
شناسی افراد استثناییفصلنامه روان  Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

151تا  001، ص 79تابستان ، 03، شماره شتمسال ه  Vol. 8, No. 30, Summer 2018 

 

 

 

 ،کاری حافظه بر ادراکی هایمهارت بازسازی برنامه اثربخشی
 اختالل با آموزان دانش ریاضی عملکرد و ادراکی استدالل

 ریاضی ویژه یادگیری

 0حسین مهدیان ،2یمینی محمد ،1آسیایی فرزانه

 17/02/97تاریخ دریافت: 
 25/06/97تاریخ پذیرش: 

 چکيده
 و ادراکي کاری، استدالل حافظه بر ادراکي هایمهارت بازسازی برنامه حاضر، اثربخشي هدف پژوهش 

 با ، آزمایشي پژوهش این روش. بود ریاضي یادگیری ویژه اختالل با آموزاندانش ریاضي عملکرد
 اختالل یادگیری ویژه آموزاندانش پژوهش آماری جامعه. کنترل بود گروه با آزمونپس -آزمونپیش

و  ریاضي لاختال تشخیصي آزمون اجرای با سوم پایه معلمان توسط که بودند جغتای شهر سوم پایه ریاضي
. دندش جایگزین کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفي صورتبه و شدند انتخاب نفر 00 تصادفي صورتبه

 از هاداده آوریجمع برای. رفتندقرار گ آموزش برنامه  تحت جلسه16 در آزمایش گروه هایآزمودني
 مقیاس و ریاضي اختالل تشخیصي چهار، آزمون کسلرو ادراکي استدالل مت، ریون، مقیاس -کي هایآزمون

به همراه میخته آ انسیها با استفاده از روش تحلیل وارهتحلیل داد .شد استفاده  بینه -ورداستانف حافظه کاری
و  ي، استدالل ادراکالميغیرک کاری بر میزان حافظه یامداخلهۀ برنام یمکرر نشان داد که اجرا یگیراندازه

 بوده و اثرات مؤثر یدارمعنا طورآزمون بهپس ۀدر مرحل يشیگروه آزما آموزاندانشآن در  ياضیعملکرد ر
 آزمایشي روهگ بین تفاوتي کالمي کاری  حافظه متغیر اما در .مانده بود داریپا یپیگیر ۀشده در مرحلمشاهده
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 اضي، حافظهری عملکرد بر برنامه این آموزش که گرفت نتیجه توانمي اساس اینبر  نداشت. وجود کنترل و
 عنوانهب تواندمي بوده مؤثر ریاضي اختالل یادگیری ویژه دارای آموزاندانش ادراکي استدالل و کالميغیر

 . باشد ریاضي ویژه یادگیری اختالل درمان در مؤثر رویکرد یک

 ،رياضی ادراکی، عملكرد کاری، استدالل حافظه ،ادراکی هایمهارت بازسازیواژگان کليدی: 
 ويژه رياضی اختالل يادگيری

 مقدمه
 یادگیری شدید مشکالت اصلي علت منزلهبه ، 1ویژه یرییادگ اختالل حاضر حال در

 طیان با محانس یابزار عمده سازگار یریادگکه یتوجه به اینو  با  شودميشناخته  تحصیلي
ی های سازگاري از مهارتکمنزله ضعف در یاست، ناتواني در یادگیری به رییحال تغر د

های یادگیری . در خصوص اختالل(1092 نریماني، و ابوالقاسمي بهرامي،) شودشناخته مي
، آموزانانشد گونه ازاین که بر این باورند تربیت و تعلیم اننظرصاحب و متخصصان، ویژه
 و نایيبی حواس بودن دارااز طبیعي و و باالتر  حتيِ یا طبیعيهوش از  برخورداری رغمعلي

و  واالس) نیستند یادگیری ویژه مفاهیم و آموزشي مطالب فراگیری به قادر ،سالم شنوایي
 یادگیری اختالل اصطالح(. 1096شاکردولق،  پور وبه نقل از اسماعیل؛ 1990 ،2الفلین مک
 ربوطم پایه شناختيروان فرآیند چند یا یک در که شودمي کودکان از گروهي شامل ویژه

 در ارسایين صورتبه است ممکنو این اختالل  دارند اختالل نوشتار یا گفتار،زبان درک به
 اضيری دادن انجام یا کردن هجي نوشتن، خواندن، کردن، صحبت کردن،دادن، فکر  گوش
 یادگیری را از مشکالت آن کایآمر يپزشکانجمن روان. که (2012 ،0بیات)شود  رگجلوه

 هیجاني، لاختال ذهني، ماندگيعقب حرکتي، یا شنیداری دیداری، معلولیت نتیجه اساساً که
 شکيپزروان انجمن)نماید متمایز مي است اقتصادی یا فرهنگي محیطي، نامساعد وضع یا

 یپایه تاختالال این برخي معتقدند (. 1090؛ ترجمه رضاعي و همکاران،  4،2010آمریکا
 یداپ ادامه يو تا بزرگسال آغاز دبستان از پیش کهشته دا 6تحولي و روندی 5شناختيعصب

                                                           
1. Specific Learning disorder 

2. Wallace & McLaughlin 

3. Bayat 

4. American Psychiatric Association 

5. Neurology 

6. Developmental 
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 ویرایش چهارمین در بار اولیناین اصطالح، (. 2007، 1نیدراستروس و گارتلند)کند مي
ن ، ایپنجمین ویرایش در نهایتاًو  شد پذیرفته رواني اختالالت آماری و تشخیصي راهنمای

 از نآ عنوان و گردیده بندیطبقه رشدی -عصبي اختالالت زیرمجموعه عنوانبه اختالل
 .(1095 ،مهدی میر) است نموده تغییر یادگیری ویژه اختالل هب یادگیری تاختالال

سائلي م برانگیزترینبحثاختالل ریاضي یکي از  های یادگیری ویژه،از میان اختالل
 2لرنر کهطوریبهگیرد قرار  مورد مطالعهویژه تواند در حوزه اختالالت یادگیری است که مي

با آن  اختالل یادگیری با دانش آموزان ترین مشکالتي کهعمدهیکي از  معتقد است( 2000)
 .(1096؛ ترجمه دانش، 2000،لرنر) است ریاضيروبرو هستند ناتواني در یادگیری مفاهیم 

اساس بر  ریاضيویژه مشکالت کودکان دارای اختالل یادگیری دهد ميشواهد نشان 
 هر کودک چراکهآموز دیگر متفاوت است؛ آموزی به دانشی فردی، از دانشهاتفاوت

 هرحالبه امای دارد که ممکن است در دیگری وجود نداشته باشد؛ منحصر خصوصیات
 در ضعفشامل تواند مياست و  مشترک آموزانهمه دانش در که دارد وجود هایيویژگي
 -ادراکي توانایي در ضعف خود، از بدني تصویر درک در ضعف فضایي، روابط درک
 حافظه رد اشکال گیری،جهت و زبان همچون مفاهیمي در ضعف بینایي، -حرکتي و بینایي

 0گری کهبه طوری (.2910 ،کاکاوند و احدی) گردد ریاضیات یادگیری راهبردهای و
 ـ يبینای پردازش توجه، در ریاضي، اختالل دچار کودکان دادند، نشان ایمطالعه در (2010)

. ستنده ضعف دچار مفهوم ساخت و بینایي ـ ادراکي حرکتي، ـ رواني دهيسازمان فضایي،
 دارای آموزاندانش دادند، نشان تحقیقي در یزن  (1096) رشیدی هارون و شهیم همچنین
 -ایيفض شناختي، توانایي هایزمینه در ریاضي، ازجمله غیرکالمي یادگیری هایاختالل

 هب نسبت حرکتي دیداری هماهنگي و پردازش دیداری، ادراک لمسي، ادراکي، دیداری،
هارون  و میشه)هستند  بیشتری ضعف دارای کالمي یادگیری اختالالت دارای آموزاندانش

  (.1096ی،دیرش
گیری ریاضي برای کودکان ایجاد ایجاد اختالل یاد واسطهبهفارغ از مشکالتي که 

 عوامل مطرح از یکياز اهمیت باالیي برخوردار است.  ،اختاللاین  جادیا لیدالگردد، مي

                                                           
1. Gartland & Strosnider 

2. Lerner 

3. Geary 
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کاری  حافظه(. 2009 ،2دن) است 1کاری حافظه، نقایص مرتبط با این اختالل شناسيسبب در
 دارد اشاره ذهني جایگاه یک در اطالعات موقت کاریدست و سازیذخیره توانایي به
 (1996) 4بدلي، کاریدر خصوص مطالعه حافظه  (.2011 ،و همکاران0گواچ، گلد، روبرت)

 کاری فظهحا از تریپیچیده مفهوم با را مدتکوتاه یحافظه شکلالمتحد و یکپارچه مفهوم
 ،آن اساس بر را تدوین کرد که مدلي با عنوان حافظه کاری ونمود  جا به جا ،ایمولفه چند

 و کالمي اطالعات سازیذخیره و نگهداری مسئول که آوایي حلقه جزء سهاز  کاری حافظه
 فضایي -دیداری اطالعاتذخیره  مسئولیتکه  ،فضایي -دیداری الگوی باشد،مي شنیداری

 یمو تنظ کنترل برای و بوده نظارتي سیستم یککه  مرکزی مجریرا بر عهده دارد و 
 همکاران، و 5، اینگاکي، گامجيککوبو) دگرد، تشکیل ميرودمي کار به شناختي فرایندهای

 یافتن لشام ،کاری در حافظه مطرح فرایند سه به ریاضي محاسبات ترینساده درواقع .(2012
 دهد، یرتغی مکانیکي خروجي به را اطالعات که فرایندی و هافرمول یافتن مناسب، حلراه

د، دارن ضعف در حافظه کاریآموزاني که دلیل در عملکرد دانشت و به همین نیازمند اس
 ریکا یحافظه وظایف از یکي اطالعات پردازش  چراکهشود. در ریاضي دیده مي اختالل

 (.2006 ،6وژرمن سوانسون) گردد مؤثرتواند مانع یادگیری بوده و ناتواني در پردازش مي
 که است تهنک این بیانگربر اختالل ریاضي  حافظه کاری تأثیرخصوص  در شواهد پژوهشي

 سایر هب نسبت کاری حافظه در تریضعیف عملکرد ،ویژه یادگیری اختالل با کودکان
 9وانگو  نامارا مک کهطوریبه (.9510 مهدی، میر ؛2006، 7میشل و رندال)دارند  کودکان

 هردو در ویژه یادگیری اختالل دچار آموزاندانش که دادند نشان یامطالعه در( 2000)
 با همقایس در ضعیفي عملکرد روزمره یادآوری تکالیف و تحصیلي یادآوری تکلیف

 کودکان ،نیز در پژوهشي نشان دادند (2004) 9اورات و جفریس .دارند عادی آموزاندانش
 -دیداری حافظه ویژهبهو  هاچهره اسامي، حافظه ،کاری حافظه در ریاضيویژه  اختالل با

                                                           
1. Working Memory 

2. Dehn 

3  . Robert, Quach & Gold 

4. Baddeley 

5. Kokubo, Inagaki & Gunji 

6. Swanson & Jerman 

7. Randall &Michacl 

8. McNamara & Wong 

9. Jeffries, SH. & Everatt 
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(. 1095 علیزاده،)دارند عادی آموزاندانش به نسبت تریپایین عملکرد مدتبلند و فضایي
 اختالالت ویژه با کودکان نیز در پژوهشي نشان دادند، (2011) 1 اسکوچارتو  ماهلر

 یعاد کودکان تراز ضعیف کاری یحافظه تکالیفدر  ریاضي،و  کردن هجي -خواندن
  باشند.مي

ضعف اختالالت  دیگر مؤثر را عامل 2استدالل ادراکيهمچنین شواهد پژوهشي، 
ي . استدالل ادراک(1099 ،یارشد یکشاورز) دانندميدر ریاضي  اختالل ،باألخصیادگیری 

 قخل و بر انتزاع، ساختن  تأکید مبتني بر و 0بالیني نگر عصب شناختيروان شاخص یک
 و کرزادهش کامکاری، افروز،) است فني توانمندیو  منطقي تفکر فضایي، مفهوم، تجسم

که از بوده  يالیاستدالل س توانایي بر ندهیفزا تأکیداز  يبازتاب ياستدالل ادراک .(1090 ،حلت
ر لوکس يهوش یهااسیمق یهاآزمون که از ریتصو میمفاه و سیماتر هایآزمون خرده قیطر

شود يم ها را شاملیيآن دسته از توانا الیاستدالل س کهطوریبهشود. يم دهیسنج د؛باشنيم
 ي(. استدالل ادراک1099 ،ارشدی کشاورزی) ردیذپيانجام م عیبدو تازه  يطیکه تحت شرا

 یسازریمتن، تصوو  نهیزمادراک  ،یيهوش فضا عنوانبههوش  یسازمفهوم ينیتکو سیر در
 يمعرف يادراک يبوده و تحت عنوان سازمانده تأثیرگذار ياستدالل مهندس و يذهن
در یادگیری  دهد اختاللشواهد نشان مي. (1092، حلتو  شکرزاده،یکامکار،)افروزشودمي

در  (2002) 4کربی و گرینشتاین کهطوریبهایجاد گردد  استدالل ادراکي تأثیرتواند تحت يم
 آزمون خرده در هستند ریاضي یادگیری مشکل دارای که آموزانيدانش ندداد نشانپژوهشي 

 یراباشند، زمي پاییني عملکرد دارای ادراکي استدالل هایمجموعهزیر از تصاویر مفاهیم
به )ت اس انتزاعي غیرکالمي مفاهیم همراه به سیال استدالل نیازمند مقیاس خرده این اجرای
 دادند نشان در پژوهشي (2009) 5و بیسانز مابیوت همچنین. (1099 ،ارشدی کشاورزینقل از 
 وی کار حافظه محاسباتي، هایمهارت در ریاضي ویژه یادگیری اختالالت با آموزاندانش

 ،رادمهر از لنق به)هستند  ترپایین معناداری طوربه عادی گروه با مقایسه در ادراکي استدالل
 آموزش ،یز در پژوهشي نشان دادن (1090) نوعي (.1090 آموز،دانشو  الهدایعلم

                                                           
1. Maehler & Schuchardt 

2. perceptual reasoning 

3. Clinical neuropsychological psychology 

4. Greenstone & Baker 

5. Mabbott &Bisanz 
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 تأثیر ادراکي استدالل وکاری  حافظه کارکردهای بر حرکتي - دیداری هایمهارت
 .گذاردمي

 ملکردعحصل آن ما ،باشدریاضي هر چه که  ویژه یادگیری مشکالت مرتبط با اختالل
د تواند عملکرضعف در یک واحد درسي در مدرسه ميضعیف در یادگیری ریاضي است. 

 کاهش ،نفسعزت دارشدن خدشهو موجب دنبال داشته باشد  به ضعیف را 1تحصیلي
 سیادتیان و) گرددو کاهش پیشرفت تحصیلي  خودنسبت به منفي  نگرش ،نفساعتمادبه

را در میزان  مدرسه دروس در عملکرد تحصیلي( 1996) 2مک کلند (.1092قمراني، 
شود های مختلف درسي سنجیده ميگاهي فرد به صورتي که توسط آزمونیادگیری آموزش

و  هبودنیازمند انگیزه  در دروس تحصیلي عملکرد( معتقد است 1999) 0مورایداند؛ و مي
ي قشامل تمایل به غلبه بر موانع و مشکالت، کسب قدرت و سعي در انجام دادن کارها و سائ

 تحصیلي عملکرد درواقع(. 1090، بردبار تابعو  )شمسباشد برای پیشي گرفتن بر دیگران مي
 علوماتکه به مقدار یادگیری م در نظر گرفتاصطالحي  عنوانبه توانميرا  در دروس

در آن  شدهحاصلمیزان پیشرفت  اساس برو  بستگي داشتهدهي ددر فرآیند یا آمدهدستبه
عملکرد ضعیف تحصیلي  کهاینبا توجه به  .(2016، 4کارل يل) گیردقرار ميقضاوت مورد 

 اندیشمندان حوزه یادگیریدارد،  یادگیریریشه در اختالل  در دروسي مثل ریاضي قاعدتاً
 های یادگیری ویژهآموزان دارای اختاللجهت کاهش مشکالت دانش هایيروشال به دنب

 مختلفي جهت بهبود عملکرد کودکان دارای نقص یادگیری هایروش کهازآنجایيهستند و 
با  بتواند مشکالت مرتبط تدوین گردیده است، انتخاب روشي که ضمن اثربخشي باال

سیار ی داشته باشد، حائز اهمیت ببهبود بخشیده و ماندگاری باالتریادگیری دروس خاص را 
  (.1095، همکاران و خانزادهحسین ) است

کودکان دارای اختالل یادگیری  ای جهت بهبود وضعیتهای مداخلهروشیکي از این 
  -شناختيروان عصب رویکرد بر مبتني،  5ادراکيهای مهارتبازسازی روش  ویژه، استفاده از

 و هافعالیت رب یادگیری هایاختالل درزمینه  تأکید بیشترین کهاینبا توجه به  و بوده 6تحولي

                                                           
1. Academic Performance 

2. McClelland 

3. Henry Murray 

4. Lee, Carl 

5. Perceptual Skills Reconstruction 

6. Neuropsychological-Developmental 
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 تواند به مشکالتباشد، بازسازی ادراکي ميمتمرکز مي حرکتي -ادراکي فرآیندهای
 تواند سیستمای ميروش مداخلهاین (. 2010 ،1ریسون پومفری و)گیری مدد رساند یاد

 یک معني کشف ،شناختيروان عملیات درنموده و به ناتواني  و اصالح تقویت ادراکي را
ب بر فرایندهای ادراکي موج تأثیرگذاریدر یادگیری کمک نماید و با و ناتواني  احساس

. در حقیقت در این رویکرد (1095 نادری، و سیف نراقي) تقویت یادگیری گردد
 کسب و مفاهیم درک شناختي، توانایي بازسازی نواقص ادراکي، در مرحلهای،، مداخله
اعث بهبود را تقویت نموده و ب... و خواندن کالمي، بیان انتزاع، های نمادپردازی،مهارت

مداخله از طریق  .(1096، نیا طباطبایيو  سازمند ترجمه؛ 2014، 2يرین) گرددميیادگیری 
 دهيسازمان را المسه و دیداری شنیداری، هایمحرکادراک ي، ادراک یهامهارت یبازساز

فاق اتیادگیری  ی دربهبود گرددو این عوامل باعث مي بخشدميتار ساخ هاآنبه  نموده و
 ازنظر کودک حواساین رویکرد بر این باور است که . (1095 و نادری، سیف نراقي)افتد

 هامحرک شودنمي موفق دالیلي به ، امابوده بیروني هایمحرک دریافت مستعد فیزیولوژیکي
با توجه به مطالب فوق،  (.1094امیدوار، )نمایدتفسیر  یا داده را سازمان دریافتي اطالعات یا

 ،کاری حافظهادراکي بر  هایمهارت بازسازی برنامه بررسي اثربخشي باهدفپژوهش حاضر 
ریاضي انجام ویژه  یادگیری با اختاللآموزان دانش عملکرد ریاضي و ادراکي استدالل

 .پذیرفته است

  روش

ه ک هبودبا گروه کنترل  آزمونپس - آزمونشیپ نوع از آزمایشي، حاضر پژوهش طرح
 و مستقل متغیر عنوانبه ادراکي هایمهارت بازسازی آموزش برنامه عدم وجود وجود و
. شدند رفتهنظر گدر  وابسته متغیر عنوانبه ياضیعملکرد ر وکاری  حافظه، ادراکي استدالل

 ضيریا ویژه یادگیری اختالل دارای آموزاندانش کلیه شامل نیز، پژوهش این آماری جامعه
در جهت شناسایي دقیق ابتدا  که ودب 1096تحصیلي  سالدر  جغتای شهرستان سوم پایه در
 اختالل تشخیصي آزمون نفر،205 تعداد به جغتای شهر سوم پایه آموزاندانش کلیه بین

 کسب( برش نقطه) 25 از کمتر نمره آموزاندانش این از نفر 56تعداد که دیاجرا گرد ریاضي
 و متوسط هوش ضریب :ازجمله پژوهش به ورود هایمالک عدم دلیل به نفر 9 نمودند که

                                                           
1. Pumfrey & Reason 

2. Reini 
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 رواني، تاختالال به ابتال عدم سوم، تحصیلي پایه ،(ذهني يماندگعقب عدم) باال به متوسط
 به تالاب و قبل ماه شش در شیمیایي داروی مصرف عدم فعالي، بیش اختالل به ابتال عدم

 از نفر 00موردنظر نمونه مانده باقي نفر 44 از و شدند کنار گذاشته، ریاضي یادگیری اختالل
 دو رد تصادفي طوربه و شدند انتخاب ساده تصادفي روش به، که بودند آموزاندانش این

 دلیل به نفر یک انتخابي نفر 00 از نهایتاً. شدند جایدهي کنترل و آزمایش نفرِ 15 گروه
 نفر 29 به نمونه حجم و گردید حذف نفر یک نیز مقابل گروه از که داشته ریزش مهاجرت

 شرکت جهت تعهدو  رضایت فرم آزمایش گروه هایآزمودني نیاز والد. نمود تغییر
آزمون  طریق از گروه دو هر از تیدرنها.شد گرفته آموزشي در کالس فرزندانشان

اری کحافظه  اسیمقار، وکسلر چه ياستدالل ادراک اسیمق، ونیهای پیشرونده رماتریس
 مت يک ياضیر آزمونو  سوم دبستان هیپا ياضیاختالل ر يصیتشخ آزمون، نهیب -استانفورد

( یاقهیدق 45) جلسه16گروه آزمایش تحت مداخله به مدت  آزمون اخذ گردید و نهایتاًپیش
 (بینش مرکز مشکالت یادگیری توسط درمانگران) يادراک یهامهارت یآموزش بازساز

 هفته یک گذشت از بعد ای دریافت نکردند ومداخله گونهچیهند و گروه کنترل قرار گرفت
 تهوابس متغیر هایآزمونپس و کنترل آزمایش گروه هردو روی بر آموزش جلسه آخرین از

 ارافزنرمتوسط  هاداده تیدرنها.انجام شد آزمونپس یهفته بعد از اجرا 9 یریگیپو  شد اجرا
spss25  گیری مکررآمیخته با اندازه انسیوار لیتحل یو با استفاده از روش آمار 

 .است: شدهاستفاده زیر ابزارهای از پژوهش این در گردید. لیوتحلهیتجز
 انتزاعي تصاویر سری یک از متشکل آزمون این :1ریون پیشرونده هایماتریس آزمون

 اهدفب در انگلستان ریون توسط آزمون. آورندمي وجود به را منطقي توالي یک که است
 فمختل هایگروه در ریون آزمون اعتبار ضریب. شد ساخته عمومي هوش عامل گیریاندازه
 1096 سالدر  آزمون این. (7019، 2آناستازی) است آمدهدستبه تا90/0تا 70/0 بین سني

 هوش تتس با همبستگيدر  آزمون این روایي. است شده هنجاریابي عابدیو  رحماني توسط
 90/0تا 90/0 بین متعدد قاتیدر تحق آن پایایي و است شدهگزارش 96/0 با برابر0وکسلر

 . (1091، یارمحمدیان، پیروززیجردی، یاز عابد نقل به) است آمدهدستبه

                                                           
1. Raven 

2. Anastasiya 

3. Wechsler 
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 هوشي مقیاس ویرایش چهارمین مقیاس این :چهار وکسلر ادراکي استدالل مقیاس
 ،حلت و شکرزاده افروز،کامکاری،) است منتشرشده 2000 سال در که است کودکان وکسلر
 مفاهیم، مکعب با طراحي هایآزمون خرده شامل ادراکي استدالل بهرهوش(. 1090

، عابدی توسط 1096 سال در آزمون این. است تصویر تکمیلو  ماتریس استدالل، تصویری
 یاریو بخت چهارمحال استان وپرورشآموزش سازمان مالي حمایت با ربیعيو  صادقي
 1رونباخک آلفای طریق از هاخرده آزمون پایایي ضرایب کهشد  هنجاریابيو  انطباق، ترجمه

 ضرایبو  است شدهگزارش 91/0تا  76/0 بین تنصیف روش طریق از و 94/0تا  65/0 بین
 روایي. است آزمون بودن پایا مبین که باشدمي 9/0 از بیش ادراکي استدالل بهرهوش پایایي

 است شدهگزارشمطلوبي  درسطح وریون شهیم کسلرو با زمانهم اجرای طریق از آزمون نیز
، مکعب با طراحي هایآزمونخرده شامل ادراکي استدالل نمره. (1091، ربیعي و شریفي)

 سن هب توجه با خام نمرات که استتصویر  تکمیل و ماتریس استدالل، تصویر مفاهیم
قرار  يسموردبرر برآن مستقل متغیر دو ریتأث که شوديم تبدیل تراز نمره به آموزاندانش

 . گرفت
 استاندارد 0روید توسط 2000 سالدر  مقیاس این :2بینه -استانفوردکاری  حافظه مقیاس

 حجم با  تهران در کامکاریو  افروز توسط 1096 سال در بینه  – استاندارد آزمون و شد
 تهران آزمون» نوین نسخه و شد استاندارد نفر 2400 حجم با کشور درکل سپس و نفر 1900

 شدهمطرح عامل 5 و غیرکالمي و کالمي حیطه2 در بینه آزمون. شد نامیده «بینه -استانفورد –
 است اریک حافظه و فضایي دیداری پردازش، کمي استدالل، دانش، سیال استدالل شامل که
 دروني ستجان به دیتأک با، بینه  – استانفورد مقیاسدر . شوندمي شامل را حیطه دوهر  که

 هر برای و 92/0 تا90/0 از پنجگانه شاخص هر برای و 99/0 تا95/0 از کل هوشبهر نهیدرزم
 . است متغیر99/0 تا 94/0 از آزمون خرده ده

 لکردعم سنجش برای آزمون این :دبستان سوم پایه ریاضي اختالل تشخیصي آزمون
 حافظ الالتاخت مرکز دیتائو  بررسي با نژاد مصلي آموزشي مرکز توسط ریاضي تحصیلي

با  و منطبق درسي هایکتاب تغییرات آخرین بر اساس آزمون این. است شدههیته مشهد
از  فرن پنج توسط آزمون این محتوایي روایي. است گردیده تنظیم درسي کتاب فصول

                                                           
1. Cronbach's alpha 

2. Stanford-binet 

3. Roid 
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 به نیز نآزمو پایایي ضریب. است گردیده دیتائ اختالالت مراکز و درمانگران متخصصان
 . آمد دست به 99/0با  یيباز آزما روش

 ریاضي آزمون از ریاضي یادگیری اختالل گیریاندازه برای : 1مت کي ریاضي آزمون
 آموزاندانش شناسایي منظوربه آزمون این. است شده استفاده، (1999) 2 نوليک مت کي

 اساسي هیممفا بخش سه توالي و محتوا ازلحاظو  دارد فراوان کاربرد ریاضي یادگیری اختالل
و  تقسیم، ضرب، تفریق، جمع) عملیات (و هندسه گویا اعداد، شمارش خرده آزمون سه)

( لهمسئ حل و هاداده ریتفس، تخمین، پول، زمان، گیریاندازه)و کاربرد( ذهني یمحاسبه
. است شده هنجاریابي1091ارسال و هومن لیمحمد اسماع توسط ایران در آزمون این. است

 یيوردا محاسبه نیبشیپ روایي، تفکیکي یيروا، محتوا روایي طریق از آزمون این روایي
 آلفای روش از استفاده با مونزآ اعتبار. است آمدهدستبه 67/0تا  55/0 ینب آن زمانهم

 . (1091، هومن و اسماعیل محمد) است شدهگزارش 96/0 تا 90/0پایه پنج در کرونباخ
 نيری آموزشي هایبرنامه  هیبر پا حاضر که در پژوهش مورداستفاده مداخله هایشیوه

 :زیراست شرح به ، گردیده تهیه (2014)

 دستورالعمل جلسات. 1جدول 

 شرح عنوان جلسه

 اول
 تمرینات و توازن آموزش

 آن با مرتبط

ای اجر جلسه و هدف بیان گروه، اهداف و قوانین با آشنایي معارفه،
 یتخته -0، موازنه چوب -2، توازن هایپازل -1 تمرینات توازن

-7، چرخان یتخته-6، غلتان یتخته -5، پرش تخته -4، موازنه
 هایقوطي با رفتن راه -9، روروک یتخته -9، بزرگ تیوپ

 زدن. گام نردبان -10، کنسرو

 دوم
ا ب مرتبط دیگری تمرینات

 توازن آموزش

 تخته -4، موازنه یتخته -0، موازنه چوب -2، توازن هایپازل -1
 -9، بزرگ تیوپ -7، چرخان یتخته -6، غلتان یتخته -5، پرش

 زدن گام نردبان -10قوطي  با رفتن راه -9، روروک یتخته

و  سوم
 چهارم

 نقش ، يآگاهتن آموزش
ا ب مرتبط ناتیو تمر هااندام

 آن

 اجزای رسم -0، انسان پازل -2، انسان شکل به کنپاک پیپ -1
 اجرای -5، چپ و راست دست اشکال با نمدی تخته -4، بدن

و  آینه -6، برعکس و راست پای روی چپ دست دستورات
 اهیستخته

                                                           
1. Key-math  

2. Connolly 
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و  پنجم
 ششم

 آگاهي آموزش
 ناتیو تمر( مکان)فضایي

 آن با مرتبط

 پازل -0، پوشکف بلوک -2، هافلش خواني وجهت نمودار -1
 خم -6، جهات پیروی -5، یابيجهت -4، هاو تفاوتها شباهت

 دار میخ یتخته -7، هندسي اشکال روی کودک نزتوا و شدن

و  هفتم
 هشتم

 و شکل ادراک آموزش
 با آن مرتبط تمرینات

 -0، انگشتان با یزیآمو رنگ رس گل، ماسه -2، هندسي موانع -1
 تمرینات -6، پازل -5، و شماره حروف، شکل دومینوی -4، قالب

 تنگرام -7، رنگ و طرح بازی -7، زمینه از شکل

 دهمو نهم 
و  بینایي ادراک آموزش

 با آن مرتبط ناتیتمر

 چرخش -4، شمار زمان -0، آونگي توپ -2، تیله ردیابي -1
 -9، ؟شدهفراموش چیزی چه -7، ماز -6، قلمي قوهچراغ -5، چشم

، حیو تسب نخ -10، دیداری حافظه تمرینات-9، شکل ثبات تمرینات
 پنهان تصاویر -12، تیزبین بازی-11

و  یازدهم
 دوازدهم

 و شنیداری ادراک آموزش
 با آن مرتبط تمرینات

، زدن بشکن و زدن کف، زدن آهسته یضربه -2، شنیداری نوار -1
 کلمات به کلمه یک افزودن با جمله ساخت -4، تهجي فهرست -0

 گفتن برعکس -6، آن از یيهاقسمتو تکرار  قصه بیان -5، دیگر
 شنیداری تمیز هایقوطي -9، بلز با تمرین -7، جمله

و  سیزدهم
 چهاردهم

 -جنبشي ادراک آموزش
ا ب مرتبط تمرینات و لمسي

 آن

 با یزیآمرنگ و رس گل -2، پوست احساسات تجربیات -1
 -5، بستهبا چشم بازیرخمی -4، المسه هایجعبه -0، انگشت

 تخمیني هایبازی

و   پانزدهم
 شانزدهم

، و دست چشم هماهنگي
 حرکتي اعمال و پاو  چشم

 اب مرتبط تمرینات و ظریف
 آن

 یتخته -0، گرد هایمیله -2، چهارگوش چوبي هایمیله -1
 -6، یبندسرهم هایراکت -5، لمس با تشخیص -4، عمق ادراک

 و تفنگ شمع -9، سازیحباب -9، بادکنک -7، حلقه چرخاندن
 امداد کاغذ هایتمرین -11، و مهره پیچ -10، پاشآب

 نتایج
 هوش ،نمانند س یيهارمتغی ازنظرو کنترل  يشیآزما ان هر دو گروهگدکنندر پژوهش حاضر، شرکت

 ۀبرنام یرتأث يبررس یشده بودند. برا یهمتاساز خانوادهی و وضعیت اقتصاد نیو تحصیالت والد
 يانتخاب تصادف به ، با توجهياضیو عملکرد ر ي، استدالل ادراککاریبر حافظه  یامداخله
ز ا پژوهش، نیدر ا شدهمطرح یهااستاندارد و فرضیه یگیراندازهی ها، استفاده از ابزارهايآزمودن

 یهاروهگ:گروهي بینعامل )مکرر استفاده شد  یگیراندازه همراه باآمیخته  انسیروش تحلیل وار
 در نکهیبا توجه به ا (.و پیگیری آزمونآزمون، پسپیش :يگروهو کنترل و عامل درون يشیآزما

 ياضید رو عملکر ياستدالل ادراک ،کاری حافظه بر یامداخلهبرنامه  يپژوهش فرضیه اثربخش نیا
 . است شدهگزارشا هرمتغی نیها در ايمیانگین نمرات آزمودن است، ابتدا شدهمطرح
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 کاری حافظه ی، کالمکاری حافظه ی، اضيعملكرد ر ۀو انحراف استاندارد نمر نيانگيم. 2جدول
 یاستدالل ادراکو  غيرکالمی

 رمتغی
عملکرد 

 ياضیر
کاری حافظه 

 يکالم
 کاری حافظه

 غیرکالمي
 ياستدالل ادراک

M SD M SD M SD M SD 

 آزمونپیش
 40/20 64/62 52/1 90/17 09/2 79/16 90/5 14/27 آزمایش

 59/11 29/54 2 /51 50/17 20/2 90/17 92/5 14/25 کنترل

 آزمونپس
 91/15 50/92 52/2 29/21 11/1 29/14 09/4 21/04 شیآزما

 74/10 57/50 41/2 64/17 91/1 14/19 70/4 79/24 کنترل

 پیگیری
 50/11 07/90 26/2 71/21 05/2 90/19 97/0 71/00 شیآزما

 16/9 71/54 44/2 50/17 16/2 07/19 ¼ 71/24 کنترل

 هایمیانگیني، کالمکاری حافظه  جزبه شود،يمشاهده م 2که در جدول  طورهمان
 يشیدر گروه آزماي و استدالل ادراک غیرکالميکاری حافظه  ،ياضیعملکرد ر یهارهنم

. باشدمي نآزموپیشباالتر از  و دوره پیگیری آزمونپس گروه کنترل دری هانسبت به نمره
 یگیراندازه آمیخته همراه با انسیاز تحلیل وار یمعنادار فرض در ادامه جهت آزمون نیبنابرا

 است. شدهاستفادهمکرر 

به ژوهش ای پهمتغيرزمان و گروه بر نمرات  ريتأث یبررس یبرا ختهيواريانس آم لينتايج تحل. 3ول جد
 یريگاندازه اسيمق کيتفك

  رمتغی
منبع 

 Ss df ms f P η2 تغییرات

عملکرد 
 ياضیر

 گروهي بین
 041/0 0001/0 06/10 16/601 2 00/1202 زمان

زمان 
 *گروه

29/070 16/1 60/020 00/49 0001/0 557/0 

 461/0 0001/0 67/16 109 02/2 91/250 گروه گروهيدرون

 کاری حافظه
 يکالم

 گروهي بین
 019/0 69/0 06/0 57/2 2 14/5 زمان
زمان 
 *گروه

00/52 2 16/26 51/9 0001/0 196/0 

 100/0 070/0 20/2 10/6 4 52/24 گروه گروهيدرون
 200/0 006/0 91/5 70/90 2 47/165 زمان گروهي بین
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 کاری حافظه
 يکالمریغ

زمان 
 *گروه

61/116 92/1 64 71/00 0001/0 464/0 

 000/0 0001/0 60/9 24/19 64/0 47/66 گروه گروهيدرون

استدالل 
 يادراک

 گروهي بین
 07/0 0001/0 69/11 24/6190 2 49/12096 زمان
زمان 
 *گروه

15/2557 104/1 91/2015 46/40 0001/0 52/0 

 07/0 0001/0 90/11 44/600 209/2 22/1092 گروه گروهيدرون

ي اضیبر نمرات عملکرد ر یگیراندازه زمانشود، تأثیر يمشاهده م .0چنانچه در جدول 
[04/0 =2η، 00001/0 < P، 26/10 ( =249و )F] رد بیان ک توانيم نیبنابرا باشد.يمعنادار م

فاوت ت یآزمون و پیگیرآزمون، پسپیش در ياضیکه بین میانگین نمرات عملکرد ر
باشد که نشان يادار ممعن دارد. همچنین اثر تعامل بین زمان و گروه نیز وجودی دارمعنا

 ه ر گرومتغی به سطوح ه مختلف با توج یهادر زمان ياضیعملکرد ر دهد، میانگین نمراتيم
 از زمان نظرصرفدهد که ينمرات نشان مر ب ه نادار بودن عامل گرومتفاوت است. مع

ت و کنترل تفاو يشیآزما یهاهگرو ياضیعملکرد ربین میانگین نمرات  ،یگیراندازه
 وجود دارد. مالحظهقابل

 ،2η= 019/0ي ]کالم کاریحافظه  بر نمرات یگیرتأثیر زمان اندازه کهدرصورتي 
00001/0 < P، 06/0 ( =210و )F] غیرکالمي کاریحافظه در  باشد امادار نميمعنا 

[200/0=2η، 00001/0 < P، 91/5 ( =204و )F و ]2= 07/0] ياستدالل ادراکη، 00001/0 
P <، 69/11 ( =244و )F ]دار بین میانگین نمراتمعناتفاوت  دهندۀنشانباشد که يدار ممعنا 

هد که دينشان م تأثیر گروه بر نمرات یاست. معنادار یپیگیر و آزمونپسآزمون، در پیش
ت و کنترل تفاو يشیآزما هایگروهین میانگین نمرات ب ،یگیراندازه از زمان نظرصرف

 رمتغیدر هر  گروه ار بودن اثر تعامل بین زمان ودمعنا گری. از طرف ددارد وجود یدارمعنا
 ،گروه غیرمتمختلف با توجه به سطوح  یهادر زمان نمرات کند که تفاوت میانگینيبیان م

 جیتفاده شد و نتااس يبان فرن يآزمون تعقیب از تعامل ۀنحو يبررس یبرا نیمتفاوت است. بنابرا
ملکرد ع آزمونپسنمرات  باي شیآزمون گروه آزماکه بین میانگین نمرات پیش داد نشان

(، =001/0P<، 07/2 Mdiff) يکالم کاریحافظه  (،=P<، 79/0 Mdiff 001/0ي)اضیر

، >P 001/0) استدالل ادراکي( و =P<، 119/2 Mdiff 001/0) غیرکالمي کاریحافظه 

79/9 Mdiff=) ی امداخله ۀبرنام ياثربخش دهندۀنشانوجود دارد که ی تفاوت معنادار
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 ،>P 001/0ي)اضیعملکرد ر یپیگیر و آزمونپیش یهاباشد. همچنین بین میانگین نمرهيم
5/0 Mdiff= ،)يکالم کاری ظهحاف (001/0 P<، 71/1 Mdiff= ،) کاریحافظه 

( =P<، 01/9 Mdiff 001/0) استدالل ادراکي( و =P<، 95/1 Mdiff 001/0) غیرکالمي

 و مونآزسپ بین میانگین گریو از طرف د. وجود داردی تفاوت معنادار ،يشیدر گروه آزما
 ،>P 001/0) يکالم کاریفظه حا(، =P<، 296/0 Mdiff 001/0ي)اضیعملکرد ر یپیگیر
057/0 Mdiff= ،) غیرکالمي کاریحافظه (001/0 P< ،167/0 Mdiff= و ) استدالل

 کهد؛ وجود داری تفاوت معنادار ،يشیگروه آزما در( =P< ،47/0 Mdiff 001/0) ادراکي
ترل در میانگین نمرات گروه کن بین است که ذکرشایانباشد. يم جینتا یداریبر پا یشاهد
 نشد. مشاهده یادارمعن تفاوت یگیراندازه ۀدر سه مرحل های پژوهشمتغیر

 گيریو نتيجه بحث
اکي، ادر استداللبر  ادراکي هایمهارت بازسازی برنامه تأثیربررسي  باهدفاین پژوهش 

رفت. گریاضي انجام  یادگیری ویژه با اختالل آموزاندانش و عملکرد ریاضي کاری حافظه
بر استدالل ادراکي، حافظه  ادراکي هایمهارت برنامه بازسازی نتایج پژوهش نشان داد که

های وهشنتایج پژ باها همسو بوده است. این یافته مؤثرعملکرد ریاضي  کالمي وغیر کاری
، (1095)زاده احمدی، بخشي علي، قلم سیمین(، 1090نوعي )(، 1091سلیماني درجه )

خانزاده حسین  (،1090) حلت و زاده شکر، کامکاری، ، افروز(1091)ربیعي  و شریفي
 معتقد( 2005) 1دوکر که همچنان ،توان گفتبود. در تبیین این یافته مي( 5091وهمکاران )

 گروهچهار  دربرگیرنده ریاضي نوع از ویژه یادگیری اختالل دارای آموزاندانش است
 توجه هایمهارت و ریاضي هایمهارت ادراکي، هایمهارت زباني، هایمهارت اختالل

 در انناتو آموزاندانش میان در کهنمود  تبیین توانمي گونهاین را یافته این. باشندمي
 ادراک حسي، ادراک دیداری، ادراک شنیداری، ادراک هایزمینهدر  مشکالتي یادگیری

 این در هرچند.  شودمي مشاهده حرکتي -بصری هایهماهنگي در اختالل یا حرکتي -حسي
 به اما است بیروني هایمحرک دریافت مستعد فیزیولوژیکي ازنظر آموزدانش حواس موارد

 دیداری شنیداری، هایمحرک از دریافتي اطالعات کهشود نمي موفق آموزدانش دالیلي،
 اراید کودکان معلم برای. نماید تفسیر و تعبیر و ساختار دارای و دهيسازمان را المسه و

                                                           
1. Dowker 
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 يوقت و است آموختني مهارت یک ادراک که است مهم امر این دانستن یادگیری اختالل
 تواندمي آموزشي مناسب هایروش آید،مي عمل به کودک هایتوانایي از ارزیابي یک

 نقایص اب ارتباط در را یادگیری فرآیند یا و ببرد باال را ادراک هایمهارت خرده از بسیاری
 هایررفتا جبران برای بنابراین(. 1092 ،کاکاوند و احدی)کند  اصالح و داده تغییر ادراکي
 و هابازی دبای اندنگرفته شکل موقعبه که کودک در حرکتي -ادراکي و بینایي -ادراکي
 (.1096 تبریزی،) کرد جبران را رشد مراحل در مفقود هایحلقه و دید تدارک هایيفعالیت

المي، ط غیرکاستدالل سیال، کشف رواباین مقیاس عالوه بر  کهاینوجه به با ت       
 کهطوریبه دهد،ميتعدد ادراک دیداری را هدف قرار های مشاخص پردازش دیداری و

 مکعب، با طراحي آزمون خرده در کليو  یکپارچه ءشي عنوانبه هندسي شکل ادراک
 و تصویر مفاهیم آزمون خرده در مشترک هایویژگي شناسایي منظوربه رابطه کشف

ذار رگدالل ادراکي اثتصاویر توانسته است بر است تکمیل آزمون خرده در دیداری استدالل
 ميغیرکال مسائل خصوصاً مسائل حل در مهارت نیازمند ادراکي استدالل طرفي از. باشد
 برای را هاآن سپس کرده، تجزیه آن دهندهتشکیل اجزای به را مسئله باید آزمودني که بوده

 به .طلبدمي را دیداری ادراک سازماندهي نیز این کهکند  ترکیب باهم یکپارچه کل ساختن
شکل،  ادراک ازجمله ادراکي هایمهارت ازسازیبرنامه ب با حاضر پژوهش رسدمي ظرن

 و تعادل ادراک ،دست و چشم هماهنگيلمسي،  – جنبشي ادراک فضایي، روابط ادراک
 پردازش دیداری، ادراک و سازماندهي هاادراک این بازسازی کهاین باهدف و توازن؛

 در زمینه و شکل جداسازی توانایي و یادگیری حرکتي، دیداری هماهنگي، همزمان
ترجمه  ؛2000 ،1مارنات) رگیر نموده و باعث تقویت آن گردیده استرا د دیداری محرکات

 جلسات است طي توانستهاین مداخله  درواقع. (2001 ،2استلر؛ 1096یکخو، پاشا شریفي و ن
 اجرایر د متضمن شناختي بخشد زیرا، فرآیندهای بهبود را ادراکي استدالل میزان متعدد

و  نبشج بینایي، ادراک پردازش نزدیک ارتباط ادراکي، به استدالل شناختي تکلیف
 های دیگر پژوهش نشان داد که برنامهیافته شد.بامي معطوف حرکتي -دیداری هماهنگي
وده و ب مؤثر غیرکالمي کاری حافظه برکاری، تنها  حافظهبر  ادراکي هایمهارت بازسازی

، نوعي (1091) هدرج سلیماني یافته انتایج  ب نداشته است. این تأثیرکالمي  بر حافظه کاری

                                                           
1. Marnat 

2  . Sattler 
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 هایپژوهش است. در اکثرهمسو  (1095) زاده احمدی، بخشي علي، قلم و سیمین (1090)
 علي ،قلم و سیمین( 1090)نوعي  همچون، پژوهش کاری حافظه در خصوص شدهانجام

 و به قرارگرفته موردبررسيکلي  صورتبه کاری حافظه (1095) زاده احمدی، بخشي
توان گفت یافته این پژوهش مي تبیین دراست. کالمي و غیرکالمي آن توجه نشده  هایمؤلفه

د که ناهها نشان دادپژوهش برخي و دارد قرارزبان  تأثیرکالمي تحت  حافظه کاری درواقع
ه ب کالمي نسبت کاری حافظه دری ترهای ضعیفندن، مهارتبه اختالل خواد مبتال افرا

( 2004؛ جفری و اورات، 2002، 1دیداری فضایي دارند )بروسنان و همکاران حافظه کاری
 یحافظه فضایي  -دیداری  هایدر مؤلفه اندک آسیبي و این کودکان نارسا خوان

 و مورگان مارکس، ،کیبي ؛2004اورات،  و جفری)دهند مي نشان خود از مدتکوتاه
 اختالالت با آموزاندهد دانشنشان ميدی نیز های متعدپژوهش. (2004، 2همکاران

 ينارسای دارای مدتکوتاه و کاری حافظه دیداری ـ فضایي مؤلفه یادگیری ریاضي در
 کاری حافظه فضایي دیداری ـ مؤلفه بررسي در( 1094امیری ) و بابایي آقا برای مثال. هستند

 با آموزدانش 00به تعداد  اختالالت یادگیری با آموزاندانش در مدتکوتاه حافظه و
 10 امال و ریاضیاتخواندن،  اختالالت هایگروه از یک هر از) یادگیری اختالالت

 مؤلفه دو در که داد نشان سوم،  پایه عادی آموزدانش 10 ها باآن مقایسه و( آموزدانش
 اختالالت با آموزاندانش بین در مدتکوتاه حافظه و کاری حافظه فضایي دیداری ـ
 . دارد وجود معناداری تفاوت عادی آموزان دانش و ریاضي، خواندن، امال یادگیری

 یگرد گروه سه از هامؤلفه این در ریاضي اختالل یادگیری با آموزاندانش که صورتبدین
 اراید مدتکوتاه و کاری حافظه دیداری ـ فضایي مؤلفه دارند و در تریپایین عملکرد
ی ی طولي دریافتند که حافظهنیز دریک مطالعه (2009) 0ویب و بال، اپسي. هستند نارسایي

 ی اول تا سومهاآموزان کالسفضایي پیشرفت ریاضي را در دانشـ  دیداری مدتکوتاه
ی کاری افظهحیادگیری ریاضي اشکاالتي در  کند و کودکان با اختاللمي بینيپیشدبستان 

؛ گیری، همسون و 1999، 4ریدهند )بال، جانستون و خود نشان مي دیداری ـ فضایي از

                                                           
1. Brosnan, Demetre, Hamill, Robson, Shepherd & Cody 

2. Kibby, Marks, Morgan & Long 

3. Bull, Epsy & Wiebe 

4  . Bull, Johnston & Roy 
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توان های ادراکي بر حافظه غیرکالمي ميدر توجیه اثربخشي بازسازی مهارت (.2000، 1هارد
 ایيبین توالي حافظه و بینایي ادراک ازجمله هاادراک بازسازی  نمود کهگونه عنوان این

کال در اشبینایي، در بازشناسي و یادآوری آنچه کودک دیده و  ادراک از ایجنبه عنوانبه
 جانبي، وضعیت نیز فضایي آگاهي ادراک نماید وميشکل کمک  ادراک ،هندسي

 فظهحا در را جغرافیایي هایمسیرو  فضایي روابطو  فضا در اشکال در وضع ،یابيجهت
 افظهح توانسته هاادراک بازسازی دالیل همین به احتماالً باشد. داشته عهده به کالميغیر

ب با در سیستم آموزشي کشورمان متناس ازآنجاکهالبته  .ببخشد بهبود را غیرکالمي کاری
شود مي أکیدتمدرسه بر یادگیری کالمي بیشتر میاني  هایسال دررشد ظرفیت حافظه کاری 

 هایایيتوان برکه دانش آموزان بیشتر  شودی دیداری، این نوع آموزش باعث ميتا یادگیر
داشته،  رتأثیغیرکالمي  حافظه براین مداخله  ازآنجاکهمدار آوایي و کالمي تکیه کنند و 

 ردرای یادگیری کالمي ریاضیات آموزان بدانش سازیآماده منظوربهشود پیشنهاد مي
 مداخالتي که بتواند حافظه فعال کالمي را نیز پرورش دهد سایر ومیاني، تمرینات  هایسال

 . گیرد قرار مدنظر
 ردعملک برهای ادراکي که برنامه بازسازی مهارت های پژوهش نشان دادچنین یافتههم
 همکاران حسین خانزاده و(، 1091) درجه سلیمانيهای دارد. این نتایج با یافته تأثیر ریاضي

موفقیت در  همخواني دارد.( 1095) زاده احمدی، بخشي عليسیمین قلم،  و (1095)
های ادراکي است و نوربخش از مهارت متأثرهایي هستند که یادگیری ریاضي از حوزه

 ردعملک با هاتوانایي این رابطه و حرکتي - ادراکي هایتوانایي مقایسه درنیز،  (1094)
 هایيتوانای بین داد نشان اهواز شهر ابتدایي دوره پنجم پایه دختر آموزاندانش تحصیلي
دارد  جودو داریمعني و مثبت همبستگي آموزاندانش تحصیلي عملکرد و حرکتي ادراکي

 بهتری یليتحص پیشرفت  دارند، حرکتي ادراکي رشد در بهتری عملکرد که آموزانيدانش و
 باید يادراک هایمهارت معتقدند، تربیت و تعلیم نظرانصاحب . چنانکهدهندمي نشان خود از

 رارق دبستاني و دبستانيپیش مقاطع در ویژهبه آموزاندانش آموزش موظف هایبرنامه جز
 کودکان ادراکي مشکالت به نسبت باید مربیان است معتقد نیز باست مایکل. شوند داده

 ندکمي مختل را ترعالي سطوح در یادگیری سطح، این در دشواری زیرا باشند، حساس
 عصب نیازپیش یک عنوانبه ادراکي هایمهارت درواقع(. 1095 نادری، و نراقي سیف)

                                                           
1. Geary, Hamson & Hoard 
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 باید ودکانک و است شناختي سطح به کودک ارتقای و پیشرفت اساسو  پایه ،شناختيروان
 لطتس ادراکي هایمهارت ازجمله هامهارت سری کبر ی ریاضي تکالیف یادگیری برای

 و فضایي آگاهي ادراک شکل، ادراک دیداری، ادراک ازجمله هاادراکباشند.  داشته
 هایمهارت ویسي،نزیرهم تفریق، جمع، اعداد، گیریقرار محل دقیق تعییندر  یابيجهت
 در کلیدی عامل عنوانبه مسئله، هایدادهو  فرضیات درک اعشار، و کسر، دیداری تحلیل

 جربه،ت طریق از را هامهارت این کودکان این اکثر هرچند .باشندمي مطرح ریاضي عملکرد
 گیرییاد ناتواني با کودکان ولي کنندمي کسب خودکار صورتبه یادگیری و آموزش
 اربستک که گرفت نتیجه توانمي امر این از. هستند مواجه مشکل با هامهارت این در ریاضي

ه ب پژوهش حاضر  در. دهد افزایش را ریاضي عملکرد موفقیت میزان واندتمي هامهارت این
کیک بدون تفنارسایي ویژه ریاضي پایه سوم و  صرفاًدلیل محدودیت تعداد دانش آموزان، 

که  شوديمپیشنهاد  درنهایتآموزش بر دو جنس انجام نشد.  تأثیرمقایسه  منظوربهجنسیت 
های ادراکي بر سایر خرده آزمون هایمهارتاثربخشي برنامه بازسازی  منظوربهپژوهشي 

و  هاشرووکسلر و عملکرد خواندن و دیکته انجام شود. همچنین مقایسه این روش با سایر 
 صورت بگیرد.  بزرگتر هاینمونهدر 

 قدردانیتشکر و 
 معلمین و مدیران، جغتای شهرستان وپرورشآموزش اداره همکاری از دانممي الزم خودبر 

 دانش ترممح والدین همچنین و جغتای بینش یادگیری مرکز مشکالتدرمانگران ، سوم پایه
 آموزشو  پژوهش اجرای، گیرینمونه درزمینه  که ریاضي در اختالل دارای آموزان
 .نمایم سپاسگزاری داشتند را همکاری نهایت ادراکي هایمهارت

 منابع 
 دانشگاه انتشارات :تهران .(1097)براهني ت م  ترجمه .آزمایي روان(. 1970).آ آناستازی،

 .تهران
 و فعال یحافظه فضایي -دیداری یمؤلفه بررسي(. 1094).ش امیری،؛ .س بابایي، آقا

 .عادی آموزاندانش با مقایسه و یادگیری اختالالت با  آموزاندانش در مدتکوتاه
 .1-9  (4) 2 ،شناختي روانشناسي فصلنامه
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 حافظهو  ریاضي عملکردبر  نقاشي اثربخشي(. 1096). ع شاکردولق،  ؛.م ،پوریلاسماع
( 4) 6 ،یادگیری هایناتواني مجله. ریاضي یادگیری ناتواني با آموزان دانش کالميرغی

20-7. 
 . ارسباران انتشارات :تهران. یادگیری هایاختالل(. 1092).ع ر کاکاوند،؛ .ح احدی،
و  گذارینمره اجرا،  راهنمای(. 1090). ا حلت، ؛.ش ،شکر زاده ؛.ک کامکاری، ؛.غ افروز،

 .ستادانا علم انتشارات :تهران. چهارم نسخه – کودکان وکسلر هوش هایمقیاس تفسیر
 .گسترسخن انتشارات :مشهد. یادگیریدر  ویژه هاینارسایي(. 1094).ا امیدوار،

 روان هایاختالل آماری و تشخیصي راهنمای(. 2010.)آمریکا پزشکيروان انجمن
..DSM-5 ف و نژاد هاشمي نیلوفری،ژ ع قرمند، آ فخرایي، ع.، رضاعي ف ترجمه 

 .ارجمند انتشارات: تهران ( ،1090)شاملو 
 ایمني رفتارهای و خود از ادراک مقایسه(. 1092).م نریماني، ؛ ع. ابوالقاسمي، ؛م. بهرامي،
 یامهنفصل. بهنجار و اجتماعي اضطراب اختالل هاینشانه دارای آموزاندانش در

  .62-79 ( 1)2،مدرسه روانشناسي
 . فراروان انتشارات :تهران. ریاضي اختالالت درمان(. 1096).م تبریزی،

 آزادی ؛پ. منش، آزادی ؛س. صادقي، ؛پ. امیری، ؛س. شجاعي، ؛ع. ع. خانزاده،حسین
 رب حرکتي -حسي ادراک و توجه تقویت آموزشي برنامه تأثیر(. 1095).ص منش،

 ردهایراهب فصلنامه. ریاضي یادگیری ناتواني با پسر آموزاندانش ریاضي عملکرد
 .109-156( 7)4 ،یادگیری در شناختي

 و فردی هایتفاوت بررسي(. 1090)س. ،آموزدانش ؛ح. الهدی، علم ؛ف. رادمهر،
 اولین. فراگیران ریاضي مسئله حل عملکردو  حافظه با رابطه در شناختي هایرهیافت
 .410-419، مشهد ،یتو ترب یمدر تعل شناختي علوم ملي همایش

 ضيریا اختالل رب منتخب  حرکتي– ادراکي برنامه یک یرتأث(. 1091).م ،درجه یمانيسل
 دانشگاه ،يبدنیتترب پژوهشکده ،ارشد يکارشناس نامهیانپا. ابتدایي دوره آموزاندانش
 . رجایي شهید دبیر تربیت

 آموزشي بر -يشناختروان مداخالت اثربخشي یلفرا تحل(. 1092.)سیادتیان، ح؛ قمراني، ا
( 19)15، يشناختروانمجله تحقیقات نارسا.  حساب آموزاندانش تحصیلي عملکرد

97-95. 
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 سیزدهم، چاپ. استثنایي کودکان آموزش و روانشناسي(. 1095).ع نادری، ؛م. ،ينراق یفس
 .ارسباران انتشارات :تهران

 -ادراکي هایمهارت بررسي(.1095).ز ،زاده یاحمد ؛ح. ،يبخش يعل ؛م. ،قلم یمینس
 و شکيپیراپز علوم  فصلنامه. خاص یادگیری اختالل به مبتال کودکان در حرکتي

 .7-10 ( 1)5، مشهد توانبخشي
 در کودکانوکسلر  هوشي آزمون ویرایش چهارمین کاربرد(. 1091).م ربیعي، ؛ط. شریفي، 

 .59-75( 2)2 ،یادگیری هایناتواني مجله. ریاضيو  نوشتاری زبان اختالالت تشخیص
 رابطه در تحصیلي خودکارآمدی ایواسطه نقش(. 1090).ف بردبار، تابع ؛ف. شمس، 

 (0 )1 ،يشناختروان یهامدل و هاروش نشریه. ریاضي عملکرد و هدف گیریجهت
99-77. 

 یادگیری اختالالت دارای کودکان عملکرد مقایسه(. 1096).ه ،یدیهارون رش؛ س. ،شهیم
 تيحرک دیداری آزمون وکسلر، هوشي شده تجدیدنظر مقیاس در غیرکالمي و کالمي

 وانشناسير در پژوهش و دانش فصلنامه. متکي ایران ریاضیات مقیاس و بندرگشتالت
 .61-90(02)9، کاربردی

 برعملکرد توجه آموزش اثربخش(. 1091).ا محمدیان،یار ؛م. پیروززیجردی، ؛ا.، عابدی
 .92-106(  1)2 ،یادگیری هایناتواني مجله. ریاضي يبا ناتوان آموزاندانش ریاضي

 لهمج. رشدی هایاختالل با شناختي -عصب اجرایي کارکردهای رابطه(. 1095).ح علیزاده،
 .57-70( 4)9 ،شناختي علوم هایتازه

 و شناختي ارزیابي در و کاربرد ظریهدر ن نوین دیدگاههای (. 1099.)ف ،یارشد یکشاورز
 .گستران نقش انتشارات :تهران. هوش

 ع یترجمه. تدریس هایراهبرد و تشخیص ها،نظریه: یادگیری هایناتواني(. 2000).ژ لرنر،
 .بهشتي شهید دانشگاه انتشارات تهران: .(1096) دانش

 ،ر مو  شریفي پاشا ،ی حترجمه. يروان سنجش راهنمای (.  2000) .گ مارنات،
 . سخن انتشارات (. تهران:1096نیکخو)

. مت کي ایران ریاضیات آزمون هنجاریابي و انطباق(. 1091)ح. هومن،ا.؛ اسماعیل، محمد
 .کشور استثنایي کودکان وپرورشآموزش سازمان تهران،

 . نور مپیا دانشگاه انتشارات تهران:. استثنایي کودکان يشناسروان(. 1095).ر ،یمهد یرم
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 سکيازرت حرکتي رشد هنجار با حرکتي - ادراکي هایتوانایي (. مقایسه1094.)نوربخش، پ
 ابتدایي دوره پنجم پایه دختر آموزاندانش تحصیلي عملکرد با هاتوانایي این رابطه و

 اهواز چمران شهید اهواز، طرح پژوهشي دانشگاه شهر
 هحافظ کارکردهای بر حرکتي – دیداری ترمیمي هایآموزش اثربخشي(. 1090).م نوعي،

 نامهیانپا. ریاضي یادگیری مشکالت با  آموزاندانش ادراکي استدالل و فعال
 احد و اسالمي آزاد دانشگاه. يو روانشناس تربیتي علوم دانشکده ،ارشد يکارشناس

 .مرکزی تهران
 ،ع ح یترجمه. در کودکان حرکتي -ادراکي هایمهارت تقویتو  رشد(. 2014)و.ریني، 

                   .دانژه نشر تهران: (،1096نیا) طباطبایي ،م  و سازمند
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