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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،اثربخشي برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي بر حافظه کاری ،استدالل ادراکي و
عملکرد ریاضي دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه ریاضي بود .روش این پژوهش آزمایشي ،با
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش دانشآموزان اختالل یادگیری ویژه
ریاضي پایه سوم شهر جغتای بودند که توسط معلمان پایه سوم با اجرای آزمون تشخیصي اختالل ریاضي و
بهصورت تصادفي  00نفر انتخاب شدند و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
آزمودنيهای گروه آزمایش در 16جلسه تحت برنامه آموزش قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از
آزمونهای کي -مت ،ریون ،مقیاس استدالل ادراکي وکسلر چهار ،آزمون تشخیصي اختالل ریاضي و مقیاس
حافظه کاری استانفورد -بینه استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته به همراه
اندازهگیری مکرر نشان داد که اجرای برنامۀ مداخلهای بر میزان حافظه کاری غیرکالمي ،استدالل ادراکي و
عملکرد ریاضي آن در دانشآموزان گروه آزمایشي در مرحلۀ پسآزمون بهطور معناداری مؤثر بوده و اثرات
مشاهدهشده در مرحلۀ پیگیری پایدار مانده بود .اما در متغیر حافظه کاری کالمي تفاوتي بین گروه آزمایشي
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مسئول) F.asiaeei@gmail.com
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و کنترل وجود نداشت .بر این اساس ميتوان نتیجه گرفت که آموزش این برنامه بر عملکرد ریاضي ،حافظه
غیرکالمي و استدالل ادراکي دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه ریاضي مؤثر بوده ميتواند بهعنوان
یک رویکرد مؤثر در درمان اختالل یادگیری ویژه ریاضي باشد.

واژگان کليدی :بازسازی مهارتهای ادراکی ،حافظه کاری ،استدالل ادراکی ،عملكرد رياضی،
اختالل يادگيری ويژه رياضی

مقدمه
در حال حاضر اختالل یادگیری ویژه ،1بهمنزله علت اصلي مشکالت شدید یادگیری
تحصیلي شناخته ميشود و با توجه به اینکه یادگیری ابزار عمده سازگاری انسان با محیط
در حال تغییر است ،ناتواني در یادگیری بهمنزله ضعف در یکي از مهارتهای سازگاری
شناخته ميشود (بهرامي ،ابوالقاسمي و نریماني .)1092 ،در خصوص اختاللهای یادگیری
ویژه ،متخصصان و صاحبنظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اینگونه از دانشآموزان،
عليرغم برخورداری از هوش طبیعي یا حتيِ باالتر و از طبیعي و دارا بودن حواس بینایي و
شنوایي سالم ،قادر به فراگیری مطالب آموزشي و مفاهیم ویژه یادگیری نیستند (واالس و
مک الفلین1990 ،2؛ به نقل از اسماعیلپور و شاکردولق .)1096 ،اصطالح اختالل یادگیری
ویژه شامل گروهي از کودکان ميشود که در یک یا چند فرآیند روانشناختي پایه مربوط
به درک زبان،گفتار یا نوشتار اختالل دارند و این اختالل ممکن است بهصورت نارسایي در
گوش دادن ،فکر کردن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،هجي کردن یا انجام دادن ریاضي
جلوهگر شود (بیات .)2012 ،0که انجمن روانپزشکي آمریکا آن را از مشکالت یادگیری
که اساساً نتیجه معلولیت دیداری ،شنیداری یا حرکتي ،عقبماندگي ذهني ،اختالل هیجاني،
یا وضع نامساعد محیطي ،فرهنگي یا اقتصادی است متمایز مينماید (انجمن روانپزشکي
آمریکا 2010،4؛ ترجمه رضاعي و همکاران .)1090 ،برخي معتقدند این اختالالت پایهی
عصبشناختي 5و روندی تحولي 6داشته که پیش از دبستان آغاز و تا بزرگسالي ادامه پیدا

1. Specific Learning disorder
2. Wallace & McLaughlin
3. Bayat
4. American Psychiatric Association
5. Neurology
6. Developmental

اثربخشی برنامه بازسازی مهارتهای ادراکی بر حافظه کاری ،استدالل ادراکی و...

105

ميکند (گارتلند و استروسنیدر .)2007 ،1این اصطالح ،اولین بار در چهارمین ویرایش
راهنمای تشخیصي و آماری اختالالت رواني پذیرفته شد و نهایتاً در پنجمین ویرایش ،این
اختالل بهعنوان زیرمجموعه اختالالت عصبي -رشدی طبقهبندی گردیده و عنوان آن از
اختالالت یادگیری به اختالل یادگیری ویژه تغییر نموده است (میر مهدی.)1095 ،
از میان اختاللهای یادگیری ویژه ،اختالل ریاضي یکي از بحثبرانگیزترین مسائلي
است که ميتواند در حوزه اختالالت یادگیری ویژه مورد مطالعه قرار گیرد بهطوریکه لرنر

2

( )2000معتقد است یکي از عمدهترین مشکالتي که دانش آموزان با اختالل یادگیری با آن
روبرو هستند ناتواني در یادگیری مفاهیم ریاضي است (لرنر2000،؛ ترجمه دانش.)1096 ،
شواهد نشان ميدهد مشکالت کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه ریاضي بر اساس
تفاوتهای فردی ،از دانشآموزی به دانشآموز دیگر متفاوت است؛ چراکه هر کودک
خصوصیات منحصری دارد که ممکن است در دیگری وجود نداشته باشد؛ اما بههرحال
ویژگيهایي وجود دارد که در همه دانشآموزان مشترک است و ميتواند شامل ضعف در
درک روابط فضایي ،ضعف در درک تصویر بدني از خود ،ضعف در توانایي ادراکي-
بینایي و حرکتي -بینایي ،ضعف در مفاهیمي همچون زبان و جهتگیری ،اشکال در حافظه
و راهبردهای یادگیری ریاضیات گردد (احدی و کاکاوند .)1092 ،به طوریکه گری

0

( )2010در مطالعهای نشان دادند ،کودکان دچار اختالل ریاضي ،در توجه ،پردازش بینایي ـ
فضایي ،سازماندهي رواني ـ حرکتي ،ادراکي ـ بینایي و ساخت مفهوم دچار ضعف هستند.
همچنین شهیم و هارون رشیدی ( )1096نیز در تحقیقي نشان دادند ،دانشآموزان دارای
اختاللهای یادگیری غیرکالمي ازجمله ریاضي ،در زمینههای توانایي شناختي ،فضایي-
دیداری ،ادراکي ،لمسي ،ادراک دیداری ،پردازش و هماهنگي دیداری حرکتي نسبت به
دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری کالمي دارای ضعف بیشتری هستند (شهیم و هارون
رشیدی.)1096،
فارغ از مشکالتي که بهواسطه ایجاد اختالل یادگیری ریاضي برای کودکان ایجاد
ميگردد ،دالیل ایجاد این اختالل ،از اهمیت باالیي برخوردار است .یکي از عوامل مطرح

1. Gartland & Strosnider
2. Lerner
3. Geary
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در سببشناسي این اختالل ،نقایص مرتبط با حافظه کاری 1است (دن .)2009 ،2حافظه کاری
به توانایي ذخیرهسازی و دستکاری موقت اطالعات در یک جایگاه ذهني اشاره دارد
(روبرت ،گواچ ،گلد0و همکاران .)2011 ،در خصوص مطالعه حافظه کاری ،بدلي)1996( 4
مفهوم یکپارچه و متحدالشکل حافظهی کوتاهمدت را با مفهوم پیچیدهتری از حافظه کاری
چند مولفهای ،جا به جا نمود و مدلي با عنوان حافظه کاری را تدوین کرد که بر اساس آن،
حافظه کاری از سه جزء حلقه آوایي که مسئول نگهداری و ذخیرهسازی اطالعات کالمي و
شنیداری ميباشد ،الگوی دیداری -فضایي ،که مسئولیت ذخیره اطالعات دیداری -فضایي
را بر عهده دارد و مجری مرکزی که یک سیستم نظارتي بوده و برای کنترل و تنظیم
فرایندهای شناختي به کار ميرود ،تشکیل ميگردد (ککوبو ،اینگاکي ،گامجي 5و همکاران،
 .)2012درواقع سادهترین محاسبات ریاضي به سه فرایند مطرح در حافظه کاری ،شامل یافتن
راهحل مناسب ،یافتن فرمولها و فرایندی که اطالعات را به خروجي مکانیکي تغییر دهد،
نیازمند است و به همین دلیل در عملکرد دانشآموزاني که ضعف در حافظه کاری دارند،
اختالل در ریاضي دیده ميشود .چراکه پردازش اطالعات یکي از وظایف حافظهی کاری
بوده و ناتواني در پردازش ميتواند مانع یادگیری مؤثر گردد (سوانسون وژرمن.)2006 ،6
شواهد پژوهشي در خصوص تأثیر حافظه کاری بر اختالل ریاضي بیانگر این نکته است که
کودکان با اختالل یادگیری ویژه ،عملکرد ضعیفتری در حافظه کاری نسبت به سایر
9

کودکان دارند (رندال و میشل2006 ،7؛ میر مهدی .)1095 ،بهطوریکه مک نامارا و وانگ
( )2000در مطالعهای نشان دادند که دانشآموزان دچار اختالل یادگیری ویژه در هردو
تکلیف یادآوری تحصیلي و تکالیف یادآوری روزمره عملکرد ضعیفي در مقایسه با
دانشآموزان عادی دارند .جفریس و اورات )2004( 9نیز در پژوهشي نشان دادند ،کودکان
با اختالل ویژه ریاضي در حافظه کاری ،حافظه اسامي ،چهرهها و بهویژه حافظه دیداری-

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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فضایي و بلندمدت عملکرد پایینتری نسبت به دانشآموزان عادی دارند(علیزاده.)1095 ،
ماهلر و اسکوچارت  )2011( 1نیز در پژوهشي نشان دادند ،کودکان با اختالالت ویژه
خواندن -هجي کردن و ریاضي ،در تکالیف حافظهی کاری ضعیف تراز کودکان عادی
ميباشند.
همچنین شواهد پژوهشي ،استدالل ادراکي 2را عامل مؤثر دیگر ضعف اختالالت
یادگیری باألخص ،اختالل در ریاضي ميدانند (کشاورزی ارشدی .)1099 ،استدالل ادراکي
یک شاخص روانشناختي عصب نگر بالیني 0و مبتني بر تأکید بر انتزاع ،ساختن و خلق
مفهوم ،تجسم فضایي ،تفکر منطقي و توانمندی فني است (افروز ،کامکاری ،شکرزاده و
حلت .)1090 ،استدالل ادراکي بازتابي از تأکید فزاینده بر توانایي استدالل سیالي بوده که از
طریق خرده آزمونهای ماتریس و مفاهیم تصویر که از آزمونهای مقیاسهای هوشي وکسلر
ميباشند؛ سنجیده ميشود .بهطوریکه استدالل سیال آن دسته از توانایيها را شامل ميشود
که تحت شرایطي تازه و بدیع انجام ميپذیرد (کشاورزی ارشدی .)1099 ،استدالل ادراکي
در سیر تکویني مفهومسازی هوش بهعنوان هوش فضایي ،ادراک زمینه و متن ،تصویرسازی
ذهني و استدالل مهندسي تأثیرگذار بوده و تحت عنوان سازماندهي ادراکي معرفي
ميشود(افروز،کامکاری،شکرزاده و حلت .)1092 ،شواهد نشان ميدهد اختالل در یادگیری
ميتواند تحت تأثیر استدالل ادراکي ایجاد گردد بهطوریکه گرینشتاین و بیکر )2002( 4در
پژوهشي نشان دادند دانشآموزاني که دارای مشکل یادگیری ریاضي هستند در خرده آزمون
مفاهیم تصاویر از زیرمجموعههای استدالل ادراکي دارای عملکرد پاییني ميباشند ،زیرا
اجرای این خرده مقیاس نیازمند استدالل سیال به همراه مفاهیم غیرکالمي انتزاعي است (به
نقل از کشاورزی ارشدی .)1099 ،همچنین مابیوت و بیسانز )2009( 5در پژوهشي نشان دادند
دانشآموزان با اختالالت یادگیری ویژه ریاضي در مهارتهای محاسباتي ،حافظه کاری و
استدالل ادراکي در مقایسه با گروه عادی بهطور معناداری پایینتر هستند (به نقل از رادمهر،
علمالهدای و دانشآموز .)1090 ،نوعي ( )1090نیز در پژوهشي نشان داد ،آموزش
1. Maehler & Schuchardt
2. perceptual reasoning
3. Clinical neuropsychological psychology
4. Greenstone & Baker
5. Mabbott &Bisanz
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مهارتهای دیداری  -حرکتي بر کارکردهای حافظه کاری و استدالل ادراکي تأثیر
ميگذارد.
مشکالت مرتبط با اختالل یادگیری ویژه ریاضي هر چه که باشد ،ماحصل آن عملکرد
ضعیف در یادگیری ریاضي است .ضعف در یک واحد درسي در مدرسه ميتواند عملکرد
تحصیلي 1ضعیف را به دنبال داشته باشد و موجب خدشه دارشدن عزتنفس ،کاهش
اعتمادبهنفس ،نگرش منفي نسبت به خود و کاهش پیشرفت تحصیلي گردد (سیادتیان و
قمراني .)1092 ،مک کلند )1996( 2عملکرد تحصیلي در دروس مدرسه را در میزان
یادگیری آموزشگاهي فرد به صورتي که توسط آزمونهای مختلف درسي سنجیده ميشود
ميداند؛ و مورای )1999( 0معتقد است عملکرد تحصیلي در دروس نیازمند انگیزه بوده و
شامل تمایل به غلبه بر موانع و مشکالت ،کسب قدرت و سعي در انجام دادن کارها و سائقي
برای پیشي گرفتن بر دیگران ميباشد (شمس و تابع بردبار .)1090 ،درواقع عملکرد تحصیلي
در دروس را ميتوان بهعنوان اصطالحي در نظر گرفت که به مقدار یادگیری معلومات
بهدستآمده در فرآیند یاددهي بستگي داشته و بر اساس میزان پیشرفت حاصلشده در آن
مورد قضاوت قرار ميگیرد (لي کارل .)2016 ،4با توجه به اینکه عملکرد ضعیف تحصیلي
در دروسي مثل ریاضي قاعدتاً ریشه در اختالل یادگیری دارد ،اندیشمندان حوزه یادگیری
به دنبال روشهایي جهت کاهش مشکالت دانشآموزان دارای اختاللهای یادگیری ویژه
هستند و ازآنجایيکه روشهای مختلفي جهت بهبود عملکرد کودکان دارای نقص یادگیری
تدوین گردیده است ،انتخاب روشي که ضمن اثربخشي باال بتواند مشکالت مرتبط با
یادگیری دروس خاص را بهبود بخشیده و ماندگاری باالتری داشته باشد ،حائز اهمیت بسیار
است (حسین خانزاده و همکاران.)1095 ،
یکي از این روشهای مداخلهای جهت بهبود وضعیت کودکان دارای اختالل یادگیری
ویژه ،استفاده از روش بازسازی مهارتهای ادراکي ،5مبتني بر رویکرد عصب روانشناختي-
تحولي 6بوده و با توجه به اینکه بیشترین تأکید درزمینه اختاللهای یادگیری بر فعالیتها و
1. Academic Performance
2. McClelland
3. Henry Murray
4. Lee, Carl
5. Perceptual Skills Reconstruction
6. Neuropsychological-Developmental
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فرآیندهای ادراکي -حرکتي متمرکز ميباشد ،بازسازی ادراکي ميتواند به مشکالت
یادگیری مدد رساند (پومفری و ریسون .)2010 ،1این روش مداخلهای ميتواند سیستم
ادراکي را تقویت و اصالح نموده و به ناتواني در عملیات روانشناختي ،کشف معني یک
احساس و ناتواني در یادگیری کمک نماید و با تأثیرگذاری بر فرایندهای ادراکي موجب
تقویت یادگیری گردد (سیف نراقي و نادری .)1095 ،در حقیقت در این رویکرد
مداخلهای ،،بازسازی نواقص ادراکي ،در مرحله شناختي ،توانایي درک مفاهیم و کسب
مهارتهای نمادپردازی ،انتزاع ،بیان کالمي ،خواندن و ...را تقویت نموده و باعث بهبود
یادگیری ميگردد (ریني2014 ،2؛ ترجمه سازمند و طباطبایي نیا .)1096 ،مداخله از طریق
بازسازی مهارتهای ادراکي ،ادراک محرکهای شنیداری ،دیداری و المسه را سازماندهي
نموده و به آنها ساختار ميبخشد و این عوامل باعث ميگردد بهبودی در یادگیری اتفاق
افتد(سیف نراقي و نادری .)1095 ،این رویکرد بر این باور است که حواس کودک ازنظر
فیزیولوژیکي مستعد دریافت محرکهای بیروني بوده ،اما به دالیلي موفق نميشود محرکها
یا اطالعات دریافتي را سازمان داده یا تفسیر نماید(امیدوار .)1094 ،با توجه به مطالب فوق،
پژوهش حاضر باهدف بررسي اثربخشي برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي بر حافظه کاری،
استدالل ادراکي و عملکرد ریاضي دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه ریاضي انجام
پذیرفته است.

روش
طرح پژوهش حاضر ،آزمایشي از نوع پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بوده که
وجود و عدم وجود برنامه آموزش بازسازی مهارتهای ادراکي بهعنوان متغیر مستقل و
استدالل ادراکي ،حافظه کاری و عملکرد ریاضي بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.
جامعه آماری این پژوهش نیز ،شامل کلیه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه ریاضي
در پایه سوم شهرستان جغتای در سال تحصیلي  1096بود که جهت شناسایي دقیق ابتدا در
بین کلیه دانشآموزان پایه سوم شهر جغتای به تعداد 205نفر ،آزمون تشخیصي اختالل
ریاضي اجرا گردید که تعداد 56نفر از این دانشآموزان نمره کمتر از ( 25نقطه برش) کسب
نمودند که  9نفر به دلیل عدم مالکهای ورود به پژوهش ازجمله :ضریب هوش متوسط و
1. Pumfrey & Reason
2. Reini
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متوسط به باال (عدم عقبماندگي ذهني) ،پایه تحصیلي سوم ،عدم ابتال به اختالالت رواني،
عدم ابتال به اختالل بیش فعالي ،عدم مصرف داروی شیمیایي در شش ماه قبل و ابتال به
اختالل یادگیری ریاضي ،کنار گذاشته شدند و از  44نفر باقيمانده نمونه موردنظر 00نفر از
این دانشآموزان بودند که ،به روش تصادفي ساده انتخاب شدند و بهطور تصادفي در دو
گروه  15نفرِ آزمایش و کنترل جایدهي شدند .نهایتاً از  00نفر انتخابي یک نفر به دلیل
مهاجرت ریزش داشته که از گروه مقابل نیز یک نفر حذف گردید و حجم نمونه به  29نفر
تغییر نمود .از والدین آزمودنيهای گروه آزمایش فرم رضایت و تعهد جهت شرکت
فرزندانشان در کالس آموزشي گرفته شد.درنهایت از هر دو گروه از طریق آزمون
ماتریسهای پیشرونده ریون ،مقیاس استدالل ادراکي وکسلر چهار ،مقیاس حافظه کاری
استانفورد -بینه ،آزمون تشخیصي اختالل ریاضي پایه سوم دبستان و آزمون ریاضي کي مت
پیشآزمون اخذ گردید و نهایتاً گروه آزمایش تحت مداخله به مدت 16جلسه ( 45دقیقهای)
آموزش بازسازی مهارتهای ادراکي (توسط درمانگران مرکز مشکالت یادگیری بینش)
قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند و بعد از گذشت یک هفته
از آخرین جلسه آموزش بر روی هردو گروه آزمایش و کنترل پسآزمونهای متغیر وابسته
اجرا شد و پیگیری  9هفته بعد از اجرای پسآزمون انجام شد.درنهایت دادهها توسط نرمافزار
 spss25و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر

تجزیهوتحلیل گردید .در این پژوهش از ابزارهای زیر استفادهشده است.:
آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون :1این آزمون متشکل از یک سری تصاویر انتزاعي
است که یک توالي منطقي را به وجود ميآورند .آزمون توسط ریون در انگلستان باهدف
اندازهگیری عامل هوش عمومي ساخته شد .ضریب اعتبار آزمون ریون در گروههای مختلف
سني بین  0/70تا0/90تا بهدستآمده است (آناستازی .)1970 ،2این آزمون در سال 1096
توسط رحماني و عابدی هنجاریابي شده است .روایي این آزمون در همبستگي با تست هوش
وکسلر0برابر با  0/96گزارششده است و پایایي آن در تحقیقات متعدد بین  0/90تا0/90
بهدستآمده است (به نقل از عابدی ،پیروززیجردی ،یارمحمدیان.)1091 ،

1. Raven
2. Anastasiya
3. Wechsler
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مقیاس استدالل ادراکي وکسلر چهار :این مقیاس چهارمین ویرایش مقیاس هوشي
وکسلر کودکان است که در سال  2000منتشرشده است (افروز،کامکاری ،شکرزاده و حلت،
 .)1090هوشبهر استدالل ادراکي شامل خرده آزمونهای طراحي با مکعب ،مفاهیم
تصویری ،استدالل ماتریس و تکمیل تصویر است .این آزمون در سال  1096توسط عابدی،
صادقي و ربیعي با حمایت مالي سازمان آموزشوپرورش استان چهارمحال و بختیاری
ترجمه ،انطباق و هنجاریابي شد که ضرایب پایایي خرده آزمونها از طریق آلفای کرونباخ

1

بین  0/65تا  0/94و از طریق روش تنصیف بین  0/76تا  0/91گزارششده است و ضرایب
پایایي هوشبهر استدالل ادراکي بیش از  0/9ميباشد که مبین پایا بودن آزمون است .روایي
آزمون نیز از طریق اجرای همزمان با وکسلر شهیم وریون درسطح مطلوبي گزارششده است
(شریفي و ربیعي .)1091 ،نمره استدالل ادراکي شامل خردهآزمونهای طراحي با مکعب،
مفاهیم تصویر ،استدالل ماتریس و تکمیل تصویر است که نمرات خام با توجه به سن
دانشآموزان به نمره تراز تبدیل ميشود که تأثیر دو متغیر مستقل برآن موردبررسي قرار
گرفت.
مقیاس حافظه کاری استانفورد -بینه :2این مقیاس در سال  2000توسط روید 0استاندارد

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

– استانفورد -بینه» نامیده شد .آزمون بینه در 2حیطه کالمي و غیرکالمي و  5عامل مطرحشده
که شامل استدالل سیال ،دانش ،استدالل کمي ،پردازش دیداری فضایي و حافظه کاری است
که هر دو حیطه را شامل ميشوند .در مقیاس استانفورد – بینه ،با تأکید به تجانس دروني
درزمینه هوشبهر کل از 0/95تا  0/99و برای هر شاخص پنجگانه از 0/90تا  0/92و برای هر
ده خرده آزمون از  0/94تا 0/99متغیر است.
آزمون تشخیصي اختالل ریاضي پایه سوم دبستان :این آزمون برای سنجش عملکرد
تحصیلي ریاضي توسط مرکز آموزشي مصلي نژاد با بررسي و تائید مرکز اختالالت حافظ
مشهد تهیهشده است .این آزمون بر اساس آخرین تغییرات کتابهای درسي و منطبق با
فصول کتاب درسي تنظیم گردیده است .روایي محتوایي این آزمون توسط پنج نفر از
1. Cronbach's alpha
2. Stanford-binet
3. Roid
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متخصصان و درمانگران مراکز اختالالت تائید گردیده است .ضریب پایایي آزمون نیز به
روش باز آزمایي با  0/99به دست آمد.
آزمون ریاضي کي مت : 1برای اندازهگیری اختالل یادگیری ریاضي از آزمون ریاضي
کي مت کنولي  ،)1999( 2استفاده شده است .این آزمون بهمنظور شناسایي دانشآموزان
اختالل یادگیری ریاضي کاربرد فراوان دارد و ازلحاظ محتوا و توالي سه بخش مفاهیم اساسي
(سه خرده آزمون شمارش ،اعداد گویا و هندسه) عملیات (جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم و
محاسبهی ذهني) و کاربرد(اندازهگیری ،زمان ،پول ،تخمین ،تفسیر دادهها و حل مسئله)
است .این آزمون در ایران توسط محمد اسماعیل و هومن ارسال1091هنجاریابي شده است.
روایي این آزمون از طریق روایي محتوا ،روایي تفکیکي ،روایي پیشبین محاسبه وردایي
همزمان آن بین  0/55تا  0/67بهدستآمده است .اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای
کرونباخ در پنج پایه 0/90تا  0/96گزارششده است (محمد اسماعیل و هومن.)1091 ،
شیوههای مداخله مورداستفاده در پژوهش حاضر که بر پایه برنامههای آموزشي ریني
( )2014تهیه گردیده ،به شرح زیراست:
جدول  .1دستورالعمل جلسات
جلسه

عنوان

شرح
معارفه ،آشنایي با قوانین و اهداف گروه ،بیان هدف جلسه و اجرای

اول

آموزش توازن و تمرینات
مرتبط با آن

تمرینات توازن  -1پازلهای توازن -2 ،چوب موازنه -0 ،تختهی
موازنه -4 ،تخته پرش -5 ،تختهی غلتان-6 ،تختهی چرخان-7 ،
تیوپ بزرگ -9 ،تختهی روروک -9 ،راه رفتن با قوطيهای
کنسرو -10 ،نردبان گام زدن.

دوم

سوم و
چهارم

تمرینات دیگری مرتبط با
آموزش توازن
آموزش تنآگاهي ،نقش
اندامها و تمرینات مرتبط با
آن

 -1پازلهای توازن -2 ،چوب موازنه -0 ،تختهی موازنه -4 ،تخته
پرش -5 ،تختهی غلتان -6 ،تختهی چرخان -7 ،تیوپ بزرگ-9 ،
تختهی روروک -9 ،راه رفتن با قوطي  -10نردبان گام زدن
 -1پیپ پاککن به شکل انسان -2 ،پازل انسان -0 ،رسم اجزای
بدن -4 ،تخته نمدی با اشکال دست راست و چپ -5 ،اجرای
دستورات دست چپ روی پای راست و برعکس -6 ،آینه و
تختهسیاه
1. Key-math
2. Connolly
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آموزش آگاهي

 -1نمودار وجهت خواني فلشها -2 ،بلوک کفپوش -0 ،پازل

فضایي(مکان) و تمرینات

شباهتها و تفاوتها -4 ،جهتیابي -5 ،پیروی جهات -6 ،خم

مرتبط با آن

شدن و توازن کودک روی اشکال هندسي -7 ،تختهی میخ دار

هفتم و

آموزش ادراک شکل و

هشتم

تمرینات مرتبط با آن

 -1موانع هندسي -2 ،ماسه ،گل رس و رنگآمیزی با انگشتان-0 ،
قالب -4 ،دومینوی شکل ،حروف و شماره -5 ،پازل -6 ،تمرینات
شکل از زمینه -7 ،بازی طرح و رنگ -7 ،تنگرام
 -1ردیابي تیله -2 ،توپ آونگي -0 ،زمان شمار -4 ،چرخش

نهم و دهم

آموزش ادراک بینایي و

چشم -5 ،چراغقوه قلمي -6 ،ماز -7 ،چه چیزی فراموششده؟-9 ،

تمرینات مرتبط با آن

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

یازدهم و

آموزش ادراک شنیداری و

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

دوازدهم

تمرینات مرتبط با آن

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

آموزش ادراک جنبشي-

 -1تجربیات احساسات پوست -2 ،گل رس و رنگآمیزی با

لمسي و تمرینات مرتبط با

انگشت -0 ،جعبههای المسه -4 ،خمیربازی با چشمبسته-5 ،

آن

بازیهای تخمیني

هماهنگي چشم و دست،

 -1میلههای چوبي چهارگوش -2 ،میلههای گرد -0 ،تختهی

پانزدهم و

چشم و پا و اعمال حرکتي

ادراک عمق -4 ،تشخیص با لمس -5 ،راکتهای سرهمبندی-6 ،

شانزدهم

ظریف و تمرینات مرتبط با

چرخاندن حلقه -7 ،بادکنک -9 ،حبابسازی -9 ،شمع و تفنگ

آن

آبپاش -10 ،پیچ و مهره -11 ،تمرینهای کاغذ امداد

سیزدهم و
چهاردهم

نتایج
در پژوهش حاضر ،شرکتکنندگان هر دو گروه آزمایشي و کنترل ازنظر متغیرهایي مانند سن ،هوش
و تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی خانواده همتاسازی شده بودند .برای بررسي تأثیر برنامۀ
مداخلهای بر حافظه کاری ،استدالل ادراکي و عملکرد ریاضي ،با توجه به انتخاب تصادفي
آزمودنيها ،استفاده از ابزارهای اندازهگیری استاندارد و فرضیههای مطرحشده در این پژوهش ،از
روش تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازهگیری مکرر استفاده شد (عامل بین گروهي:گروههای
آزمایشي و کنترل و عامل درونگروهي :پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) .با توجه به اینکه در
این پژوهش فرضیه اثربخشي برنامه مداخلهای بر حافظه کاری ،استدالل ادراکي و عملکرد ریاضي
مطرحشده است ،ابتدا میانگین نمرات آزمودنيها در این متغیرها گزارششده است.
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جدول .2ميانگين و انحراف استاندارد نمرۀ عملكرد رياضی ،حافظه کاری کالمی ،حافظه کاری
غيرکالمی و استدالل ادراکی
متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

عملکرد

حافظه کاری

حافظه کاری

ریاضي
SD
M
5/90 27/14

کالمي
M
16/79

SD
2/09

استدالل ادراکي

غیرکالمي
SD
M
1/52
17/90

M
62/64

SD
20/40

کنترل

25/14

5/92

17/90

2/20

17/50

2 /51

54/29

11/59

آزمایش

04/21

4/09

14/29

1/11

21/29

2/52

92/50

15/91

کنترل

24/79

4/70

19/14

1/91

17/64

2/41

50/57

10/74

آزمایش

00/71

0/97

19/90

2/05

21/71

2/26

90/07

11/50

کنترل

24/71

¼

19/07

2/16

17/50

2/44

54/71

9/16

آزمایش

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،بهجز حافظه کاری کالمي ،میانگینهای
نمرههای عملکرد ریاضي ،حافظه کاری غیرکالمي و استدالل ادراکي در گروه آزمایشي
نسبت به نمرههای گروه کنترل در پسآزمون و دوره پیگیری باالتر از پیشآزمون ميباشد.
بنابراین در ادامه جهت آزمون فرض معناداری از تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازهگیری
مکرر استفادهشده است.
جدول  .3نتايج تحليل واريانس آميخته برای بررسی تأثير زمان و گروه بر نمرات متغيرهای پژوهش به
تفكيک مقياس اندازهگيری
منبع

Ss

df

ms

f

P

η2

1202/00

2

601/16

10/06

0/0001

0/041

070/29

1/16

020/60

49/00

0/0001

0/557

گروه

250/91

2/02

109

16/67

0/0001

0/461

زمان

5/14

2

2/57

0/06

0/69

0/019

52/00

2

26/16

9/51

0/0001

0/196

درونگروهي

گروه

24/52

4

6/10

2/20

0/070

0/100

بین گروهي

زمان

165/47

2

90/70

5/91

0/006

0/200

متغیر

تغییرات
زمان

عملکرد

بین گروهي

ریاضي

*گروه
درونگروهي

حافظه کاری

زمان

بین گروهي

کالمي

زمان
*گروه
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زمان

حافظه کاری
غیرکالمي

استدالل

116/61

1/92

64

00/71

0/0001

0/464

گروه

66/47

0/64

19/24

9/60

0/0001

0/000

زمان

12096/49

2

6190/24

11/69

0/0001

0/07

2557/15

1/104

2015/91

40/46

0/0001

0/52

1092/22

2/209

600/44

11/90

0/0001

0/07

*گروه
درونگروهي
بین گروهي

ادراکي

زمان
*گروه

درونگروهي
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گروه

چنانچه در جدول  .0مشاهده ميشود ،تأثیر زمان اندازهگیری بر نمرات عملکرد ریاضي

[2( = 10/26 ،P < 0/00001 ،η2= 0/04و ]F )49معنادار ميباشد .بنابراین ميتوان بیان کرد
که بین میانگین نمرات عملکرد ریاضي در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت
معناداری وجود دارد .همچنین اثر تعامل بین زمان و گروه نیز معنادار ميباشد که نشان
ميدهد ،میانگین نمرات عملکرد ریاضي در زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغیر گروه
متفاوت است .معنادار بودن عامل گروه بر نمرات نشان ميدهد که صرفنظر از زمان
اندازهگیری ،بین میانگین نمرات عملکرد ریاضي گروههای آزمایشي و کنترل تفاوت
قابلمالحظه وجود دارد.

درصورتيکه تأثیر زمان اندازهگیری بر نمرات حافظه کاری کالمي [،η2= 0/019

2( = 0/06 ،P < 0/00001و ]F )10معنادار نميباشد اما در حافظه کاری غیرکالمي
[2( = 5/91 ،P < 0/00001 ،η2=0/200و ]F )04و استدالل ادراکي [0/00001 ،η2= 0/07
< 2( = 11/69 ،Pو ]F )44معنادار ميباشد که نشاندهندۀ تفاوت معنادار بین میانگین نمرات
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری است .معناداری تأثیر گروه بر نمرات نشان ميدهد که
صرفنظر از زمان اندازهگیری ،بین میانگین نمرات گروههای آزمایشي و کنترل تفاوت
معناداری وجود دارد .از طرف دیگر معنادار بودن اثر تعامل بین زمان و گروه در هر متغیر
بیان ميکند که تفاوت میانگین نمرات در زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغیر گروه،
متفاوت است .بنابراین برای بررسي نحوۀ تعامل از آزمون تعقیبي بان فرني استفاده شد و نتایج
نشان داد که بین میانگین نمرات پیشآزمون گروه آزمایشي با نمرات پسآزمون عملکرد
ریاضي( ،)Mdiff= 0/79 ،P< 0/001حافظه کاری کالمي (،)Mdiff= 2/07 ،P<0/001
حافظه کاری غیرکالمي ( )Mdiff= 2/119 ،P< 0/001و استدالل ادراکي (،P< 0/001
 )Mdiff= 9/79تفاوت معناداری وجود دارد که نشاندهندۀ اثربخشي برنامۀ مداخلهای
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ميباشد .همچنین بین میانگین نمرههای پیشآزمون و پیگیری عملکرد ریاضي(،P< 0/001
 ،)Mdiff= 0/5حافظه کاری کالمي ( ،)Mdiff= 1/71 ،P< 0/001حافظه کاری

غیرکالمي ( )Mdiff= 1/95 ،P< 0/001و استدالل ادراکي ()Mdiff= 9/01 ،P< 0/001
در گروه آزمایشي ،تفاوت معناداری وجود دارد .و از طرف دیگر بین میانگین پسآزمون و
پیگیری عملکرد ریاضي( ،)Mdiff= 0/296 ،P< 0/001حافظه کاری کالمي (،P< 0/001

 ،)Mdiff= 0/057حافظه کاری غیرکالمي ( )Mdiff= 0/167 ،P< 0/001و استدالل

ادراکي ( )Mdiff= 0/47 ،P< 0/001در گروه آزمایشي ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ که

شاهدی بر پایداری نتایج ميباشد .شایانذکر است که بین میانگین نمرات گروه کنترل در
متغیرهای پژوهش در سه مرحلۀ اندازهگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد.

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش باهدف بررسي تأثیر برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي بر استدالل ادراکي،
حافظه کاری و عملکرد ریاضي دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه ریاضي انجام گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي بر استدالل ادراکي ،حافظه
کاری غیرکالمي و عملکرد ریاضي مؤثر بوده است .این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای
سلیماني درجه ( ،)1091نوعي ( ،)1090سیمین قلم ،علي بخشي ،احمدیزاده (،)1095
شریفي و ربیعي ( ،)1091افروز ،کامکاری ،شکر زاده و حلت ( ،)1090حسین خانزاده
وهمکاران ( )1095بود .در تبیین این یافته ميتوان گفت ،همچنان که دوکر )2005( 1معتقد
است دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه از نوع ریاضي دربرگیرنده چهار گروه
اختالل مهارتهای زباني ،مهارتهای ادراکي ،مهارتهای ریاضي و مهارتهای توجه
ميباشند .این یافته را اینگونه ميتوان تبیین نمود که در میان دانشآموزان ناتوان در
یادگیری مشکالتي در زمینههای ادراک شنیداری ،ادراک دیداری ،ادراک حسي ،ادراک
حسي -حرکتي یا اختالل در هماهنگيهای بصری -حرکتي مشاهده ميشود  .هرچند در این
موارد حواس دانشآموز ازنظر فیزیولوژیکي مستعد دریافت محرکهای بیروني است اما به
دالیلي ،دانشآموز موفق نميشود که اطالعات دریافتي از محرکهای شنیداری ،دیداری
و المسه را سازماندهي و دارای ساختار و تعبیر و تفسیر نماید .برای معلم کودکان دارای
1. Dowker
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اختالل یادگیری دانستن این امر مهم است که ادراک یک مهارت آموختني است و وقتي
یک ارزیابي از توانایيهای کودک به عمل ميآید ،روشهای مناسب آموزشي ميتواند
بسیاری از خرده مهارتهای ادراک را باال ببرد و یا فرآیند یادگیری را در ارتباط با نقایص
ادراکي تغییر داده و اصالح کند (احدی و کاکاوند .)1092 ،بنابراین برای جبران رفتارهای
ادراکي -بینایي و ادراکي -حرکتي در کودک که بهموقع شکل نگرفتهاند باید بازیها و
فعالیتهایي تدارک دید و حلقههای مفقود در مراحل رشد را جبران کرد (تبریزی.)1096 ،
با توجه به اینکه این مقیاس عالوه بر استدالل سیال ،کشف روابط غیرکالمي،
پردازش دیداری و شاخصهای متعدد ادراک دیداری را هدف قرار ميدهد ،بهطوریکه
ادراک شکل هندسي بهعنوان شيء یکپارچه و کلي در خرده آزمون طراحي با مکعب،
کشف رابطه بهمنظور شناسایي ویژگيهای مشترک در خرده آزمون مفاهیم تصویر و
استدالل دیداری در خرده آزمون تکمیل تصاویر توانسته است بر استدالل ادراکي اثرگذار
باشد .از طرفي استدالل ادراکي نیازمند مهارت در حل مسائل خصوصاً مسائل غیرکالمي
بوده که آزمودني باید مسئله را به اجزای تشکیلدهنده آن تجزیه کرده ،سپس آنها را برای
ساختن کل یکپارچه باهم ترکیب کند که این نیز سازماندهي ادراک دیداری را ميطلبد .به
نظر ميرسد پژوهش حاضر با برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي ازجمله ادراک شکل،

ادراک روابط فضایي ،ادراک جنبشي – لمسي ،هماهنگي چشم و دست ،ادراک تعادل و
توازن؛ و باهدف اینکه بازسازی این ادراکها سازماندهي و ادراک دیداری ،پردازش
همزمان ،هماهنگي دیداری حرکتي ،یادگیری و توانایي جداسازی شکل و زمینه در

محرکات دیداری را درگیر نموده و باعث تقویت آن گردیده است (مارنات2000 ،1؛ ترجمه
پاشا شریفي و نیکخو1096 ،؛ استلر .)2001 ،2درواقع این مداخله توانسته است طي جلسات
متعدد میزان استدالل ادراکي را بهبود بخشد زیرا ،فرآیندهای شناختي متضمن در اجرای
تکلیف شناختي استدالل ادراکي ،به ارتباط نزدیک پردازش بینایي ،ادراک جنبش و
هماهنگي دیداری -حرکتي معطوف ميباشد .یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که برنامه
بازسازی مهارتهای ادراکي بر حافظه کاری ،تنها بر حافظه کاری غیرکالمي مؤثر بوده و
بر حافظه کاری کالمي تأثیر نداشته است .این نتایج با یافته سلیماني درجه ( ،)1091نوعي
1. Marnat
2. Sattler
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( )1090و سیمین قلم ،علي بخشي ،احمدی زاده ( )1095همسو است .در اکثر پژوهشهای
انجامشده در خصوص حافظه کاری همچون ،پژوهش نوعي ( )1090و سیمین قلم ،علي
بخشي ،احمدی زاده ( )1095حافظه کاری بهصورت کلي موردبررسي قرارگرفته و به
مؤلفههای کالمي و غیرکالمي آن توجه نشده است .در تبیین یافته این پژوهش ميتوان گفت
درواقع حافظه کاری کالمي تحت تأثیر زبان قرار دارد و برخي پژوهشها نشان دادهاند که
افراد مبتال به اختالل خواندن ،مهارتهای ضعیفتری در حافظه کاری کالمي نسبت به
حافظه کاری دیداری فضایي دارند (بروسنان و همکاران2002 ،1؛ جفری و اورات)2004 ،
و این کودکان نارسا خوان آسیبي اندک در مؤلفههای دیداری  -فضایي حافظهی
کوتاهمدت از خود نشان ميدهند (جفری و اورات2004 ،؛ کیبي ،مارکس ،مورگان و
همکاران .)2004 ،2پژوهشهای متعددی نیز نشان ميدهد دانشآموزان با اختالالت
یادگیری ریاضي در مؤلفه دیداری ـ فضایي حافظه کاری و کوتاهمدت دارای نارسایي
هستند .برای مثال آقا بابایي و امیری ( )1094در بررسي مؤلفه دیداری ـ فضایي حافظه کاری
و حافظه کوتاهمدت در دانشآموزان با اختالالت یادگیری به تعداد  00دانشآموز با
اختالالت یادگیری (از هر یک از گروههای اختالالت خواندن ،ریاضیات و امال 10
دانشآموز) و مقایسه آنها با  10دانشآموز عادی پایه سوم ،نشان داد که در دو مؤلفه
دیداری ـ فضایي حافظه کاری و حافظه کوتاهمدت در بین دانشآموزان با اختالالت
یادگیری ریاضي ،خواندن ،امال و دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
بدینصورت که دانشآموزان با اختالل یادگیری ریاضي در این مؤلفهها از سه گروه دیگر
عملکرد پایینتری دارند و در مؤلفه دیداری ـ فضایي حافظه کاری و کوتاهمدت دارای
نارسایي هستند .بال ،اپسي و ویب )2009( 0نیز دریک مطالعهی طولي دریافتند که حافظهی
کوتاهمدت دیداری ـ فضایي پیشرفت ریاضي را در دانشآموزان کالسهای اول تا سوم
دبستان پیشبیني ميکند و کودکان با اختالل یادگیری ریاضي اشکاالتي در حافظهی کاری
دیداری ـ فضایي از خود نشان ميدهند (بال ،جانستون و ری1999 ،4؛ گیری ،همسون و

1. Brosnan, Demetre, Hamill, Robson, Shepherd & Cody
2. Kibby, Marks, Morgan & Long
3. Bull, Epsy & Wiebe
4. Bull, Johnston & Roy
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هارد .)2000 ،1در توجیه اثربخشي بازسازی مهارتهای ادراکي بر حافظه غیرکالمي ميتوان
اینگونه عنوان نمود که بازسازی ادراکها ازجمله ادراک بینایي و حافظه توالي بینایي
بهعنوان جنبهای از ادراک بینایي ،در بازشناسي و یادآوری آنچه کودک دیده و در اشکال
هندسي ،ادراک شکل کمک مينماید و ادراک آگاهي فضایي نیز وضعیت جانبي،
جهتیابي ،وضع در اشکال در فضا و روابط فضایي و مسیرهای جغرافیایي را در حافظه
غیرکالمي به عهده داشته باشد .احتماالً به همین دالیل بازسازی ادراکها توانسته حافظه
کاری غیرکالمي را بهبود ببخشد .البته ازآنجاکه در سیستم آموزشي کشورمان متناسب با
رشد ظرفیت حافظه کاری در سالهای میاني مدرسه بر یادگیری کالمي بیشتر تأکید ميشود
تا یادگیری دیداری ،این نوع آموزش باعث ميشود که دانش آموزان بیشتر بر توانایيهای
مدار آوایي و کالمي تکیه کنند و ازآنجاکه این مداخله بر حافظه غیرکالمي تأثیر داشته،
پیشنهاد ميشود بهمنظور آمادهسازی دانشآموزان برای یادگیری کالمي ریاضیات در
سالهای میاني ،تمرینات و سایر مداخالتي که بتواند حافظه فعال کالمي را نیز پرورش دهد
مدنظر قرار گیرد.
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي بر عملکرد
ریاضي تأثیر دارد .این نتایج با یافتههای سلیماني درجه ( ،)1091حسین خانزاده و همکاران
( )1095و سیمین قلم ،علي بخشي ،احمدی زاده ( )1095همخواني دارد .موفقیت در
یادگیری ریاضي از حوزههایي هستند که متأثر از مهارتهای ادراکي است و نوربخش
( )1094نیز ،در مقایسه توانایيهای ادراکي  -حرکتي و رابطه این توانایيها با عملکرد
تحصیلي دانشآموزان دختر پایه پنجم دوره ابتدایي شهر اهواز نشان داد بین توانایيهای
ادراکي حرکتي و عملکرد تحصیلي دانشآموزان همبستگي مثبت و معنيداری وجود دارد
و دانشآموزاني که عملکرد بهتری در رشد ادراکي حرکتي دارند ،پیشرفت تحصیلي بهتری
از خود نشان ميدهند .چنانکه صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند ،مهارتهای ادراکي باید
جز برنامههای موظف آموزش دانشآموزان بهویژه در مقاطع پیشدبستاني و دبستاني قرار
داده شوند .مایکل باست نیز معتقد است مربیان باید نسبت به مشکالت ادراکي کودکان
حساس باشند ،زیرا دشواری در این سطح ،یادگیری در سطوح عاليتر را مختل ميکند
(سیف نراقي و نادری .)1095 ،درواقع مهارتهای ادراکي بهعنوان یک پیشنیاز عصب
1. Geary, Hamson & Hoard
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روانشناختي ،پایه و اساس پیشرفت و ارتقای کودک به سطح شناختي است و کودکان باید
برای یادگیری تکالیف ریاضي بر یک سری مهارتها ازجمله مهارتهای ادراکي تسلط
داشته باشند .ادراکها ازجمله ادراک دیداری ،ادراک شکل ،ادراک آگاهي فضایي و
جهتیابي در تعیین دقیق محل قرارگیری اعداد ،جمع ،تفریق ،زیرهمنویسي ،مهارتهای
تحلیل دیداری ،کسر و اعشار ،درک فرضیات و دادههای مسئله ،بهعنوان عامل کلیدی در
عملکرد ریاضي مطرح ميباشند .هرچند اکثر این کودکان این مهارتها را از طریق تجربه،
آموزش و یادگیری بهصورت خودکار کسب ميکنند ولي کودکان با ناتواني یادگیری
ریاضي در این مهارتها با مشکل مواجه هستند .از این امر ميتوان نتیجه گرفت که کاربست
این مهارتها ميتواند میزان موفقیت عملکرد ریاضي را افزایش دهد .در پژوهش حاضر به
دلیل محدودیت تعداد دانش آموزان ،صرفاً نارسایي ویژه ریاضي پایه سوم و بدون تفکیک
جنسیت بهمنظور مقایسه تأثیر آموزش بر دو جنس انجام نشد .درنهایت پیشنهاد ميشود که
پژوهشي بهمنظور اثربخشي برنامه بازسازی مهارتهای ادراکي بر سایر خرده آزمونهای
وکسلر و عملکرد خواندن و دیکته انجام شود .همچنین مقایسه این روش با سایر روشها و
در نمونههای بزرگتر صورت بگیرد.

تشکر و قدردانی
بر خود الزم ميدانم از همکاری اداره آموزشوپرورش شهرستان جغتای ،مدیران و معلمین
پایه سوم ،درمانگران مرکز مشکالت یادگیری بینش جغتای و همچنین والدین محترم دانش
آموزان دارای اختالل در ریاضي که درزمینه نمونهگیری ،اجرای پژوهش و آموزش
مهارتهای ادراکي نهایت همکاری را داشتند سپاسگزاری نمایم.
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