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  چکیده
آموزان داراي پژوهش حاضر با هدف مقایسه خالقیت و حافظه دانش

 –نوع علی  طرح پژوهش ازانجام شد. اختالل یادگیري ریاضی 
 اختالل داراي آموزاندانش شامل آماري جامعه. است ايمقایسه
 تهران شهر 3منطقه  مدارس در تحصیل به مشغول ریاضی یادگیري

آموز دانش 30تالل ریاضی و اخ داراي آموزدانش 30 نمونه شامل. بود
 از آزمون تفکر خالق تورنس و ،خالقیت گیرياندازه براي. شدعادي 
حافظه بصري از آزمون حافظه بصري کیم کاراد  گیريدازهبراي ان

گردید. تحلیل واریانس تحلیل  آزمونها با استفاده از استفاده شد. داده
نمرات خالقیت، حافظه فوري، حافظه  ،هاي پژوهش نشان دادیافته

 طوربه  ریاضیآموزان داراي اختالل کامل و صحت حافظه در دانش
در حوزه آموزان عادي است. تر از دانشینپای) p<0.05(معناداري 
بیشترین تفاوت در نمرات ابتکار و بسط ذهنی و در حوزه  ،خالقیت
با این وجود، میان  نمرات حافظه فوري و کامل دیده شد؛در  ،حافظه
سیالی و در  ،ریاضی اختالل دارايدختر و پسر آموزان دانش
حافظه اختالف ، حافظه فوري، حافظه کامل و صحت پذیريانعطاف

کلی نتایج پژوهش نشان داد که  طوره ب. دیده نشدمعناداري 
بدکارکردهایی نظر از جنسیت،  آموزان داراي اختالل ریاضی صرفدانش

براي  بخشی شناختی راکه لزوم توان دارنددر خالقیت و حافظه بصري 
  . کندناپذیر میآنان اجتناب

  واژگان کلیدي
  .یت، حافظهریاضی، خالق ناتوانی یادگیري

Abstract 
The purpose of this study was to compare the creativ-
ity and memory of students with dyscalculia. The 
causal-comparative study design was selected. The 
statistical population included the students with dy-
scalculia who were studying in region 3 of Tehran. 
The sample included 30 students with dyscalculia and 
30 normal students. The Kim Karrad visual memory 
test and creative thinking of Torrance was used for 
measurement. Data were analyzed by using Anova 
variance. The research findings showed that the 
scores of creativity, immediate memory, complete 
memory and memory accuracy in students with dy-
scalculia were significantly lower (p <0.05) than 
normal students. In the field of creativity, the most 
difference was seen in the scores of originality and 
elaboration, and in the field of memory, the differ-
ence was seen in the scores of immediate and com-
plete memory. However, there was no significant 
difference between male and female students with 
dyscalculia in the fluency and flexibility, immediate 
memory, complete memory, and memory accuracy. 
In general, the results of the study showed that stu-
dents with dyscalculia regardless of their gender have 
a malfunctioning in creativity and visual memory 
which necessitates cognitive rehabilitation.  

Keywords 
Mathematical Disability Learning, Creativity, 
Memory.  
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  مقدمه 
آموزانی را که در یادگیري یک یا چند هاي طوالنی دانشمدت

معلول  اتی از قبیلبا اصطالح ،درس مشکالت جدي داشتند
آسیب دیده مغزي و آسیب دیده عصبی معرفی  ادراکی،
فهوم م ،جمعی از متخصصان بالینی ،)1963کردند. در سال (می
را جایگزین این اصطالحات کردند » 1ناتوانی یادگیري«

). 2017، 3؛ سوالنگ2015، 2؛ رابینستن1380(تبریزي، 
 عصب یادگیري را یک اختالل متخصصان بالینی ناتوانی

 یا یادگیري هاي شناختیتواند بر پردازشدانند که میمی رشدي
؛ 2015، 5؛ وانگ2012و همکاران،  4سیلور(افراد تاثیر بگذارد 

شاید به همین دلیل  ) و1377 برادري، ترجمه همکاران؛ و الوارد
آموزان داراي اختالل یادگیري است که بسیاري از دانش

خوبی ه خوردند. ما بمانده میبرچسب کودن، کم ذهن، عقب
ها صحیح نبوده و اگر مشکالت این دانیم که این برچسبمی

ده شود قابل درمان آموزان به موقع و به جا تشخیص دادانش
  هستند. 

هاي مهم کودکان داراي اختالل یادگیري، یکی از ویژگی
طرف اختالل در کارکردهاي حافظه مانند نقص در  از یک

حافظه کوتاه مدت، حافظه کاري و نقص در رمز گردانی و از 
شناختی است (کجباف و طرف دیگر راهبردهاي شناختی و فرا

). زوروفی 2016، 7؛ راپین7201، 6؛ نوریس1389همکاران، 
معتقد است کودکانی که یادگیري آنها ضعیف است در  ،)2010(

ها و حفظ اطالعات کارکردهاي اجرایی از جمله بازداري از پاسخ
ه هستند. متاسفانه افظه فعال دچار مشکالت زیاد و پایدر ح
 درك جمله زیادي از تحصیلی قلمروهاي یادگیري ناتوانی
 بیان و کردن هجی ریاضی، استدالل ریاضی، عملیات خواندن،

دراین راستا، پژوهشگران  ؛دهدنوشتاري را تحت تاثیر قرار می
 با تحصیلی موقعیت یک در یادگیري معتقدند که ناتوانی

 همکاران، و علیپور( همراه استها زمینه سایر در پیامدهایی
؛ 2018، 9؛ مامارال2003 همکاران، و 8؛کورسینی 1391
  ). 2018، 10اریک

                                                
1. Disability learning 
2. Rubisten  
3. Solange  
4. Silver  
5. Wang  
6. Norris  
7. Rapine  
8. Corsini  
9. Mammarella  
10. Erik  

هاي ناتوانی یادگیري اختالل ریاضی یکی از زیرمجموعه
 میزان ،)2007و همکاران ( 12). سادوك2010، 11است (زوروفی

 درصد یک تقریبا را دبستانی کودکان در ریاضی اختالل شیوع
 مبتال کودك پنج هر از ،آنان بررسی مبناي بر. اندکرده گزارش

 ریاضی اختالل هب نفر یک تقریبا ،یادگیري اختالل به
فروز در سال  شیرمحمدي گزارش براساس ،ایران مبتالست. در

 اختالل به ،یادگیري اختالل داراي افراد 6/22% )،1378(
بودند. اختالل ریاضی در برگیرنده چهارگروه  مبتال ریاضی

هاي زبانی شامل درك اصطالحات ) مهارت1اختالل است 
) 2هاي ریاضی ریاضی و تبدیل مسایل نوشتاري به نماد

هاي ادراکی شامل شناسایی و درك نمادها و مهارت
هاي ریاضی شامل ) مهارت3سازي مجموعه اعداد مرتب

هاي توجه شامل ) مهارت4توانایی انجام چهار عمل اصلی و 
ها و مشاهده درست نمادهاي عملیاتی کپی کردن درست شکل

  ). 2018، 13؛ ویتزل2007(سادوك و همکاران، 
 اختالالت داراي آموزاندانش ،موجود مطالعات اساس بر
 ،عادي آموزاندانش به و احتماال اختالل ریاضی نسبت یادگیري
 همکاران، و مصطفی سرباز(دارند در خالقیت  بیشتري ضعف
این در حالی است که خالقیت یکی از ارکان مهم در  ؛)1392

، 15؛ کانسر2001، 14شود (فاسکوفرایند یادگیري محسوب می
 ،)1974(تورنس  تعریف ). براساس2016، 16؛ مارتینلی0162

از این  ؛استها حل راه یافتن براي جو و جست فرایند خالقیت
رو خالقیت را باید یک ویژگی بسیار مهم براي عملکردهاي 

کاربرد اعداد  دانش و ،آموزان دانست. ریاضیاتریاضی دانش
است که  شدنیبراي تحلیل و حل مسائل گوناگون است. تصور

تواند بر عملکردهاي ضعف در خالقیت ریاضی چه تاثیري می
آموزان بگذارد. ی دانشکم  

آموزان داراي ناتوانی یادگیري به طور عام و دانش
خاص در  آموزان داراي اختالل ریاضی به طوردانش

و  17کارکردهاي حافظه داراي بدکارکردي هستند (گیاري
هاي حوزه شناختی پژوهش ).2018؛ مامارال، 2000همکاران، 
دهد که بین عملکردهاي ریاضی و حافظه کاري نشان می

                                                
11. Zorofi  
12. Sadock  
13. Witzel  
14. Fasco  
15. Cancer  
16. Martinelli  
17. Geary  
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آموزان داراي در حالی که دانش ؛رابطه نیرومندي وجود دارد
و  1اختالل ریاضی از ضعف در این حافظه برخوردارند (برگ

). حافظه کاري در ناحیه پیش 2018؛ اریک، 2008همکاران، 
دار اي و زمانهاي لحظهئول آگاهیپیشانی مغز قرار داشته و مس

جریان سیال اطالعات را براي  ،واقع، حافظه کاري ما است. در
در همین راستا،  بیند؛هاي اجرایی مغز تدارك میانواع پردازش
معتقدند که  ،)2015) و مامارال (2004( 2سیگل و پاسوالنگی

 ناتوانی با آموزاندانش اصلی کاري، نارسایی ضعف در حافظه
 و همکاران 3جالب این جاست که اندرسون. است ادگیريی
 تکالیف در ریاضی اختالل کودکان داراي معتقدند ،)2007(

 اما ؛کنندمی عمل ضعیف شمارشی) اطالعات (شامل کار حافظه
  ندارند.  مشکلی کالمی اطالعات به مربوط تکالیف در

 در توان نتیجه گرفت که اختاللدر نهایت هرچند می
 حافظه و مدت کوتاه حافظه در نقص مانند حافظه ايکارکرده
و  شناختی و راهبردهاي رمزگردانی در خفیف نقص و کاري

 ناتوانی داراي کودکان هاي شناختیاز ویژگی فراشناختی
اي اختالل ریاضی نیز است و چنین نقصی در افراد دار یادگیري
و  بین دختران شود؛ اما این احتمال که آیا تفاوتیدیده می

به این بررسی  دارد. نیاز پسران مبتال وجود دارد به بررسی بیشتر
 یز افزود. این نکات باعث شدن را بایست ارزیابی تفکر خالقمی

تا پژوهشگران به مطالعه موضوع خالقیت و حافظه در 
آموزان ا دانشآموزان داراي اختالل ریاضی در قیاس بدانش

این پژوهش مقایسه بنابراین هدف  عادي عالقمند شوند و
موزان داراي اختالل ریاضی با آخالقیت و حافظه در گروه دانش

جنسیت آنها و تعیین تفاوت آنها با نمونه عادي  در نظر گرفتن
  در نظر گرفته شد. 

  
  روش 

امعه ج. شداجرا  ايمقایسه –علی مطالعه  این پژوهش در قالب
ی دختر و پسر آموزان دبستاندانش آماري این مطالعه شامل تمام

مشغول به  1395- 1394تهران بود که در سال  3 منطقه
آموز که داراي اختالل دانش 30تحصیل بودند. از این جامعه 

طور ه آموز بدون اختالل ریاضی بدانش 30ریاضی بودند و 
آموز دختر دانش 15تصادفی و با رعایت قاعده همتاسازي (

گروه بدون اختالل و آموز پسر عادي به عنوان دانش 15عادي، 
                                                
1. Berg  
2. Passolungi and Siegel 
3. Andersson  

آموز دختر بعنوان گروه داراي دانش 15آموز پسر و دانش 15
هاي اختالل) انتخاب و به گروه مقایسه اختصاص یافتند. داده

 (تحلیل استنباطی هاي توصیفی وشاخص پژوهش با استفاده از
  د. شارزیابی  واریانس)

  
  ابزار

اسایی در شن 4آزمون ریاضی کی متآزمون ریاضی کی مت. 
آموزان با نارسایی ویژه یادگیري ریاضی و تعیین نقاط دانش

هاي مختلف ریاضی کاربرد آموزان در حوزهقوت و ضعف دانش
؛ نقل از 1976( 5دارد. این آزمون را کرنولی، ناچتمن

) منتشرکردند. آزمون متشکل از 1381محمداسماعیل و هومن، 
ی و کاربردي خرده آزمون، شامل سطوح محتوایی، عملیات 14

ت به صورت انفرادي اجرا شدنی است و است. آزمون کی م
سالگی مناسب است. آزمون  11از دبستان تا  براي سنین پیش

در  ؛در سطوح محتوایی شامل شمارش، کسر، هندسه و عالیم
ضرب و تقسیم، محاسبه  ،سطوح عملیاتی شامل جمع، تفریق

ل حل ذهنی و استدالل حسابی و در سطح کاربردي شام
گیري، پول و زمان است. عابدي و مسئله، موارد خطا، اندازه

روایی داخلی این ابزار را از طریق روایی  ،)1391همکاران (
محتوا، روایی تفکیکی، روایی پیش محاسبه و روایی همزمان 

نباخ و پایایی آزمون را با روش الفاي کرو 67/0تا  55/0آن بین 
مت  یک اتیاضیآزمون رد. انگزارش کرده 86/0تا 80/0بین 
آزمون  نیاست. ا يهنجار رینقس يبرا يمرجع با قواعد یآزمون

و  اتیعمل م،یشامل سه بخش مفاه ،یاز لحاظ گستره و توال
خرده آزمون و  زدهیها در مجموع به سبخش نیکاربرد است. ا

پس  زموناین آشود. می میتقس طهیچهار ح ایهر بخش به سه 
 ییمقطع ابتدا یاضیهاي کتاب ررسشبا پ طابقم از ترجمه
توسط محمد استان کشور  ازدهیو سپس در  یدهسازمان

  هنجاریابی شده است.  ،)1381اسماعیل و هومن در سال (

                                                
4. Keymath  
5. Cornoly and Nacthman 
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یکی از این آزمون آزمون تفکر خالق تورنس. 
. آزمون سنجش خالقیت استهاي امهنپرسشمشهورترین 

تفکر خالق تورنس از قدرت تمیز باالیی براي ارزیابی 
پذیري، هاي فراشناختی خالقیت شامل سیالی، انعطافمولفه

بنابراین این آزمون به عنوان  ابتکار ذهنی برخوردار است؛
شود. آزمون تفکر مرجعی در حوزه خالقیت محسوب می

ري) داراي سه تکلیف مجزاست تصوی( Bخالق تورنس فرم 
در مجموع  کشد ودقیقه طول می 10تکلیف آن  و اجراي هر

انجامد. اشکال تصویري آزمون تفکر دقیقه به طول می 30
هایی است که به طور عمده خالق تورنس مستلزم پاسخ

ماهیت ترسیمی یا تجسمی دارد. مالك ارزیابی در این 
و کیفیت ترسیم مد  تآزمون وجود ایده در قالب تصویر اس

اي که دال بر فکر نهبنابراین وجود هرگونه نشا نظر نیست؛
ضمن اینکه  شود؛در نظر گرفته میدر ارزیابی  ،خالقانه باشد

شود عنوان یا داستانی در پایان هر فعالیت از فرد خواسته می
ایده  در روشن شدناین امر براي ترسیم خود بیان کند که 
هاي تورنس کند. پژوهشیتصویري کمک شایانی م

ده و ضریب پایایی )، روایی این آزمون را تایید کر1974(
را بین دفعات متنوع اجرا نشان داده است.  87/0تا  75/0

 ،)1373بررسی پایایی این آزمون توسط پیرخائفی در سال (
را بین  80/0آموزي ضریب پایاي روي یک نمونه دانش

ه نشان داده است (پیرخائفی دوبار اجرا با طول زمانی دو هفت
  ). 1388و همکاران، 

آزمون حافظه آزمون حافظه بصري کیم کاراد. 

  آموزان با و بدون اختالل ریاضیمقایسه نمرات آزمون کی مت دانش .1جدول 
  ضریب کشیدگی  ضریب کجی  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه
  آموزان عادي پسردانش
  آموزان عادي دختردانش

15  
15  

26/84  
73/87  

12/2  
96/3  

02/1 -  
14/0  

42/1  
88/0 -  

  آموزان با اختالل ریاضیدانش
  آموزان با اختالل ریاضیدانش

15  
15  

53/73  
13/73  

44/3  
24/3  

60/0  
87/0 -  

54/0  
18/0  

  ان با و بدون اختالل ریاضیآموزدانشمقایسه نمرات آزمون خالقیت  .2جدول 
  ضریب کشیدگی  ضریب کجی  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیر  گروه

  عادي

  سیالی پسران
  سیالی دختران

15  
15  

7/33  
40/7 

1/39  
40/1  

0/21 
47/0 -  

-0/62  
91/0 -  

  انعطاف پسران
  انعطاف دخران

15  
15  

6/93  
06/7  

1/22  
33/1  

0/41 
0/07 

0/87 
0/86  

  ابتکار پسران
  ابتکار دختران

15 
15 

13/06 
10/73  

2/21 
1/94  

0/31 
0/36  

-0/95 
-/077  

  بسط پسران
  بسط دختران

15 
15  

30/93 
28/06  

5/07 
4/30  

-0/75 
0/86  

-0/24 
-0/78  

  کل پسران
  کل دختران

15 
15  

58/26 
53/26  

7/28 
6/91  

-0/13 
0/56  

0/28 
0/40  

  اختالل ریاضی

  پسران سیالی
  سیالی دختران

15  
15  

4/53  
73/4  

1/64  
75/1  

-0/68  
01/0  

0/14  
51/0 -  

  انعطاف پسران
  انعطاف دختران

15  
15  

4/26  
53/4  

1/53  
50/1  

-0/65  
36/0 -  

-0/14  
67/0 -  

  ابتکار پسران
  ابتکار دختران

15  
15  

6/53  
73/10  

2/41  
12/2  

-0/10  
63/0 -  

0/04  
31/0  

  بسط پسران
  بسط دختران

15  
15  

16/06  
53/22  

2/73  
37/3  

0/93  
27/0  

1/84  
78/0 -  

  کل پسران
  کل دختران

15  
15  

33/98  
53/37  

5/34  
43/4  

0/52  
12/0  

0/19  
10/0  



 25     آموزان دارا و بدون ناتوانی یادگیري ریاضیمقایسه خالقیت و حافظه دانش :علیرضا پیرخائفی، يالهه سعید

  

حافظه  سنجد؛سه مرحله حافظه را می 1بصري کیم کاراد
مدت (کامل)، حافظه  انی(فوري)، حافظه م کوتاه مدت

 سه مرحله حافظه به نیبلندمدت (صحت حافظه). در ا
 دنیکه بعد از چ شدهبندي میمتوسط و قوي تقس ف،یضع

اش حافظه ،یآزمودنتوسط  یروي صفحه اصل هاکارت
 هبراي برآورد حافظ آزمون که نیا شود؛می يگیرازهاند
الف) صفحه اصلی آزمون: یک  شامل رودمی به کار داريید

اي که در هر خانه تصویري رنگی خانه 20صفحه مقوایی 
وجود دارد که بین بعضی از این تصاویر تشابهاتی از لحاظ 

شود. ب) یک صفحه مقوایی رنگ، جهت و شکل دیده می
قطعه مقوایی که روي هریک از  20خانه اي سفید. ج)  20

فحه اصلی وجود دارد. بررسی حافظه آنها یکی از تصاویر ص
 نیز شود. نحوه نمره دهیبصري در سه مرحله انجام می

قرار  حیدر جهت و مکان صح ریتصوبدین نحو است که اگر 
در  ریتصوچنانچه . شودتلقی می حیپاسخ صح ،باشدگرفته 

 غلط میپاسخ ن ،قرار گرفته باشدو جهت غلط  حیمکان صح
در مکان و جهت نادرست  ریصوتو اگر  شده گرفتهدر نظر 

                                                
1. Kim Carrad 

 نی. مرحله اول اشودمحاسبه میغلط یک باشد، قرار گرفته 
(حافظه کوتاه مدت ي ربص يحافظه فور یابیارز برايآزمون 

و  مدت) انی(م حافظه کامل یابیارز برايدوم  مرحله، فرد)
حافظه بلند مدت و صحت  یابیسوم به منظور ارز مرحله

آزمون در حد  نیا ییایپا بیضرشود. تعبیر میحافظه فرد 
 ) و ضریب1384 ،مارنات() گزارش شده r=. /85قابل قبول (
) 62/0 اعتبار ضریب و 5/0داخلی برابر با ( روایی مالکی

اند ) معنادار بوده01/0در سطح ( ضریب دو هر که بوده
  ).  1383 ؛ پناهی،1381علیرضایی مطلق، (

  
 هایافته

آموزان با و هاي آمار توصیفی دانششاخص ،1در جدول 
  بدون اختالل ریاضی نمایش داده شده است. 

آموزان با و هاي آمار توصیفی دانششاخص ،2در جدول 

  نمایش داده شده است.  بدون اختالل ریاضی
آموزان با و هاي آمار توصیفی دانششاخص، 3در جدول 

همان طور که  اختالل ریاضی نمایش داده شده است؛بدون 

کوواریانس  –بررسی همگنی ماتریس واریانس  .4جدول 
  خالقیتهاي خرده مقیاس

M BOX df1 Df2  F سطح معناداري 
88/6  6 13/24373  07/1  68/0  

  ان با و بدون اختالل ریاضیآموزدانشمقایسه نمرات آزمون حافظه  .3 جدول
  ضریب کشیدگی  ضریب کجی  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیر  گروه

  عادي

  حافظه فوري پسران
  حافظه فوري دختران

15  
15  

9  
40/8  

84/1  
05/2  

18/0  
21/0 -  

04/0  
81/0 -  

  نحافطه کامل پسرا
  حافظه کامل دختران

15  
15  

60/13  
93/14  

41/2  
66/1  

15/0  
12/0  

70/0 -  
47/0 -  

  صحت حافظه پسران
  صحت حافظه دختران

15   
15  

53/12   
66/12  

19/2  
16/2  

36/0   
54/0  

24/1-   
35/0 -  

  اختالل ریاضی

  حافظه فوري پسران
  حافظه فوري دختران

15  
15  

13/4   
93/3  

12/1  
33/1  

74/0  
55/0  

67/0-   
54/0  

  حافظه کامل پسران
  حافظه کامل دختران

15   
15  

40/7  
33/6  

63/1   
98/1  

14/0   
15/0  

98/0-   
64/0 -  

  صحت حافظه پسران
  صحت حافظه دختران

15   
15  

8  
06/8  

51/1   
28/2  

57/0 -  
05/0 -  

57/0-   
70/ -  

ان عادي و اختالل آموزدانشها در بررسی همگنی واریانس .5جدول 
  ریاضی

  سطح معناداري  df1 df2  لیون F  متغیر
  40/0  58  1 71/0  سیالی

  23/0  58  1 42/1  انعطاف 
  09/0  58  1  85/2  ابتکار
  33/0  58  1  93/0  بسط
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هاي حافظه کیم شود نمرات تمامی شاخصمشاهده می
آموزان داراي اختالل یادگیري ریاضی بسیار راد در دانشکا

  آموزان بدون اختالل است. تر از دانشپایین
، است F=07/1 زانیو از آنجاکه م 4با توجه به جدول 

 یمفروضه همگن 05/0 يتوان گفت در سطح آمارمی
   شده است.  تیرعا انسکوواری – انسیوار سیماتر

از  کی چیه يمحاسبه شده برا F زانیم نکهیبا توجه به ا
توان گفت می ست،یمعنادار ن تیهاي خالقاسیخرده مق

شده  تیرعا رهایمتغ نیا يبراها انسیوار یفرض همگن

  وجود دارد.  يریچندمتغ انسیوار لیاست و امکان انجام تحل
به بررسی معناداري تفاوت بین میانگین ، 6در جدول 

نمرات سیالی، انعطاف، ابتکار و بسط در میان 
آموزان با و بدون اختالل ریاضی پرداخته شده دانش

به  Fیر است. براساس جدول و با در نظر گرفتن مقاد
 5هاي خالقیت در سطح دست آمده، خرده مقیاس

P<0/0 ین تفاوت مشاهده شده بنابرا معنادار است و
توان نتیجه گرفت که سیالی، از این رو می شود؛تایید می
آموزان بدون پذیري، ابتکار و بسط در دانشانعطاف

  داراي اختالل بیشتر است. دانش آموزان اختالل از 
 F=50/1 زانیو از آنجاکه م 7ل با توجه به جدو

مفروضه  05/0 يتوان گفت در سطح آمار، میاست
شده  تیرعا انسکوواری – انسیوار سیماتر یهمگن

  است. 

  
ان عادي و آموزدانشها در بررسی همگنی واریانس. 8جدول 

  اختالل ریاضی
  سطح معناداري  df1 df2  لیون F  متغیر

  07/0  58  1  24/3  حافظه فوري
  51/0  58  1  43/0  کاملحافظه 

  36/0  58  1  82/0  صحت حافظه
 کی چیه يمحاسبه شده برا F زانیم نکهیبا توجه به ا

توان گفت می ست،یهاي حافظه آکارد معنادار ناز مولفه
شده  تیرعا رهایمتغ نیا يها براانسیوار یفرض همگن

  وجود دارد.  يریچندمتغ انسیوار لیاست و امکان انجام تحل
به بررسی معناداري تفاوت بین میانگین  ،9در جدول 

صحت حافظه در میان  کامل وحافظه نمرات حافظه فوري، 
آموزان با و بدون اختالل ریاضی پرداخته شده است. دانش

به دست  Fو با در نظر گرفتن مقادیر  باال براساس جدول
 معنادار P<0/05هاي حافظه در سطح آمده، خرده مقیاس

از این رو  شود؛ین تفاوت مشاهده شده تایید میبنابرااست و 
کامل و حافظه توان نتیجه گرفت که حافظه فوري، می

آموزان بدون اختالل از داراي صحت حافظه در دانش

  اختالل بیشتر است. 
به بررسی معناداري تفاوت بین میانگین  ،10در جدول 

انعطاف، ابتکار و بسط در میان دختران و نمرات سیالی، 

هاي چندمتغیري خرده مقیاس نتایج تحلیل واریانس .6جدول 
  ان با و بدون اختالل ریاضیآموزدانشخالقیت در 

منبع 
  تغییرات

مجموع 
  Df  مجذورات

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  00/0  81/47  06/112  1 06/112  سیالی
  00/0  88/52  40/101  1  40/101  انعطاف 
  00/0  11/21  26/6234  1  26/6234  ابتکار
  00/0  84/71  60/1560  1  60/1560  بسط

کوواریانس خرده  –بررسی همگنی ماتریس واریانس  .7جدول 
 حافظههاي مقیاس

M BOX df1 df2  F Sig 
68/4  6 13/24373  73/0  61/0  

 هاي حافظهنتایج تحلیل واریانس چندمتغیري مقیاس .9جدول 
  آموزان با و بدون اختالل ریاضیدر دانش

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

میانگین 
 df F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  00/0  56/146  1  81/294  81/294  حافظه فوري
  00/0  44/202  1  40/821  40/821  حافظه کامل
  00/0  17/76  1  81/312  81/312  صحت حافظه

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري خالقیت بین  .10جدول 
  یاضیآموزان دختر و پسر داراي اختالل ردانش

منبع 
  تغییرات

مجموع 
  مجذورات

میانگین 
 df F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  74/0  10/0  1 30/0 30/0  سیالی
  87/0  02/0  1  63/1  63/1  انعطاف
  00/0  60/25  1  30/132  30/132  ابتکار
  00/0  18/33  1  63/313  63/313  بسط
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پرداخته شده است. براساس پسران داراي اختالل ریاضی 
به دست آمده، در  Fو با در نظر گرفتن مقادیر  جدول باال

تفاوت  05/0پذیري در سطح خرده مقیاس سیالی و انعطاف
هاي ابتکار و بسط ولی خرده مقیاس ؛معناداري مشاهد نشد

 ي را نشان دادند. معنادارتفاوت 
  

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري حافظه بین  .11جدول 
  آموزان دختر و پسر با اختالل ریاضیدانش

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

میانگین 
  مجذورات

df F  سطح
  معناداري

  66/0  19/0  1  30/0 30/0  حافظه فوري
  12/0  57/2  1  53/8  53/8  حافظه کامل
  92/0  009/0  1  03/0  03/0  صحت حافظه

   
به بررسی معناداري تفاوت بین میانگین ، 11در جدول 

نمرات حافظه فوري، کامل وصحت حافظه در میان 
آموزان دختر و پسر داراي اختالل ریاضی پرداخته شده دانش

به  Fو با در نظر گرفتن مقادیر  ساس جدول باالاست. برا
وه دختران بین گر ،هاي حافظهدست آمده، در خرده مقیاس

  تفاوت معناداري دیده نشد.  ،و پسران داراي اختالل
  
 گیري و بحثنتیجه
هاي حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره خالقیت یافته

ابتکار پذیري، هاي سیالی، انعطافدر خرده مقیاس ،نشان داد
آموزان دارا و بدون چنین بسط بین دو گروه دانشو هم

اداري وجود دارد. در تمامی اختالف معن ،اختالل ریاضی
اختالل  آموزان بدون، دانشهاي خالقیتخرده مقیاس

ان داراي اختالل آموزنمرات باالتري نسبت به دانش ،ریاضی
هاي ها با نتایج پژوهشاین یافته ریاضی کسب کردند؛

)، 2001)، فاسکو (1392مصطفی سرباز و همکاران (
ر و2011( 1دوگاسپا و  ٣)، اندرسون4201( ٢)، آلویز ونکان
)، سوالنگ 2004و همکاران ( ٤) و الفی2012ریکارد (

دهد که ) هماهنگ است. تحلیل نتایج نشان می2017(
                                                
1. Dau Gaspar 
2. Alves and Nakano 
3. Andersson 
4

. Lufi 

هاي عملکرد در ریاضی تا حدي زیادي به طیفی از توانایی
 مگرا یا واگرا باشد وابستگی دارد؛تواند هحل مسئله که می

 فیدلیل ضعه آموزان داراي اختالل ریاضی ببنابراین دانش
هاي کارکردي خالقیت مانند سیالی (تولید مولفه که در
هاي پذیري (تولید راه حلهاي حل کردن)، انعطافایده

هاي خیلی موثر) و بسط گوناگون)، ابتکار (کاربست راه حل
توانند مانند نمی ،(توجه و تکمیل جزئیات حل کردن) دارند

این نکته  شند؛عادي یادگیري مناسبی داشته باآموزان دانش
تواند احتماال ناشی از اشکاالتی باشد که در نواحی می

دارد و در شناختی یادگیري ریاضی در مغز آنان وجود عصب
 بخشی شناختی و ارتقاي خالقیت ذهنی را درتوان نتیجه

  سازد. آنان ضروري می
هاي تحلیل واریانس چندمتغیره حافظه نیز نشان یافته

هاي حافظه فوري، حافظه کامل و سداد که در خرده مقیا
آموزان دارا و بدون اختالل صحت حافظه بین گروه دانش

اختالف معناداري وجود دارد. در این بخش نیز  ،ریاضی
آموزان عادي باالتر از هاي حافظه دانشتمامی خرده مقیاس

این یافته نیز با  است؛آموزان داراي اختالل ریاضی دانش
و  6)، مابوت2006و همکاران ( 5لیهاي روسنتایج پژوهش

و  7)، سزکس2012)، اندرسون و ریکارد (2008همکاران (
)، رجبی و 1389)، کجباف و همکاران (2013همکاران (

)، دالوند و الهی 1391)، فرید و همکاران (1391پاکیزه (
) 2018) و اریک (2018)، ویتزل (2017)، نوریس (1391(

دهدکه براي هر نوع می هماهنگ است. تحلیل نتایج نشان
ي ریاضی در یادگیر ، حافظه نقش محوري دارد ویادگیري

زیرا نیاز است که  این موضوع اهمیت دوچندان دارد؛
گیرد در حافظه خود آموز دبستانی بتواند آنچه را یاد میدانش

تواند آموز نمیبنابراین زمانی که دانش نی کند؛ثبت و بازخوا
ه خوبی عمل کند و بازخوانی در مرحله ثبت اطالعات ب
او با خطا همراه است، به احتمال مفاهیم و عملیات ریاضی 

نخواهد توانست عملکرد مطلوبی را نشان دهد. برآیند این 
آموز در کارکرد شناختی ضعیف این خواهد بود که دانش
گشتگی کاربست مفاهیم و عملیات ریاضی دچار ناتوانی و گم

کاهش اعتماد به نفس را  و شده و در پی آن سرخوردگی
                                                
5. Rosseli  
6. Mabbott 
7. Szucs  
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  تجربه خواهد کرد. 
آموزان دختر و پسر داراي اختالل مقایسه خالقیت دانش

هاي سیالی و ریاضی نیز نشان داد که در خرده مقیاس
ی آموزان داراي اختالل ریاضپذیري بین گروه دانشانعطاف

این در حالی بود که در خرده  اختالف معناداري وجود ندارد؛
آموزان بین گروه دانش ،ي ابتکار و بسط ذهنیهامقیاس
این یافته با  و پسر تفاوت معناداري وجود داشت؛ دختر

هاي ادبیات نظري و پژوهشی موجود که به مطالعه تفاوت
اند هماهنگ است (پیرخائفی، جنسیتی در خالقیت پرداخته

 ،بررسی شده هايبیشتر نمونه ). در1974؛ تورنس، 1373
مردان بیش از زنان گزارش شده است. در میزان خالقیت 

از  رکردي خالقیت، ابتکار و بسط ذهنیهاي کابین مولفه
 ،اهمیت زیادي برخوردار هستند که در نتایج به دست آمده

به نفع پسران  ،این تفاوت ،در گروه داراي اختالل ریاضی
 شوندبتکار و بسط ذهنی باعث میهاي ادیده شد. مولفه

هاي خیلی موثر در د از امتیاز تولید ایدهآموز بتواندانش
ها عملیات ریاضی از یک طرف و تکمیل جزئیات حل مسئله

و عملیات ریاضی از طرف دیگر بهره ببرد. در سایر 
پذیري تفاوت هاي خالقیت مانند سیالی و انعطافمولفه

محسوسی بین دختران و پسران دیده نشد و میانگین به 
، از این رو ؛پسران خیلی زیاد نبوددست آمده بین دختران و 

با مطالعاتی که همسانی خالقیت را فرض  این نتایج،
البته نکته  )؛2014ماهنگ است (آلویز و نکاتو، گیرند همی

تحلیلی این بخش آن است که میزان کلی خالقیت در 
آموزان دختر و پسر داراي اختالل ریاضی آن چنان دانش

د حرکت و جهش محسوسی را مطلوب و بهینه نبود که بتوان
  در یادگیري ریاضی آنان نسبت به گروه عادي ایجاد کند. 

آموزان دختر و پسر داراي اختالل مقایسه حافظه دانش
فوري، هاي حافظه ریاضی نیز نشان داد که در خرده مقیاس

آموزان دختر بین گروه دانش حافظه کامل و صحت حافظه،
معناداري وجود ندارد.  و پسر داراي اختالل ریاضی تفاوت

)، وانگ 2015)، رابینستن (1391هاي رجبی و پاکیزه (یافته
) 2018ویتزل ( ) و2017)، نوریس (2017)، مامارال (2015(

آموزان جنسیت و حافظه فعال دانشبا یافته پژوهش درباره 
داراي اختالل یادگیري هماهنگ است. اگر چه ادبیات 

هاي د دختران درمولفهنظري حافظه مدعی است که عملکر
ا این انتظار بایست بهتر از پسران باشدحافظه می بین ؛ ام

گروه دختران و پسران داراي اختالل ریاضی برآورده نشد و 
شناختی حافظه دلیل آن هم به بدکارکردهاي نواحی عصب

گردد که باعث آموزان فارغ از جنسیت آنان برمیاین دانش
  سبی را به نمایش بگذارند. شود نتوانند کارکرد منامی

توان نتیجه گرفت هاي پژوهش میبه طور کلی از یافته
که بدکارکردهایی در مولفه خالقیت و حافظه در افراد مبتال 

هایی که با گروه به اختالل ریاضی محسوس بوده و تفاوت
را در  شود واقعی بوده و نیاز به مطالعه بیشترعادي دیده می

د شوکند. در این راستا پیشنهاد میمیاین گروه دو چندان 
آموزان از توانبخشی شناختی که براي این گروه از دانش

حافظه و راهبردهاي ارتقاي خالقیت استفاده شود. این 
هایی در ها با محدودیتپژوهش نیز همانند دیگر پژوهش

مکن است بر نتایج آن تاثیر گذاشته رو بود که ماجرا روبه
هاي دیگري آینده پژوهش امیدوارند در. پژوهشگران باشد
  د. نتر بررسی کنپنهان مانده در این کار را دقیق زوایاي

  
  سپاس و قدردانی
آموزان و اولیاء دانیم از همکاري دانشدر این جا الزم می

 آموزش و پرورش شهر تهران و 3محترم آنان در منطقه 
یمانه سپاسگزاري هاي سالمت صمن خانههمچنین مسئوال

م نتایج این پژوهش بتواند براي ی. امیدوارقدردانی کنیم و
مفید واقع  ،آموزان داراي ناتوانی یادگیريیاري به دانش

  شود.
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