشاآموزان عادی به مرحله پايانی نگهداری ذهنی رسیدهدانش %03باشد. بندی محرز میطبقه

انهد.  رار گرفتهه بینهی قه  آنهها در مرحلهه بهین    %4/63انهد و  به ساخت نگهداری ذهنی عدد مذكور نائل گرديده %6/36رياضی به میزان 

های دو گروه در كسب مفهوم نگهداری ذهنی عدد، نشان دهنده تأخیر تحولی گروه تفاوت قابل مالحظه فراوانی و درصد آزمودنی

آموزان عهادی بهه مرحلهه پايهانی نگههداری ذهنهی       از دانش %9/31باشد. دارای اختالل يادگیری در حساب نسبت به گروه عادی می
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آنهها نیهز    %4/05انهد.  آموزان دارای اختالل يادگیری رياضی به نگهداری طول ذهنی رسیدهاز دانش %4/2و تنها اند طول دست يافته

آموزان گروه عهادی و گهروه دارای اخهتالل يهادگیری رياضهی در      بینی قرار دارند. با توجه به اينكه تحلیل نتايج دانشدر مرحله بین

آموزان دارای اختالل گیر دانشبینی است، اما تأخیر چشمراكم حضور در مرحله بینمراحل اكتساب نگهداری ذهنی طول نشانگر ت

 آموزان عادی كامالً مشخص گرديده است. يادگیری در حساب نسبت به دانش

آزمون مقایسه میانگین مفاهیم نگهداري ذهنی دو يروه كودكان اختالل یاديیري حساب و  -(3جدول)

 كودكان عادي

های مفاهیم نگهداری

 ذهنی

انحراف  میانگین تعداد گروه

 استاندارد

خطای معیار 

 میانگین

درجه 

 آزادی

سطح  حد باال حد پايین

 معناداری

رديف كردن بدون 

 الگو

LD 41 89/4 92/8 11/8 08 94/3- 30/1 888/8 

 99/8 58/8 50/4 41 عادی

 LD 41 31/3 60/8 18/8 08 32/3- 30/1 888/8 رديف كردن با الگو

 62/8 45/8 08/3 41 عادی

 LD 41 63/3 62/1 25/8 08 64/6- 30/1 888/8 بندیطبقه

 29/8 02/1 19/12 41 عادی

 LD 41 98/5 41/1 22/8 08 33/4- 30/1 888/8 نگهداری ذهنی عدد

 39/8 62/8 59/6 41 عادی

 LD 41 35/4 60/2 41/8 08 43/4- 30/1 888/8 نگهداری ذهنی طول

 23/8 03/1 24/9 41 عادی

( و كودكان عادی در تمامی مفاهیم ذهنی با توجه LDدهد گروه كودكان دارای اختالل يادگیری حساب )نشان می 2نتايج جدول 

ان با يكديگر تفاوت معناداری دارند. در عین حال میانگین امتیاز تمامی مفاهیم فوق در كودك 85/8به سطح معناداری كوچكتر از 

 باشد.( میLDعادی بیشتر از كودكان دارای اختالل يادگیری حساب )

 آموزان سه پایه تحصیلی بر اساس مفاهیم نگهداري ذهنیطرفه بین دانشآزمون واریانس یك -(2جدول )

های مفاهیم نگهداری

 ذهنی
 منبع واريانس

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 ديف كردن بدون الگور

 510/4 2 836/3 واريانس بین گروهی

 343/8 93 94/29 واريانس درون گروهی 84/8 10/13

  01 11/36 كل

 رديف كردن با الگو

 66/2 2 33/5 واريانس بین گروهی

 315/8 93 06/24 واريانس درون گروهی 888/8 40/0

  01 13/38 كل
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 بندیطبقه

 33/23 2 05/45 روهیواريانس بین گ

 83/4 93 35/323 واريانس درون گروهی 884/8 04/5

  01 22/393 كل

 نگهداری ذهنی عدد

 86/0 2 13/16 واريانس بین گروهی

 23/1 93 46/182 واريانس درون گروهی 883/8 21/6

  01 53/110 كل

 نگهداری ذهنی طول

 24/58 2 05/188 واريانس بین گروهی

 43/5 93 36/434 واريانس درون گروهی 888/8 19/3

  01 22/535 كل

با  85/8های تحصیلی در تمامی مفاهیم ذهنی با توجه به سطح معناداری كوچكتر از آموزان پايهدهد دانشنشان می 3نتايج جدول 

 يكديگر تفاوت معناداری دارند. 

آمهوزان دارای اخهتالل يهادگیری    یب ظههور مفهاهیم نگههداری ذهنهی در دانهش     بدين ترتیب بر اساس نتايج پژوهش حاضر، ترت     

بندی رياضی در شهر سمنان شامل رديف كردن بدون الگو، رديف كردن با الگو، نگهداری ذهنی عدد، طول و سپس عملیات طبقه

 است.

 بحث و نتیجه يیري

كردن آموزان عادی در عملیات رديفياضی در مقايسه با دانشآموزان با اختالل رهای پژوهش حاضر نشان داد كه دانشيافته     

آبادی نشان داد كه میان كودكان با اختالل يادگیری و پور و مهدوی نجم)بدون الگو و با الگو( دارای تأخیر هستند. پژوهش علی

ضر همخوانی دارد. محققانی كودكان عادی در انجام تكالیف رديف كردن قطعات تفاوت معناداری وجود دارد كه با پژوهش حا

نشان دادند كه كودكان دارای   4، ملتزر 3،، اسوانسون و ژرمن 2كلیكمن -سمرود 1چون دالن، سونوگابارك، هال و رمینگتون

تری دارند. نتايج های سنجش كاركردهای اجرايی/توجه، عملكرد پايیناختالل يادگیری در مقايسه با كودكان عادی در آزمون

نیز با پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه   6، گدركول و همكاران 5كینز و ماركوويچكال پژوهش

بندی دارای تأخیر هستند. پژوهش آموزان عادی در رسیدن به عملیات طبقهآموزان با اختالل رياضی در مقايسه با دانشدانش

                                                           
1 Dalen, Sonuga-barke, Hall & Remington 

2 Semrud-Clikeman 

3 Swanson, L., & Jerman 

4 Meltzer 

5 Calkins & Marcovitch 

6 Gathercole et al 
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میان اجسام و تصاوير و  ای اختالل يادگیری با كودكان عادی در درك شباهتنشان داد كه میان كودكان دار  1مارشال و كاسیكر

آموزان با ها نشان داد كه دانشبندی آنها اختالف معناداری وجود دارد كه با پژوهش حاضر همخوانی دارد. از سوی ديگر يافتهطبقه

باشند. نگهداری ذهنی طول و عدد دارای تأخیر می آموزان عادی در رسیدن به مفهوماختالل يادگیری حساب در مقايسه با دانش

مشهدی و محسنی تفاوت معناداری میان كودكان دارای اختالل يادگیری و كودكان عادی از نظر مفاهیم نگهداری ذهنی مشاهده 

ای در مقايسه با های نگهداری ذهنی پیاژهنكردند كه با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. ساير نتايج نشان داد كه پسران در آزمون

دختران عملكرد بهتری دارند. بدين معنی كه در تمامی مفاهیم ذهنی مورد آزمون، مقادير میانگین نمرات پسران باالتر از مقادير 

باشد. خزايی در پژوهش خود نشان داد كه بین میزان توانايی شناختی رياضی پسران و دختران تفاوت میانگین نمرات دختران می

آموزان سه پايه تحصیلی از ود ندارد كه با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بین دانشمعنادار وج

های تحصیلی در ادراك فضايی نقطه، مفهوم نظر ساخت مفاهیم نگهداری ذهنی تفاوت وجود دارد. خزايی نشان داد كه بین پايه

آموزان نهايتاً نتايج نشان داد كه ترتیب ظهور مفاهیم نگهداری ذهنی در دانشضرب و مفهوم كسر تفاوت معنادار وجود دارد. 

بندی از توالی ثابتی برخوردار است. پژوهشی توسط آموزان دارای اختالل يادگیری رياضی به استثنای عملیات طبقهعادی و دانش

 ايرانی وكودكان است شناختی تحوّل اصلی ملعا محققان دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی در اين خصوص نشان داد كه سن،

 رديف وتوانايی عدد فهم بین همچنین. شوندمی عملیاتی كردن ورديف عدد ذهنی دارینگه واجد ماه 11 و سال 0 تا 0 درسن

 هاساخت ناي, ديگر عبارت به دارند؛ بااليی وهمبستگی توازی يكديگر با توانايی دو اين بلكه ندارد وجود علّیّت یرابطه كردن

 كنند.می تسهیل را همديگر

پژوهش حاضر نشان داد كه میان كودكان عادی و كودكان دارای اختالل يادگیری رياضی از نظر ساخت مفاهیم نگهداری      

بندی، عدد و طول تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت ديگر، كودكان دارای كردن يك بعدی و دو بعدی(، طبقهذهنی )رديف

تالل يادگیری رياضی در مقايسه با كودكان عادی در رسیدن به مفاهیم نگهداری ذهنی رديف كردن، طبقه بندی كردن، عدد و اخ

باشند. همچنین بین دو جنس دختر و پسر از لحاظ دستیابی به مفاهیم نگهداری ذهنی تفاوت وجود دارد؛ يعنی طول دارای تأخیر می

نی به طور معناداری از عملكرد دختران در هر دو گروه عادی و گروه دارای اختالل يادگیری عملكرد پسران از لحاظ نگهداری ذه

 در رياضی بهتر است. 
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