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 چکیده

 

آموزان اختالل ناختی و برنامه ریزی شناختی دانشراهبردهای شناختی و فراش یمقایسه حاضر پژوهش هدف

 50:آماری جامعه است. ای مقایسه-علی پژوهشی طرح و بنیادی حاضر پژوهش نوع: روش .است با عادی ریاضی

از  دانش آموز عادی( 25و  های ویژه یادگیری شهراردبیل ناتوانی از مرکز ناتوانی ریاضی با نفر 25) دانش آموز

به منظور گردآوری دادها از آزمون آزمون مازهای پرتئوس، و پرسشنامه  گیری تصادفی انتخاب شدندق نمونهطری

ها با آزمون تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره تحلیل شدند. هداد .فراشناخت ولترز استفاده شدشناخت و 

با  شناختی و فراشناختی ،راهبردهای یادگیری ، برنامه ریزی شناختی ونشان دادند که این کودکان دریافته ها: 

ریزی شناختی و راهبردهای یادگیری نامه برپژوهش حاضر نشان داد که عملکرد  . نتایجگروه عادی تفاوت داشتند

 تر از دانش آموزان عادی است.به طور معناداری پائین ریاضیدانش آموزان ناتوانی 

 فضایی، برنامه ریزی شناختی، راهبردهای یادگیری-ناتوانی نوشتن، حافظه کاری دیداری :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مقدمه و هدف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه-1-1

دهند کیل میهای کشورمان را تشهای مهم خانوادهدغدغه آنان امروزه یکی از تحصیل فرزندان و یادگیری موثر

ه فردی نتواند تحصیل است. چنانچ ی فرزندان به میزان توفیق آنان دردغه بیشتر به دلیل وابستگی آیندهاین دغ

تواند فردی مینیابی او به مراحل باالتر دچار اشکال گردد دیگر و راهل را به شکل کامل طی نماید مراحل تحصی

رایندی دانست فترین توان یادگیری را بنیادیآید. به جرات می به لحاظ اجتماعی به شمار موفق و شهروندی موثر

ی تبدیل م ایرشد جسمی به فرد تحول یافته ی آن به موجودی ناتوان و درمانده در طی تعامل بانتیجه که در

 (.1382)سیف نراقی و میرمهدی، ی وی حد و مرز نمی شناسدهای شناختی و قدرت اندیشهشود که توانایی

گذاشت. یکی  خواهد کل سیستم فرد تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد بر عاملی که روی یادگیری اثر بی تردید هر

های تی آموزشحتعدادها عالیق، نگرش و به تبع آن اسگذارد و می از مواردی که روی فرایند طبیعی یادگیری اثر

 (.1389دهد، اختالالت یادگیری است )فتحی اقدام و پسگنگ ،فرد را تحت تاثیر قرار می

)  های آموزش و پرورش ویژه است.جنجالی برانگیزترین مقوله شاید یکی از بزرگترین و نمایانگر1ناتوانی یادگیری 

ی به عنوان جدیدترین حوزه1960ناتوانی یادگیری ابتدا در دهه  (1386داناسپنت، به نقل از مان ؛21976الرنس

بین این گروه از  توان آن را بزرگترین حوزه دروجود آن می مبحث کودکان استثنایی وارد شده است، با فرعی در

آید ویژه از آنها ثبت نام به عمل می هایهمه کودکان که در برنامه آموزش کودکان بحساب آورد و تقریبا نیمی از

 (.1384رجبی ، )نریمانی و دارای ناتوانی یادگیری هستند

در  ناتوانی یادگیری، آموزان بانیمی از دانش اند که مشکالت بیش ازگزارش کرده (1992و همکاران ) 3سان فورد

 (1985ل شکست تحصیلی  )لد،ابد و آنان را درمعرض مسائل جدی از قبییهای تحصیلی ادامه میطول سال

                                                           
1 Learning disablity 
2 Larence 
3 sonforth 
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  (.1389دهد )به نقل ازفتحی اقدام و پسنگک( قرار می1989 2)فین ( و ترک تحصیل11990مشکالت رفتاری )لد

همانگی حرکتی  حافظه شنیداری و دیداری، حفظ توجه، بازداری تکانه ها، همچنین این افراد دارای مشکالتی در

حواس  ضعف در حافظه فعال، تعمیم و سازماندهی، انگیزش، ضعف درضعف  اداراک و تمیز شنیداری و دیداری،

قراری بی حرکتی، سبک یادگیری و-زمینه، پردازش اطالعات، هماهنگی دیداری ضعف در ادراک نقش از پرتی،

 ( چنانکه درادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.1391)رجبی وپاکیزه، باشندبیش فعالی می

باشند ری میدگیهای یااین گونه ناتوانی آموزانی است که دچارباشد کمک به دانشاهمیت می به هرحال آنچه حائز

و  ثمر ثمرمتواند در یاری رساندن به آنها حد زیادی می ها و مشکالت این کودکان تاو بی شک شناخت ویژگی

 راهگشا واقع گردد.

 ضرورت و اهمیّت مسئله -2-1

آموز، هم از سوی مدرسه و هم از طرف خانواده کودکان در انجام نقش دانشطبیعی است که عدم موفقیت 

ی عدم موفقیت درسی باعث شده است شود. این دلواپسی شدید دربارهای بسیار جدی تلقی میبه عنوان مساله

اختالالت (. 1383ترین مساله تجلی نماید )کرمی، های یادگیری به صورت رایجکه مشکالت آموزش و دشواری

( DSM-IVبرای اولین بار در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ) 1994یادگیری در سال 

کنند و این در حالی های تحصیلی را مختل میمطرح شد. اختالالت ویژه یادگیری الگوی عادی یادگیری مهارت

ی و یا آموزش ناکافی نسبت داد. مشکالت در توان این مشکل را به راحتی به فقدان فرصت یادگیراست که نمی

تواند منجر به مشکالت در سایر دروس همچون تاریخ، علوم و مطالعات اجتماعی های تحصیلی کلیدی میمهارت

تر از متوسط فرد با توجه به سن اوست. ویژگی اساسی سوم این است پایین شود. ویژگی اساسی دوم سطح عملکرد

شود، با این حال در برخی افراد ممکن های اول مدرسه آشکار میری به آسانی در سالویژه ی یادگی که اختالل

 (. دانشDSM-5 ،2013ی یادگیری فراتر از ظرفیت محدود فرد باشد مشخص شود )های بعد که حوزهاست سال

 نسبت آموزشی کسانی شرایط در ولی برخوردارند باالتر یا متوسط هوش از آموزان دارای اختالالت یادگیری معموالً

مناسب،  آموزشی محیط در داشتن قرار علیرغم و دهندمی نشان تریضعیف تحصیلی عملکرد دیگر آموزاندانش به

 خاص هایزمینه در یادگیری به قادر حاد، روانی و اجتماعی مشکالت عدم آشکار، بیولوژیک ضایعات فقدان

 روانشناسان و متخصصان (. اغلب2009 کالکارنی، و جان ماهان کاراند،) باشندنمی( محاسبه و نوشتن خواندن،)

 و نوشتن در اختالل خواندن، در اختالل شامل که اندکرده اشاره اختالالت از دسته این در اصلی طبقه سه به

اساسا یکی از موارد شایع اختالل  یادگیری، اختالل ریاضی است. اختالل در ریاضیات . باشدریاضیات می در اختالل

عبارت است از این که توانایی شخص در ریاضی با درنظر گرفتن سن تقویمی، هوش اندازه گیری شده و تحصیالت 

                                                           
1 Leed 
2 Pheen 
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یاضی بر پیشرفت مناسب با سن وی، به میزان قابل مالحظه ای پایین تر از حد مورد انتطار است. مشکل در ر

ی حسی گذارد و اگر یک نقیصهنیاز دارد، تاثیر میهای زندگی روزه مره که به مهارت در ریاضی تحصیلی یا فعالیت

شود )کاپالن و وجود داشته باشد، مشکالت در توانایی ریاضی معموال به مشکالت همراه با آن نقیصه افزوده می

 (. 2007سادوک، 



13 
 

 2اضیو ناتوانی یادگیری ری 1های اخیر اختالل ریاضی را به دو نوع حساب نارسایی خالصپژوهشگران در پژوهش

تقسیم کردند و بین آنها تمایز قائل شدند. در حساب نارسایی خالص نقص در توانایی ریاضی همانند شدید است 

های شناختی و کودک مشکالت شدیدی در مفاهیم پایه عددی دارد. در ناتوانی یادگیری ریاضی کودک دچار نقص

؛ 2009، 3یا توجه است )رابینستن و هنیک بصری -مانند مشکل در پردازش عددی، حافظه کاری، پردازش فضایی

ماعی، هیجانی و های اجتیاضی سبب ایجاد مشکالتی در زمینه(. ناتوانی ر2011، 4مازوکو، فیگنسون و هالبردا

ریزی و سازماندهی به عنوان یکی از توانایی برنامه(. 2010شود )فریلیچ و شتمن، آموزان میتحصیلی برای دانش

ی زندگی و های روزمرههای عالی مغز چه به لحاظ نقشش در انجام فعالیتاجرایی و فعالیتهای ترین کنشمهم

ها جهت رسیدن به هدف مورد توجه محققان مختلف بوده چه به لحاظ نقش آن در هماهنگ ساختن دیگر کنش

هویسون و  (. لزاک،1388؛به نقل از مشهدی، رسول زاده طباطبایی، فالح و سلطانی فر،5،1982است )شالیس

توانایی شناسایی و سازماندهی مراحل و عناصر مورد نیاز برای "( این کنش اجرایی را به عنوان 2004)6لورینگ

ریزی و سازماندهی جزو نمایند. از آنجایی که توانایی برنامهتعریف می "انجام یک قصد یا رسیدن به یک هدف

ست که آسیب یا اختالل در مناطق پیش پیشانی و برخی های عالی قشر پیش پیشانی است، اعتقاد بر این اکنش

باشد ریزی و سازماندهی به طور معناداری مرتبط میاز مناطق زیر قشری مغز با توانایی کودک برای انجام برنامه

 (. 2009) 8سسماو، ماهون، لوین، ایسون و کاتینگ(. 7،2008؛ فاستر2004)لزاک و همکاران،

ریزی شناختی امههای شناختی و فراشناختی و برناین پژوهش پژوهشگر به مقایسه راهبرد دربا توجه به موارد فوق، 

 .آموزان دارای اختالل ریاضی با دانش آموزان عادی پرداخته استدانش

 پژوهش اهداف -3-1

 ضیمقایسه راهبردهای یادگیری شناخت و فراشناخت بین دانش آموزان با و بدون اختالل ریا -1

 یبرنامه ریزی شناختی بین دانش آموزان با و بدون اختالل ریاضمقایسه -2
 

                                                           
1. pure dyscalculia 
2. mathematical learning disabilities 
3. Rubinsten & Henik 
4. Mazzocco, Feigenson & Halberda 

5.Shallice 
6.Lezak, Howieson & Loring 
7.Fuster 
8.Sesma, Mahone, Levine, Eason & Cutting 
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 سواالت پژوهش-4-1

 آموزان دانش با ریاضی لاختال آموزاندانش تفاوتی بین راهبردهای یادگیری شناخت و فراشناخت بینآیا -1

 وجود دارد یا خیر؟ عادی

 یر؟آموزان عادی وجود دارد یا خریاضی با دانشآموزان اختالل ین دانشبریزی شناختی  آیا تفاوتی بین برنامه-2

 

 مروری بر تحقیقات انجام شده -5-1

( 2005) 1های هوپر، شوارتز وکلیپژوهشدهند نشان میهای انجام شده در خارج از کشور مطالعه پژوهش        

ازداری پاسخ، کودک دبستانی با اختالالت یادگیری به ضعف کارکردهای اجرایی در حوزه توجه پایدار، ب 55روی 

دهد که آموزش تحقیقات صورت گرفته نشان میریزی شناختی در این کودکان اشاره دارد. سازماندهی و برنامه

ی، آموزش فراشناخت( به بهبود عملکرد ریاضی دانش کارکردهای اجرایی )آموزش حافظه فعال، آموزش برنامه ریز

 روی (2017)کاندی  و آلفانسو دیانو، سارمینتو،  پژوهشی گردد. درآموزان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی منجر می

 مساله حل در شناختی فرایندهای مطالعه به توجه، کمبود و فعال بیش کودک 30 ریاضی و ناتوان کودک 30

 فرایندهای و ریزیبرنامه راهبرد در فعال بیش گروه دهدمی نشان گرفته صورت تحقیقات. پرداختند ریاضی

 داشتند تریضعیف عملکردی ریاضی اختالل کودکان و. بودند بهتر ریاضی اختالل کودکان گروه به نسبت شناختی

 اختالل کودکان به نسبت فعال بیش کودکان در ریاضی مسائل حل برای شده بینیپیش اجرایی هایفرایند بنابراین

 به یادگیری ناتوان کودک 29 روی( 2017) کانسیلی و دینگ زوشو، کارنو، دیگری پژوهش در .بود بهتر ریاضی

 دو در را یادگیری ناتوان  آموزاندانش که. پرداختند فراشناحتی راهبردهای بندیدرجه از خاصی دامنه مطالعه

 داد نشان تحقیقات این نتایج که کردند بررسی موقعیت دو هر در را آنها عملکرد و داده قرار غیر و علمی موقعیت

 نسبت ضعیفی فراشناختی راهبردهای و خودکارآمدی میزان علمی هایموقعیت در یادگیری ناتوان آموزاندانش

 . دارند علمی غیر موقعیت به

 

 و برنامه ریزی شناختی فراشناختی و شناختی راهبردهایتعاریف  5-1

 

                                                           
1.Hooper, Swartz & Wakely 
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 استفاده وردم یادگیری ضمن او که شودمی گفته یادگیرنده عمل یا اندیشه رفتار، هرگونه به شناختی راهبردهای

 درآینده رداریب بهره سهولت و نیز و مهارتها و دانش سازی ذخیره و سازماندهی فراگیری، آن هدف و دهدمی قرار

 بر رتنظا مناسب، هایروش هوشیارانه انتخاب جهت است تدابیری فراشناختی، راهبردهای از منظور و. است

 ملکی،) جدید یراهبردها با آنها سازی جانشین و راهبردها تغییر لزوم درصورت و اشتباهات اصالح آنها، اثربخشی

1384.) 

 رسیدن یا دقص یک انجام برای نیاز مورد عناصر و مراحل سازماندهی و شناسایی : تواناییریزی شناختیبرنامه

   (.2004لزاک،هویسون،ولورینگ،)هدف  یک به

های سمپتومی خاص ولی مزمن است که افراد مبتال به آن در آزمون اختالل یادگیری خاص از نوع ریاضی:

ریاضی های توانایی آورند، اما در آزمونمراتی باالتر از متوسط به دست میهوشی، خزانه لغات و حافظه کوتاه مدت ن

حالت اصلی  های خاص در پردازش اعداد است و سهکنند. این اختالل نتیحه ناتوانینمرات بسیار ضعیف کسب می

هایی وش( برای حل مسائل ریاضی از ر2( کودک در حفظ کردن و به یاد آوردن اصول ریاضی مشکل دارد 1دارد

ونی فرد(. تر از مرحله رشدی کنسطحی پایینکند که ناقص و از لحاظ رشدی عقب مانده است. )در استفاده می

رند و این موضوع باعث می شود او درکنار یکدیگر گذاشتن اعداد یا قرار دادن فضایی نقض دا-مهارتهای دیداری (3

       ممیزهای اعشاری، اشتباه کند.

 اختالل یادگیریتاریخچه 7-1

 

 هایناتوانی وی شد مطرح 2کرک ساموئل توسط 1962 سال در بار اولین برای 1یادگیری اختالالت اصطالح

 گفتار، صحیح درک مانند ذهنی هایحوزه از یکی در آموزاندانش که دانست شناختی نارسایی نوعی را یادگیری

 اختالل (.1390 ونادری، باقریان قنبری،) شوندمی مشکل دچار کردن حساب یا و خواندن شنیدن، نوشتار،

 ارتباطی، مهارتهای و زبان رشد در که است کودکانی توصیف برای اصطالحی امریکا متحده ایاالت در یادگیری

 دارد تحولی روندی و شناختی عصب پایه اختالل این (.1391 زاده، قلی و افروز میکائیلی،) هستند اختالل داری

 اختالالت به مبتال کودکان (.1391، محمدیان و آزاد) دارد ادامه بزرگسالی تا و شودمی شروع دبستان از پیش که

 مردم و اطرافیان خانواده، با اعضای ارتباط در برخوردارند، پائینی نفس عزت از دارند، کوتاهی توجه دامنه یادگیری

                                                           
1 learning disorders 
2 Samoul creak 
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 یادگیری ناتوانی دارای آموزدانش (.1391نهری،  و جاوید زینعلی، کافی،) شوندمی ناکام آسانی به و دارند مشکل

 اجتماعی ـ روانی مشکالت نداشتن و بیولوژیکی و مغزی ضایعات فقدان مناسب، آموزشی محیط داشتن رغم علی

 ی ترجمه ؛1979 ، 2الفلین و1 واالس) نیست خاص هایزمینه در یادگیری به قادر طبیعی هوش داشتن با و

 اندکرده اشاره اختالالت از دسته این در اصلی طبقه سه به روانشناسان و متخصصان اغلب(. 1376 طوسی، منشی

 . 5ریاضیات در اختالل و 4نوشتن در اختالل  ،3خواندن در اختالل: است زیر موارد شامل که

 یادگیری در ویژه نارسایی با کودکان ویژگی8-1

 باید اما .ارندد متفاوتی بسیار گیویژ که دهندمی تشگیل را ناهمگنی گروه یادگیری در ویژه نارسایی با کودکان

 بعضی عوض در و باشند نداشته را هاویژگی این تمام است ممکن یادگیری در نارسایی با کودکان که داشت نظر در

 که جهت این از. باشند داشته را هاویژگی این از بعضی است ممکن ندارند یادگیری در ویژه نارسایی که افرادی از

 وجود او در هاویژگی از این بعضی فقط است ممکن باشدمی خود فرد به منحصر هایویژگی دارای هرکودکی

 را هایژگیو این و دارد همایندی همدیگر با یادگیری در ویژه با نارسایی کودکان مشکالت اغلب. باشد داشته

 طور به گیویژ چندین با رابطه در رفتارهایی است ممکن گاهی زیرا کرد تفکیک همدیگر از راحتی به تواننمی

اثیر ت تحت نیز را دیگر هایجنبه است ممکن جنبه یک در مشکل داشتن دیگر طرف از. شود مشاهده همزمان

 نابراینند. بکمی ایجاد مشکالتی نیز فرد بیانی انیزی زمینه در مطلب، درک مشکالت داشتن مثال. دهد قرار خود

 کودکان سیدر جنبه روی بر اول درجه در نارسایی اگرچه. فرد است معین جنبه یک سیبرر از فراتر کودکان این

 می تاثیر آن زا نوعی به هم فرد شغلی و اجتماعی حوزه چون دیگر هایحوزه که داشت نظر در باید اما دارد تاثیر

 ممکن یزن عصبی و مشکالت افسردگی فعالی، بیش توجه نقص اختالل چون همایند مشکالت این بر افزون .گیرند

 .باشد ارگارناس حال درعین و توجه بی فعال، بیش است ممکن کودک بنابراین. باشد داشته وجود آن کنار در است

 (1384امیدوار،)

 

                                                           
1 Wallace 
2 Laughlin 
3 dyslexia 
4 disorder of written expression 
5 mathematics disorder 
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 های ناتوانی یادگیرینظریه  9-1

 1نظریه غلبه طرفی مغز1-9-1

 ای به هم وصل شدهست، این دو نیمکره توسط جسم پینهی راست و چپ تشکیل شده اانسان از دونیمکره مغز

درمغز، سازمان  )2های یکدیگرآگاه باشد )مانت وکسلکه دو نیمکره از فعالیتشود ای سبب میاند. وجود جسم پینه

و شنیدن توسط دو نیمکره کنترل ها برای رفتارهای مختلف متفاوت است. بعضی از کارها مثل دیدن فعالیت

و  های پیچیده دیداری و فرایندهای غیرکالمیشتر در کنترل ساخت و ایجاد تشخیصشود. نمیکره راست بیمی

آگاهی ادراکی نظیر موسیقی و رمزهای ریاضی در حالیکه نیمکره چپ مغز در مهارتهای کالمی نقش دارد )میل 

های دو نیمکره مغز برای یادگیری مهارتهای کالمی در کودکان واالتی هم در مورد تساوی توانایی( س31962نر

ی رشد زبان و تحصیل دانش مطالعه درباره نیمکره دیگر برای مطرح است. مدتها غلبه طرفی یک نیمکره مغز بر

( بر این عقیده بودکه یک طرف از مغز باید برطرف دیگر غلبه 4،1937کرد. )اورتونبسیار مهم و اساسی جلوه می

-ایجاد می عدم غلبه طرفی مغز ها در تکلم، نوشتن، خواندن و غیره در اثرند، فرض او براین بود که نارساییک

 .(1388شود.)میالنی فر 

 نظریه عوامل ژنتیکی 2-9-1

انی در خواندن مسئله ژنتیکی از این نظریه پذیرفته شده است که اوال دو قلوهای یکسان اگر یکی مبتال به ناتو

در  32ت های غیر یکسان شیوع به نسبشود در صورتی که در دوقلوپریشی( باشد دیگری نیز مبتال می )خوانش

ر خواندن یا ناتوانی ددرصد مبتال به  90تا 37خانواده و منسوبین این کودکان نیز صد گزارش شده است. اعضای 

 (1388)میالنی فر،  کنداند در صورتی که میزان در کل جمعیت از ده درصد تجاوز نمینوشتن بوده

 5نظریه کوتاهی دامنه توجه1-9-3

در تمرکز و توجه و دقت هستند و از سال  طرفداران این نظریه معتقدند کودکان ناتوان در یادگیری دچار اشکال

تر مورد برسی عث شد متخصصان، این نظریه را جدیبه بعد تحقیقات بسیاری در این مورد انجام شده که با 1950

سد یک نقص ذهنی وجود دارد که بیشترکودکان ناتوان در یادگیری رنویسد: به نظرمیمی (61976قرار دهند )راس

                                                           
1 -Hemispheric dominance thery 
2 -mount castle 
3 -miliner 
4 -Orton 
5 -Short attention spsn theary 
6 -Ross 



18 
 

گیرد  که این مطالب مورد بحث است. وی نتیجه میاند و آن عدم توانایی در تمرکز، دقت و توجه بر آن مواجه با

 (1391)عظیمی  انده طبیعی، دچار تاخیر یا وقفه شدهکودکان در فرایند رشد دقت و توج

 

 1نظریه تاخیردر رشد:1-9-4

یطی های محها و محرککندتر از همساالن خودآگاهی یادگیری، طرفداران این نظریه معتقدند کودکان ناتوان در

کنند. تعدادی از تحقیقات نشان براین شبیه کودکان کوچکتر عمل میکنند، بناهایی خاص جذب میرا در زمینه

کنند. تعدادی از تحقیقات ا دیگر کودکان کوچکتر عمل میری بدهند که این کودکان از نظر کیفیت یادگیمی

بلکه از نظر کیفیت متفاوت این کودکان از نظر کیفیت یادگیری با دیگر کودکان تفاوتی ندارند  دهند کهنشان می

 این نظریه توسطهستند.  تر ازکودکان بهنجاردر فراگیری مطالب کندتر یا آهستهیعنی آنان هستند، 

 (.1382)نادری و سیف نراقی،  ( عنوان گردیده است.2،1970)کریشلی

 3خفیف مغز:نظریه ضایعات 1-9-5

کنند. نتایج ای را تصور میهای یادگیری رابطهیی است که بین عمل مغز و ناتوانیهااین نظریه هم جزء نظریه

دارای  که کودکان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با کودکان بهنجار( نشان داده است 1972ات برت نر )تحقیق

ای برای آموزش این گونه از های ویژهه داشت که برنامهتوجهای مغزی هستند. باید نشانه های بیشتری از آسیب

کودکان باید مورد استفاده قرار گیرد و نباید گفت که این مشکل زیستی است و از طریق علم پزشکی باید حل 

آموزان کمک شایانی خواهد کرد. علیرغم اینکه در ب و مداوم به حل مشکالت این دانششود. آموزش های مناس

های رفتاری براین قرار داد که به علت ویژگی ان آسیب مغزی مشخصی پیدا نشده است، ولی اعتقاد کلیاین کودک

شود، این افراد نیز یقراری، اختالالت ادراکی دیده میمشابه آنچه در کودکان با شایعات مغزی مثل حواس پرتی، ب

ین علت بعضی از مولفین بی قراری و مبتال به اختالل جزئی در کارکرد دستگاه عصبی مرکزی هستند و به هم

میانگین است  تر ازاین کودکان رشد مغز آهسته دانند و عقیده دارند که دروانی در یادگیری را مترادف هم مینات

شود. که موجب ناهماهنگی در مهارتها میهای دیگر داشته های مغز رشد کمتری نسبت به بخشو برخی از قسمت

ناتوان در یادگیری دارای امواج مغزی غیر عادی  آموزاندانشن داده است که ک نشاتحقیقات دانشگاه نیویور

                                                           
1 -delayed developmental throry 
2 -critchley 
3 -minimal btain disfunctions throry 
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درصد کودکان بیقرار ناتوانی یادگیری دارند و اختالالت  80تا  33هستند و مطالعات فراوان نشان داده است که بین 

 (.1388فر،های حرکتی بیش از حد آنان است )میالنی قت و توجه همیشه همراه با فعالیتد

 1نظریه چندعاملی:1-9-6

نی ی ناتوات دربارهتاریخ مطالعات و تحقیقا های مختلف کهبا اینکه نظریه نویسد:ای می( درمقاله1976) ،هاستراک

ارزشمند؛  ابسازد بسیار ضیحات و علل گوناگونی را مطرح میدهند و هرکدام توهای ویژه یادگیری را تشکیل می

ها نظریه ام و ازآید و در هرکدپدیده در اثر یک عامل به وجود میکه این  شده است نشان دهندآنها سعی  اکثر در

ی است هکند چون یادگیری فرایند پیچیداو پیشنهاد می کوشش شده است علت مشکل با یک نظریه توجیه شود.

ست ای که سعی شده های یک عاملیب برساند بهتر است به جای نظریهو عوامل مختلف ممکن است به آن آس

های م تا نظریههای متفاوت تقسیدهد، این گونه کودکان را به گروههای یادگیری را توضیح ام انواع ناتوانیتم

 (.1384)به نقل ازسیف نراقی ونادری،  مختلف هرکدام، یک گروه از این کودکان را شامل شود

 نظریه رفتاری7-9-1

نی دانند و بدون توجه به فرایندهای رواهای ناسازگار میاز یادگیری نوعی الگورفتارگرایان ناتوانی یادگیری را ناشی 

دهند و براین اساس سعی دارند الگوهای سازگارتر را جایگزین الگوهای قبلی و ذهنی به خود رفتار اهمیت می

 (.2،2002نمایند )آلبرتو و تروتمن 

ندان شایع چری انی و کمبود توجه در ناتوانی یادگیهای زبدانیم که آسیبتوجه به مطالب بیان شده ما می با

یگر افراد دارای توان معلولیت یا ناتوانی حرکتی را علت ناتوانی یادگیری دانست و از طرف دنیست و همچنین نمی

ینکه کودکان شان و با توجه به اف دارند نه در کل فرایند یادگیریناتوانی یادگیری فقط در دروس محدودی ضع

ال هستند ناتوانی یادگیری در عملکرد تحصیلیشان در دروسی مثل خواندن، ریاضیات و نوشتن دچار اشکدارای 

 در این مطالعه از نظریه رفتارگرایی برای تبیین یافته ها استفاده خواهد شد.

 

 های افراد دارای ناتوانی یادگیری ویژگی10-1

                                                           
1 -Hasterok 
2 Alberto & trotmen 
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 حافظه1-10-1

از دالیل عمده نقص کودکان ناتوان در یادگیری در تکالیف مربوط به  اند که یکیپژوهشگران به این نتیجه رسیده

کنند. برای مثال دهای مربوط به حافظه استفاده نمیراهبر از حافظه این است که برعکس همتایان طبیعی خود

ت را مرور رای خودشان لغاشود که آنها را به خاطر بسپارید، بکودکان وقتی فهرستی از لغات به آنها داده می بیشتر

موزان ناتوان در یادگیری احتماال از چنین آبندی کنند. دانشنمایند آنها را طبقهسعی میکنند و ذهنی می

کنند و دلیل دیگر برای کارکرد ضعیف حافظه کودکان ناتوان در یادگیری ردهای به طور خودکار استفاده نمیراهب

(.هووس، 1،2006سازد )ماسوراظ مطالب کالمی را مشکل میویژه حفهای ضعیف زبانی است که به ناشی از مهارت

یک تحلیل مقایسه ای، پس از بررسی عملکرد حافظه ی کودکان نارساخوان دریافتند  در (2003)2بیگلر، برانگیک

مک نامارا و  کنند.عمل می ای( خوده، ضعیف تر ازسن واقعی )شناسنامهکه این کودکان در همه ی اعمال حافظ

موزان دچار ناتوانی یادگیری در هردو تکلیف )یادآوری تحصیلی آر مطالعه ای نشان دادند که دانش( د2003(3وونگ

مجموع تحقیقات  آنچه از آموزان عادی داشتند.ضعیفی در مقایسه با دانشعملکرد و تکالیف یادآوری روزمره( 

نی در یادگیری، از نظر کارکردهای حافظه، با آید این است که احتماال کودکان دچار ناتواایران بدست می خارج از

کودکان عادی تفاوت دارند. تحقیقات داخلی در این حوزه معدود است. برای مثال، نتایج تحقیق رمضانی و فرضی 

زمون حافظه ی کوتاه مدت ان مبتال به نارسایی در حساب در آموزآ( بیانگرکارکرد ضعیف دانش1381ی)گلفزان

ن دچار (در پژوهشی نشان دادند که بین توانایی حافظه کودکان عادی و کودکا1389ن)کجباف و همکارا بود.

ریاضی ناتوانی یادگیری  آموزان دچارتفاوت معناداری وجود دارد و دانشریاضی و روخوانی ناتوانی یادگیری در امال 

هایی که بین ناتوانی انددادههم نشان  های دیگری از پژوهشری دارند بسیارتسبت به دو گروه دیگر حافظه ضعیفن

 (.1387،عابدی و همکاران،1383یادگیری و حافظه ارتباط معناداری وجود دارد )احدی و کاکاوند،

 زبان2-10-1

آنها در نحو، معنای  آموزان در استفاده از زبان به خصوص در استفاده اجتماعی از آن مشکل دارند.برخی دانش

مشکل دارند. منظوراز نحو راهی است که لغات برای ساخت جمله ای معنادار به لغات همین طور در واج شناختی 

یادگیری اغلب در تولید دریافت کلمات و جمالت نامناسب عمل  آموزان ناتوان دریگر پیوند می خورند. دانشیکد

)احدی گیرند ی افراد خوش صحبت قرار نمیت کنندگان خوبی نیستند و در طبقهکنند. درکل آنها صحبمی

                                                           
1 -Masoura 
2 -Howes,bigler,Burlingame,&Lawson 
3 Mcnamara , &wong. 
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ن های شدید زبان ما در میان افراد با ناتوانی یادگیری چندان رایج نیست ولی تاخیر در زباآسیب (.1389وکاکاوند،

شود. افراد با ناتوانی یادگیری ممکن است در صداهای اساسی گفتار)آواشناسی(، و کاربرد نامناسب آن مشاهده می

)معناشناسی( و استفاده  و( روابط میان کلمات و درک معناواحدهای معنایی )ریخت شناسی(، شناخت جمله )نح

 (.2002زبان )کاربرد شناسی( مشکل داشته باشند )رامسی والگوزین، از

 هیجانی ورفتاری مشکالت اجتماعی،-3-10-1

دهند به جمعیت عادی تشکیل می رتباطی را درکودکان دارای ناتوانی یادگیری گروه بزرگی از افراد با مشکالت ا

کالت اجتماعی این ( یکی از مش12010)مری فیلد درصد آنها در برقراری ارتباط مشکل دارند 90طوریکه بیش از 

شود که آنها دوستان اندکی داشته باشند، از آموزان فقدان مهارتهای میان فردی است، این امر موجب  میدانش

 (.2،2002ر به آنها احترام بگذارند )وونگ و دوناهوسوی همتایان خود طرد شوند و معلم و خانواده و سایر افراد کمت

ح باالیی از پرخاشگری را نشان هایی مبنی بر این مسئله وجود دارد که کودکان دارای ناتوان یادگیری سطگزارش

یابد. در واقع ناتوانی یادگیری در آنان سبب از نوشتن و نقاشی آنها انعکاس میهایی نمونه دهند که حتی درمی

ایجاد اضطراب  هاکنند در آنزخورد منفی که از محیط دریافت میکمبود مهارتهای اجتماعی شده و از طرف دیگر با

آموزان بعضی از این دانش(. 1389اده فرد،نماید )علیزکاهش اعتمادبنفس میری اجتماعی، گی،افسردگی، کناره

هستند  ای دارند. بعضی دیگر خجالتی و گوشه گیرهیگران از جمله همساالن و بزرگساالن رفتار خصمانآشکارا با د

 (3،2002گیری در نوسان است )مارگالیت وآل یوگنها بین خصومت آشکار و گوشهو رفتار بعضی

 هماهنگ سازی تحولی-4-10-1

ه بارزترین باشند کسازی رفتار و حرکات میی دارای ناتوانی تحولی در هماهنگکودکان دارای ناتوانی یادگیر

ل، ازپکارهایی مثل جورکردن ت درشت بدن است. کودکان مبتال در عالمت آن، تاخیر در رشد و کنترل حرکا

 (.1389های اسباب بازی، توپ بازی و ورزش و غیره با مشکل رو به رو هستند )علیزاده فرد،ساختن مدل

 

 اختالل یادگیری خاص از نوع ریاضی11-1

                                                           
1 -Merrifield. 
2-wong ,& Donahue . 
3 -Margalit ,&Al-yogen 



22 
 

ام شده برای های انجگیرد. در بیشتر پژوهشزبان، کمیت و فضا را در بر میریاضیات یک موضوع پیچیده است که 

. ده استهای ریاضی، کمک به بهبود یادگیری عدد پایه مانند شمارش  و حساب کردن پیشنهاد شبهبود مهارت

پیچیده  سیارهای بارتهای ریاضی نیز مستلزم تواناییمهن ساخت که دستیابی به سطوح پایین اما باید خاطر نشا

 (.2004) لندرل و همکاران  است.

و راهنمای تجدید  1994)مانند تعریف مطرح شده در راهنمای طبقع بندی شده بین المللی  تعاریف سنتی

این کودکان باید در آزمون استاندارد  کند:(، این اختالل را چنین تعریف می1998نظر شده طبقه بندی بین المللی 

یا زندگی روزمره خوب عمل نکنند: و هوش دچار مشکل بوده و در پیشرفت تحصیلی  شده متناسب با سن، آموزش

های کالمی و فضایی را می ها از جمله تواناییای از مهارتلی عموما مجموعههای استاندارد پیشرفت تحصیآزمون

(. 2004همکاران  آزمایند و این ممکن است منجر به افزایش خطای نوع اول )اشتباه در تشخیص( شود. )لندرل و

شود در یای که آنچه مالک پیشرفت ریاضی تلقی مباشد به گونهیگر آزمونهای استاندارد متنوع میاز سوی د

های اصلی در ناتوانی یادگیری برای پژوهشگران در تعیین نارساییآزمونهای مختلف متفاوت است. به این دالیل 

(. بنابراین 2004) لندرل و همکاران، ای آن دشواری هایی وجود دارددر ریاضیات یا اطمینان از تعارف ارائه شده بر

های (. از اصطالح ناتوانی2004)گیری،  برای این ناتوانی اصطالحات متعدد همراه با مالکهای مختلفی وجود دارد.

جانسون زیر صدک  که در آزمون استدالل ریاضی وودوک شودکنند که شامل کودکانی مییادگیری استفاده می

برند که شامل کودکانی می های یادگیری در حساب را به کار می( اصطالح ناتوانی1996گیرند. برچ)قرار می 30

 ددتنوع در اصطالحات و مالکهای متع رند.یگهای پایه ایووا قرار میهای مهارتدر آزمون 25شود که زیر صدک 

رفت پایین ریاضی وجود دارد و نه فقط یک وضعیت بالینی ناتوانی ای از علل برای پیشدهد که گستردهنشان می

یادگیری در ریاضیات بلکه در این میان اکثر پژوهشگران از اصطالح ناتوانی در ریاضی یا ناتوانی یادگیری در 

برد.  توان به جای یکدیگر نیز به کار(. این دو اصطالع را می2004کنند. )لندرل و همکارانمی ریاضیات استفاده

های تحصیلی کلیدی است های اساسی اختالالت ویژه یادگیری مشکل در مهارتیکی از ویژگی (.2004)گیری،

از: با دقت و روان خواندن یک کلمه، های تحصیلی کلیدی عبارتندشود. مهارتکه با شروع مدرسه مشخص می

، DSM1-5مسائل ریاضی( ) درک مطلب در خواندن، نوشتن و تلفظ، حساب کردن و استدالل ریاضی )حل

2013.) 

 

 

 

 

                                                           
1 Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
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