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 چکیده

و  یبرحافظه کار یشناخت یهایبر باز یبرنامه خانواده محور مبتن ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس
با  یشیطرح شبه آزما کیانجام شد. در قالب  یاضیبا اختالل ر یآموزان دبستاندانش یاضیعملکرد ر

 ییمدارس ابتدا ششمچهارم تا  هیآموزان پسر پادانش نیآزمون همراه با گروه گواه، از بپس -آزمونشیپ
 ترنییانحراف استاندارد پا میو ن کیمنطقه شش تهران بر اساس نمره هوشبهر متوسط و کسب نمره حداقل 

آموز انتخاب و دانش 01در دسترس،  یریگبا استفاده از روش نمونه مت،یک یاضیدر آزمون ر نیانگیاز م
جلسه  1 یاجلسه، هفته 01 شی. گروه آزماافتندی صیو گواه تخص شیگروه آزمادر دو  یطور تصادفبه
حافظه  اسیو خرده مق متیک یاضیر یهاکردند و آزمون افتیماه، مداخله در کیبه مدت  ساعتهکی

 یهاافتهیدو گروه اجرا و  یآزمون براپس آزمون،شیارقام( در مراحل پ یوکسلر )فراخنا یکار
پژوهش نشان  یهاافتهیقرار گرفت.  لیوتحلهیمورد تجز انسیکوار لیآمده با استفاده از آزمون تحلدستبه

 نیوجود داشت. بد یتفاوت معنادار یاضیو عملکرد ر یو گواه در حافظه کار شیدو گروه آزما نیداد ب
 یشناخت یهایوزش بازبعد از آم شیکنندگان گروه آزماشرکت یاضیو عملکرد ر یکه حافظه کار یمعن
توانند روند، میبه کار می یشناخت یهاییتوانا یبخشمنظور توانکه به خالتیمدا ن،یبنابرا افت؛ی شیافزا

 آموزان با اختالل ریاضی به کار گرفته شوند.عنوان مداخالت تکمیلی در بهبود مشکالت دانشبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     سئول(م )نویسنده .تهران، ایران ،قاتیواحد علوم و تحق  یدانشگاه آزاد اسالم شناسیگروه روان اریستادا.0

 mlkashanimoradi@gmail.co 

 .رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق  یدانشگاه آزاد اسالم یشناسگروه روان اریستاد. 1

 .رانی، تهران، اقاتیواحد علوم و تحق ،ییو آموزش کودکان استثنا شناسیارشد روان یکارشناس. 0



 9811، تابستان 83سال دهم، شماره شناسی افراد استثنایی، فصلنامة روان 944

 

 .یاضیاختالل ر ،یکار خانواده محور، حافظه یشناخت یهایباز :کلیدی واژگان

 قدمهم
های ای و کسب مهارتترین مسائل کودکان در زمینه یادگیری مدرسهیکی از رایج

هستند. اختالل یادگیری نوعی مشکل مزمن با پایه  0های یادگیریزندگی، اختالل

شناختی و تحولی بوده که عموماً در اوایل دوره رشد یعنی قبل از سن مدرسه عصب

یابد )بالت و سالی ادامه میشده و در صورت عدم رسیدگی مناسب تا بزرگشروع

ای تحصیلی، ه(. از بین مهارت1100، 0گرگور و گوردون؛ پرلماتر، مک1108، 1همکاران

ای پیچیده و پر از جزئیات است که بیشتر افراد برای یادگیری آن نیاز به تالش ریاضی حیطه

(. همچنین اختالل ریاضی، نوعی اختالل 1100، 0و تمرکز باالیی دارند )فالناگان و الفونسو

های حساب در مدرسه تأثیر یادگیری است که به شکل خاص بر توانایی کسب مهارت

(. درصد شیوع اختالل یادگیری 5د )ژنگ، راسانن، کپونن، آنوال، لرکانن و نورمیگذارمی

آموزان با پیشرفت پایین در تخمین زده شده است و میزان شیوع دانش 9/8تا  6/0ویژه بین 

(. 1106، 6سارمینتو و دیانو-درصد برآورد شده است )آیگلسیاس 05تا  01ریاضیات بین 

(. همچنین 0089درصد در نوسان است )نظری،  6تا  0ان از همچنین میزان شیوع در ایر

المللی ریاضیات تیمز آموزان ایرانی در برنامه ارزیابی بینکسب رتبه زیر میانگین دانش

(. 0081ی ابتدایی است )لشکربلوکی، دهنده سطح پایین ریاضیات در دوره( نشان1100)

طور معناداری د عملکرد فرد در حساب بهبندی اختالل ریاضی بایبرای قرار گرفتن در طبقه

طورجدی بر تر از سطح مورد انتظار براساس سن و هوشبهر وی باشد و اختالل بهپایین

پزشکی امریکا، پیشرفت تحصیلی و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته باشد )انجمن روان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. learning disorder 

2. Bulthé, Prinsen, Vanderauwera, Duyck, Daniels, Gillebert, Mantini, Op. de. Beeck 

& De Smedt 

3. Perelmutte, McGregor & Gordon 

4. Flanagan & Alfonso 

5. Zhang, Räsänen, Koponen, Aunola, Lerkkanen, & Nurmi 

6.Iglesias-Sarmiento & Deano 
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جه شناسایی های زبانی، ادراکی، حساب و تو( در این اختالل نقایصی در مهارت1100

؛ تیان و 1110، 0تواند همراه با اختالل خواندن و نوشتن بروز کند )گریاند که میشده

 (.1100، 1سیگلر

-تأکید می 0تحولی-شناسی اختالل یادگیری ریاضی، بر نوعی اختالل عصبدر سبب

شود که درنتیجه بدکارکردی سیستم اعصاب مرکزی یعنی نقص در پردازش اطالعات 

(. شواهد 1100؛ گری، 1106، 0آید )لیما، سالگادو و کیاسکاوجود مییاضیات بهمربوط به ر

ای و پیشانی تأکید دارند. یکی از طور ویژه بر دو ساختار مغزی لوب آهیانهپژوهشی به

هستند که در تمام فرایندهای  5های بسیار مهم لوب پیشانی، کارکردهای اجراییمکانیسم

( و 1100(. براساس مدل دایموند )1100، 6هستند )دیاس و سیبرا پیچیده و هدفمند، موردنیاز

پذیری شناختی سه کارکرد و انعطاف 9، بازداری پاسخ0(، حافظه کاری1100نظریه میاکی )

اجرایی مرکزی هستند که در ترکیب با یکدیگر کارکردهای شناختی پیچیده ازجمله 

ورند. براساس این مدل، ارتقاء آریزی را به وجود میاستدالل، حل مسئله و برنامه

تواند تأثیر مهمی بر کیفیت یادگیری و رفتار افراد داشته باشد کارکردهای اجرایی می

ها که شامل بهبود توجه (، این تالش01،1106؛ واتسون، گیبل و مورن1100، 8)دایموند

ور غلبه بر منظانتخابی، خودکنترلی، حافظه کاری، انعطاف شناختی، حل مسئله و استدالل به

تر و باکیفیت های سالمنقایص شناختی، عملکرد تحصیلی و کارآیی هستند، احتمال انتخاب

باالتر در زندگی و در نتیجه کاهش و پیشگیری از زوال شناختی در سالمندی را افزایش 

های تقویت کارکردهای (. شواهد حاکی از سودمندی برنامه1108دهند )دیاموند، می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Geary 

2. Tian, Siegler 

3. Neurodevelopmental Disorder 

4.Lima, Salgado & Ciasca 

5. executive functions 

6. Dis & Seabra 

7. working memory 

8. respons inhibition 

9. Diamond 

10. Watson, Gable & Morin 
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بر کنترل بازداری، رفتاری و توجه برای کودکان دارای اختالل یادگیری  اجرایی متمرکز

؛ بیرامی، موحدی و انصاری، 1108، 0ریاضی است )اشنایدر، گودرتز، هاس، هیکی و واچر

0086.) 

است حافظه کاری در افراد با اختالل یادگیری ریاضی بسیار موردتوجه قرار گرفته

(. حافظه کاری 1100؛ بارتلت و همکاران، 0089اللهی، آبادی، کدیور و عبد)یزدانی، حسن

کند و مسائل پیچیده از سیستمی است که توانایی نگهداری مسائل در ذهن را ایجاد می

؛ ماری 1101، 1کند )بدلیجمله استدالل، درک مطلب و یادگیری را آسان و ماندگار می

گری و افزایش کاری، تسهیل(. کارکرد حافظه1116، بدلی، 1100، 0؛ سوانسون1108، 0گلد

های سطح ظرفیت کدگذاری، ذخیره و بازیابی اطالعاتی است که برای یادگیری و پردازش

 6سیدارتا، ووت و اوستری(. پژوهش1100، 5باالتر اطالعات ضروری است )گوپتا و شارما

کالیف کننده حافظه کاری در یادگیری و انجام ت( حاکی از نقش بسیار عمده و تعیین1109)

های عددی در حوزه ریاضیات، که پیچیده شناختی است. حافظه کاری با انواعی از توانایی

زیربنای حل مسائل ساده جمع و تفریق هستند و نیز مسائل محاسباتی پیچیده مرتبط است 

( 0089( و کشاورز و کاکاوند )1109) 9(. مطالعه ژانگ و همکاران1106، 0)چینگ و نونز

فضایی -ویژه حافظه دیداریدکان دارای اختالل ریاضی در حافظه کاری بهنشان داد که کو

ها از طریق آموزش و آموزان دارند. اکثر پژوهشتری نسبت به سایر دانشعملکرد پایین

های مختلف کارکردهای اجرایی نتایج بخشی شناختی با هدف قراردادن مؤلفهتوان

اند، اما اثر انتقال دور تکالیف مشابه ارائه داده امیدبخشی را در انتقال اثر نزدیک آموزش به

های خاص ریاضی هنوز در ابهام است )نظری، ها به عملکرد ریاضی و حوزهاین آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Schneider, Goddertz, Haase, Hickey & Wascher 

2. Baddeley 

3.Marigold 

4. Swanson 

5. Gupta & Sharma 

6. Sidarta, Vugt & Ostry 

7. Ching & Nunes 

8. Zhang 
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(. با توجه به رابطه نیرومند حافظه کاری با توانایی یادگیری ریاضیات، این فرضیه 0089

توجهی برای مزایای قابل آموزان، ممکن استمطرح است که افزایش حافظه کاری دانش

-ثابت، بنی؛ آقایی1100، 0عملکرد تحصیلی و ریاضی به همراه داشته باشد )کان و هالینگ

بخشی شناختی موردبررسی قرار هایی که تأثیر توان(. نتایج پژوهش0080جمال و دهشیری، 

عملکرد ریاضی ها بر حافظه کاری، توجه پایدار و دادند، نشانگر تأثیر مثبتی این برنامه

؛ نریمانی و 0089گری و صادقی فیروزآبادی، کنندگان بودند )نظربلند، نوحهشرکت

(. 0086؛ بیرامی، موحدی و احمدی، 0086؛ اورکی، زارع و عطارقصبه، 0081سلیمانی، 

های شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی، بر توجه و بازداری پاسخ در همچنین، تأثیر بازی

 (.0089با اختالل ریاضی گزارش شده است )دهقانی و حکمتیان فرد،  آموزاندانش

های فردی و اجتماعی ناشی از آن، های یادگیری، به دلیل شیوع باال، هزینهاختالل

ها و برخی انگیز بودن رویکردهای درمانی منتج از آنشناسی متعدد و بحثهای سببنظریه

موردتوجه بسیاری از درمانگران و  های امیدبخش همچون وجود هوش متوسطمشخصه

های شناختی محور با هدف قرار دادن پردازش-های شناختپژوهشگران است. درمان

ناقص و مسئول اختالل در یادگیری، وارد میدان شده و با اتکا به مطالعات علوم شناختی، 

ای های پیشرفته مغزی مبنی بر ارتباط و تأثیر کارکردهعلوم اعصاب و تصویربرداری

اند. افراد بخشی را مورد تأکید قرار دادهشناختی بر یادگیری ریاضی، اهمیت این نوع از توان

های یادگیری ازنظر آموزش و یادگیری عملکرد ضعیفی دارند، درنتیجه استفاده از با اختالل

عملکردهای شناختی ازجمله کارکردهای اجرایی، در تشخیص، آموزش و درمان این افراد 

های بخشی این گروه با استفاده از روشارآمد است؛ چراکه تشخیص و توانبسیار ک

آبادی و ، پرهون، علیزاده، حسن1100؛ گری، 0089پذیر است )نظری، شناختی امکان

مالحظه پژوهشی به کارکردهای اجرایی به دلیل قابل(. توجه 0089دستجردی کاظمی )

عامالت اجتماعی و سالمت جسم و روان ها در آمادگی و موفقیت تحصیلی، تنقش مهم آن

های متعدد نشانگر این هستند که اختالل در کارکردهای (. پژوهش1100است )دیاموند، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Kuhn & Holling 
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توانند به خودانگاره منفی و روند، بلکه میخود از بین نمیخودیاجرایی دوران کودکی به

بینی ودکی، پیشرفتارهای غیرانطباقی منجرگردند؛ تا حدی که کارکردهای اجرایی در ک

اجتماعی قلمداد -کننده بهتری برای موفقیت درآینده نسبت به هوش یا وضعیت اقتصادی

 (.1108اند )دایموند، شده

آموزان با اختالل های شناختی همبستگی باالیی با نتایج عملکردی دانشآسیب 

های سال (. در1100یادگیری در خواندن، نوشتن و ریاضی دارند )کورنولدی و همکاران، 

های مختلف شناختی ازجمله اخیر، نقص در حافظه کاری به دلیل نقش مهمی که در حوزه

؛ برنینگر و 1101درک زبان، هوش سیال، نوشتن، ریاضی، حل مسئله )آلووی و آلووی، 

عنوان عامل تأثیرگذاری در (، به1101( و تحول کلی شناختی دارد )بدلی، 1100سوانسون، 

شناختی و آموزش را به روان-های عصبتوجه پژوهشگران در حوزهاختالل یادگیری، 

(. شواهد پژوهشی نشانگر ارتباط بین 1100خود جلب کرده است )کورنولدی و همکاران، 

؛ ماهلر و 1116اختالل یادگیری و نقص در حافظه کاری است )آلووی و گاترکولی، 

آموزان با اختالل یادگیری شهای شناختی دان(، بنابراین توجه به جنبه1106شاکارت، 

تواند در جهت رفع یا کاهش مشکالت یادگیری و سالمت روان این دانش آموزان مؤثر می

 باشد.

های تحصیلی، های موفقیتکنندهبینیترین پیشاز سوی دیگر، ریاضیات یکی از مهم

عی بودن های تحصیلی است. تجماجتماعی و شغلی آینده و مؤثر در میزان باالیی از شکست

های ریاضی و تداوم مشکل در این حیطه، ضرورت مداخله برای آموزش مهارت

دهد. در چنین وضعیتی، به علت نقش بنیادین آموزان با اختالل ریاضی را نشان میدانش

داس،  -کارکردهای اجرایی در تحول کلی کودک و در یادگیری ریاضی )هاسینگر

، 1؛ کراگ، کیبل، ریچاردسان، روم و گیلمور0110، 0جردن، گالتینگ، ایروین و دیسون

ترین و صرفه ارتقای کارکردهای اجرایی از مهمبههای اثربخش و مقرون(، برنامه1100

توجه دیگر، خانواده محور بودن ترین اهداف مداخالتی هستند. همچنین نکته قابلضروری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hassinger-Das, Jordan, Glutting, Irwin & Dyson 

2. Cragg, Keeble, Richardson, Roome & Gilmore 
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و حضور فعال آنان  های آموزشیاین پژوهش هست زیرا سطح مشارکت والدین در برنامه

گونه مداخالت داشته باشد تواند نقش مهمی در میزان تأثیر اینبخشی میدر مداخالت توان

محور در داخل خانواده انجام شده و طی آن (. مداخالت خانواده1100، 0)دالما، بالسلز

ن گیرند، اهداف برنامه و اطالعات مناسب آوالدین درباره مداخله مورد آموزش قرار می

شوند که به ها در فرایند مداخله درگیر میگردند و آنبرای اعضای خانواده مشخص می

سازی کنند؛ بنابراین کند تا مسیر مداخله را بسته به نیازهای خود مناسبخانواده کمک می

تواند باعث افزایش عملکرد شود که میبه این روش، محیطی آرام برای کودک فراهم می

رو، استفاده از بازی و آموزش آن به خانواده (. ازاین1110، 1و الکودک گردد. )لمی 

ها جنبه تواند نقش کلیدی و مهمی در ارتقای سطح یادگیری داشته باشد؛ زیرا این بازیمی

روزه توسط خانواده، بدون محدودیت زمانی و مکانی، توانند همهسرگرمی دارند و می

رسد های موجود به نظر می؛ اما با بررسی پیشینهبدون حضور درمانگر به کودک ارائه شوند

که پژوهشی در این راستا صورت نگرفته است که در آن با استفاده از یک برنامه مدون، با 

همکاری والدین به پرورش کارکردهای اجرایی و درنتیجه به عملکرد ریاضی کودک با 

ویی به این سؤال است اختالل یادگیری پرداخته شود. لذا پژوهش حاضر، درصدد پاسخگ

های شناختی بر حافظه کاری و عملکرد محور مبتنی بر بازیبرنامه خانواده به چه میزان که

 آموزان با اختالل ریاضی تأثیرگذار است؟ریاضی دانش

 روش

پژوهش حاضر در قالب یک طرح شبه آزمایشی کنندگان: طرح پژوهش و شرکت 

آموزان پسر پایه چهارم تا ششم آزمون همراه با گروه گواه از بین دانشپس -آزمونبا پیش

مدارس ابتدایی منطقه شش تهران بر اساس نمره هوشبهر متوسط و کسب نمره حداقل یک 

مت صورت گرفت  تر از میانگین در آزمون ریاضی کیو نیم انحراف استاندارد پایین

گیری در دسترس و با غربالگری (. با استفاده از روش نمونه0090)محمداسماعیل و هومن، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dalmau, Balcells- Balcells 

2. Lammi & Law 
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عنوان نمونه انتخاب شدند. برای این منظور، ابتدا با مراجعه به آموز بهدانش 01ای دومرحله

تشخیص های چهارم تا ششم که بر اساس آموزان پایه، دانش6مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 

پیشرفت ریاضی پایینی  -DSM 5شده در و تأیید معلمان و بر اساس معیارهای مطرح

عنوان نمونه اولیه به متخصصین معرفی شدند اما به جهت اطمینان از تشخیص و داشتند، به

تفکیک اختالل یادگیری ریاضی از مشکل ریاضی، ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر 

طور تصادفی در دو این کودکان اجرا شد. این افراد به مت برایکودکان و آزمون کی

ای جلسه، هفته 01نفر( تخصیص یافتند. گروه آزمایش  05نفر( و گواه ) 05گروه آزمایش )

های شناختی محور بازیجلسه یک ساعته به مدت یک ماه، مداخله برنامه خانواده 1

کاری وکسلر )فراخنای مت و آزمون حافظه های ریاضی کیدریافت کردند و آزمون

های دیگر برای آزمون برای دو گروه اجرا شد. مالکآزمون و پسارقام( در مراحل پیش

کنندگان، داشتن هوش متوسط و رضایت آگاهانه و داوطلبانه برای شرکت انتخاب شرکت

آموزان توسط ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در جلسات بود؛ هوش دانش

های پزشکی ها موردبررسی قرار گرفت. همچنین با بررسی پروندهتخاب نمونهدر هنگام ان

کننده مشخص شد که از داروهایی که تداخلی در حافظه ایجاد آموزان شرکتدانش

 های مغزی و شناختی دیگر دچار نبودند.زمان استفاده نکنند و به آسیبطور همکنند، بهمی

ستفاده از ابزارها از دو گروه آزمایش و گواه در فرآیند اجرای پژوهش، ابتدا با ا

کنندگان توسط مقیاس فراخنای ارقام برای شرکتآزمون به عمل آمد، خردهپیش

پژوهشگر در ساعات پس از مدرسه اجرا شد. سپس در یک جلسه گروهی اهمیت و 

کنندگان توضیح داده شد و پس از جلب رضایت ضرورت پژوهش برای خانواده شرکت

های شناختی برگرفته ازکتاب محور مبتنی بر بازیهت همکاری، برنامه خانوادهآنان ج

عنوان آموزش و تمرین برای (، به0085)اختیاری و رضاپور،  0باشگاه مغز شماره 

جلسه  1ای کنندگان، هفتهجلسه برای شرکت 01های مغزی، طی سازی توانمندیفعال

منظور آشنایی والدین با کنندگان اجرا شد. بهساعته، توسط پژوهشگر و خانواده شرکتیک

آموز اجرا شد که با اهداف مختلف جلسه اولیه با حضور مادر دانش 6ها، نحوه انجام تمرین
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شده بودند. پس از اتمام برنامه مداخله از هر دو گروه طی جلسات از آسان به دشوار طراحی

ک آمار توصیفی و آمار استنباطی ها به کموتحلیل دادهآزمون به عمل آمد. تجزیهپس

انجام شد. ابزارهای  10نسخه  spssافزار تحلیل کوواریانس چند متغیری با استفاده از نرم

 مورداستفاده به شرح زیرند:

آموزان با اختالل منظور شناسایی دانش: این آزمون بهمتآزمون ریاضی کی

شده و برای طراحی و تهیه (0800) 0یادگیری ریاضی توسط کورنولی، ناچمن و پریچت

(. این آزمون 1100سال کاربرد دارد )شهیم و هارون رشید،  6-00آموزان گروه سنی دانش

آزمون شمارش، اعداد به لحاظ گستره و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی )سه خرده

ذهنی( و کاربرد  گویا و هندسه(، عملیات )جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه

ها درمجموع ها و حل مسئله( است. این بخشگیری، زمان، پول، تخمین، تفسیر دادهه)انداز

طور انفرادی قابل پرسش است که به 159اند. آزمون دارای شدهآزمون تقسیمخرده 00به 

ها محاسبه شد و آزمونآموز در هر یک از خردهازاین که نمرات دانشاجرا است. پس

مد، بر اساس میانگین و انحراف استاندارد گروه مرجع که قبالً ها نیز به دست آمجموع آن

صورت نمره آموز بههنجاریابی شده و برای هر پایه موجود است، نمره استاندارد هر دانش

Z شود. پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد و میزان آن گزارش می

 (.0090شده است )محمداسماعیل و هومن، گزارش 90/1تا  91/1در چهارپایه بین 

برای ارزیابی حافظه  های معمول: از روشمقیاس فراخنای ارقام وکسلرخرده

مقیاس فراخنای ارقام کاری سنجش فراخنای )ظرفیت( ارقام است. در این پژوهش از خرده

تا  00/1در ویراست چهارم هوش وکسلر کودکان استفاده شد. پایایی به روش بازآزمایی 

است. ضرایب همبستگی بین گزارش شده 89/1تا  01/1و پایایی دو نیمه کردن آن  80/1

و ضرایب اعتبار  95/1و  00/1، 90/1بهرکالمی، غیرکالمی و کلی به ترتیب سه نوع هوش

آمده است )عابدی، صادقی و ربیعی، دستبه 99/1بازآزمایی، برای فراخنای ارقام تا 

0081.) 
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1. Cornoli, Natchman & Pritchet 
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صورت هدفمند و متناسب های کتاب باشگاه مغز، بهبرنامه از فعالیتدر جلسات این 

های برای این کودکان انتخاب گردید که اهداف هر جلسه و شرحی از نمونه بازی

 شده است:گزارش 0شده در جدول انتخاب
 محتوای جلسات خالصه -1جدول 

 اهداف جلسات
های بازی

 شدهانجام
 هانمونه توضیحات بازی

سه
جل

 
ل

او
 

بازده توجه و 

 حافظه کاری
 واژگان

 11ترین زمان ممکن، با استفاده از حروف داخل جدول، در کوتاه

ی معنادار با حداقل سه حرف بنویسید، واژگان دوحرفی را واژه

 نیز بنویسید

توجه و 

تمرکز 

 انتخابی

ی سریالی محاسبه

 اعداد

 1مرتبه عدد را کم کنید، بیست  0بیست مرتبه عدد  011از عدد 

 را کم کنید.

ی پیدا کردن کلمه

 خاص در تصویر

ها را در یک راستا جدول را نگاه کن و کلماتی که حروف آن

 ها پیدا کنید.باشند را در آن

ی ساده رسم دنباله

 مزاحم

به هم وصل کنید  0شده را به ترتیب از عدد گذارینقاط شماره

را از روی کاغذ برندارید، که هنگام رسم خطوط، مداد طوریبه

 بار از هر نقطه عبور کند.کنید باید تنها یکمسیری که رسم می
وم

 د
سه

جل
 

بازه حافظه 

 کاری
 تصاویر

ثانیه نگاه کنید و تعداد تکرار هر  01به تصاویر داده شده در مدت 

 تصویر یادداشت کنید.

جابجایی 

 توجه

 ی ترکیبیرسم دنباله

طور روی کاغذ، مسیری رسم کنید که بهبدون برداشتن مداد از 

متوالی از بین تصاویر کلید و قفل عبور کند مسیری که رسم 

 بار از روی هر تصویر عبور کند.کنید تنها یکمی

نوشتن متن و اعداد 

 متوالی

کاررفته در زمان تمام حروف )خ( و )ر( بهدر متن زیر تعداد هم

 متن را پیدا کنید بنویسید.

ه 
لس

ج
وم

س
 

بازه حافظه 

 کاری

 اعداد
خط بکشید، تعداد  11اعداد، بدون آنکه دور عدد  در مجموعه

 آن را یادداشت کنید.

 واژگان
ها نظر از امالی کلمات، رنگ آنبه کلمات نگاه کنید و صرف 

 ترین زمان ممکن بگویید.را در کوتاه

 تصاویر
پنج بر را بدون  هایبا دقت به تصاویر نگاه کنید و تعداد ستاره

 خط کشیدن یادداشت کنید.
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 اهداف جلسات
های بازی

 شدهانجام
 هانمونه توضیحات بازی

جابجایی 

 توجه

جابجایی بین دو کار 

 متوالی

که به کلمات با دقت نگاه کنید و کلماتی را بیابید که عالوه بر آن

در ترکیب حروف خود حرف )د( را دارند، نام یک گل نیز 

 باشند.

توجه تقسیم 

 شده

پیدا کردن تفاوت دو 

 تصویر

دقت نگاه کنید و در کمترین زمان ممکن، هشت بهبه تصاویر 

 تفاوت بین دو تصویر را بیابید.

انجام جدول محاسبات 

 با قوانین چندگانه

طور شده که شما باید بهی ریاضی نوشتهدر جدول چند محاسبه

ها را انجام دهید؛ اما انجام برخی از این محاسبات تابع ذهنی آن

 ها دقت کنید.آنقوانینی است که باید به 

رم
ها

چ
ه 

لس
ج

 

بازده حافظه 

 کاری
 اعداد

به مجموعه اعداد نگاه کنید، تعداد اعداد دارای رقم هفت را 

 بدون خط کشیدن یادداشت کنید.

توجه متمرکز 

 و انتخابی

پیدا کردن حروف، 

 اعداد، تصاویر

کاررفته در متن را پیدا به "ن "متن را با دقت بخوانید و حرف

 کنید

شده بینید که داخل هرکدام، یک عدد نوشتهتعدادی دایره می

ها را به خاطر بسپارید هر یک از اعداد است، اعداد داخلی دایره

 را به تعداد تکرارش یادداشت کنید.

 شمارش تصویر
های سالم را بیابید و بدون آنکه دورشان خط در تصویر، سیب

 بکشید، تعدادشان را بشمارید.

جم
 پن

سه
جل

 

بازه حافظه 

 کاری
 واژگان

شده در کادر را در آن بیابید به جدول نگاه کنید و کلمات نوشته

ای در جدول بیابید که حروف گونهو عالمت بزنید و کلمات را به

 ها در یک راستا باشد.آن

توجه متمرکز 

 و انتخابی

 کنید. ی حروف، بازنویسیشده را بدون گذاشتن نقطهمتن داده نوشتن بدون نقطه

ی ساده رسم دنباله

 )مزاحم(

بدون برداشتن مداد اعداد زوج را به ترتیب طوری به هم وصل 

 بار از هر نقطه عبور کند.کنید که مسیرتان تنها یک

ی پیدا کردن کلمه

 خاص در تصویر

 از بین واژگان، واژگانی را که مربوط به ورزش هستند بنویسید.

ی سریالی محاسبه

 اعداد

صورت ذهنی انجام دهید و پاسخ نهایی را محاسبات زیر را به

 جای عالمت سؤال بنویسید.به
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 اهداف جلسات
های بازی

 شدهانجام
 هانمونه توضیحات بازی

م
شش

ه 
لس

ج
 

بازه حافظه 

 کاری
 تصاویر

زمان اشکال هدف را طور همبا دقت تصاویر را نگاه کنید و به

 مشخص و تعدادشان را بنویسید.

جابجایی 

 توجه

های رسم دنباله

 ترکیبی

طور از روی کاغذ، مسیری رسم کنید که بهبدون برداشتن مداد 

متوالی از بین حروف و اعداد )با رعایت ترتیب( عبور کند، 

بار از روی نقاط موردنظر عبور کنید تنها یکمسیری که رسم می

 کند.

نوشتن متن و اعداد 

 متوالی

بار از روی جمله بنویسید و به ازای هر حرف، یک عدد قرار یک

 دهید.

کردن حروف، پیدا 

 اعداد، تصاویر

ها را به خاطر بسپارید، نام ثانیه به تصاویر نگاه کنید و آن 01

 تصاویر و تعداد تکرار را یادداشت کنید.

توجه 

 شدهتقسیم

شمارش حروف 

 خاص در متن

زمان تمام حروف )ر( و )ی( بکار رفته در متن را بخوانید و هم

 متن را بیابید و بنویسید.

تم
هف

ه 
لس

ج
 

بازه توجه و 

 حافظه کاری

-  

 واژگان

 تصاویر

 اعداد

ثانیه به تصاویر نگاه کنید و جزئیات آن را به خاطر بسپارید و  01

 به سؤاالت:

 اعداد زوج داخل تصویر قبلی را بنویسید. -

 شده روی دو دایره چند است؟مجموع اعداد نوشته -

بیابید و  اند،از بین واژگان، واژگانی را که دو بار تکرار شده -

 های تکراری را بنویسید.تعداد واژه

جابجایی 

 توجه

جابجایی بین دو کار 

 متوالی

های متوالی دخترانه و پسرانه پر طی دو دقیقه، جدولی را با نام

کنید، بدین شکل که آخرین حرف هر کلمه باید اولین حرف 

 ی بعد باشدکلمه

توجه 

 شدهتقسیم

پیدا کردن تفاوت دو 

 تصویر

 ترین زمان ممکن، ده تفاوت بین دو تصویر را پیدا کنید.کوتاه در

انجام جدول محاسبات 

 با قوانین چندگانه

ها طور ذهنی آنشده که شما باید بهی ریاضی نوشتهچند محاسبه

را انجام دهید برخی از این محاسبات تابع قوانینی است که باید به 

 ها دقت کنید.آن

تم
هش

ه 
لس

ج
 

 حافظهبازه 

 کاری
 اعداد

از بین اعداد، اعدادی که تنها یک رقم زوج دارند بیابید و 

 تعدادشان را بنویسید

دار را بیابید و بدون آنکه دورشان خط های گیالستمام کیک شمارش تصویرتوجه متمرکز 



 911  ... و یبر حافظه کار یشناخت یهایبر باز یمحور مبتنبرنامه خانواده ریتأث

 

 اهداف جلسات
های بازی

 شدهانجام
 هانمونه توضیحات بازی

 بکشید تعدادشان را بشمارید و در انتها یادداشت کنید و انتخابی

پیدا کردن حروف، 

 اعداد تصاویر

با دقت به اطرافتان نگاه کنید و در مدت یک دقیقه، نام ده وسیله 

در محیط پیرامونتان را که به شکل مستطیل است یا سطح مقطع 

 مستطیلی دارد نام ببرید و بنویسید.

هم
ه ن

لس
ج

 

بازه حافظه 

 کاری
 واژگان

واژگان با بیش از پنج حرف را  –چهارحرفی  –حرفی واژگان سه

 درستی هجی کنید.باید بتوانند با صدای بلند از آخر به اول به

توجه متمرکز 

 و انتخابی

 نوشتن بدون نقطه
ی بار بدون گذاشتن نقطهمتن داده شده را در حداقل زمان یک

 حروف بنویسید

ی ساده رسم دنباله

 )مزاحم(

مسیری بین اعداد رسم کنید.  بدون برداشتن مداد از روی کاغذ،

ی بین اعدادتان در شروع شود و فاصله 0مسیر شما باید از عدد 

 مسیر سه عدد باشد.

های پیدا کردن کلمه

 خاص در تصویر

بدون برداشتن مداد از روی کاغذ، مسیری بین همبرگرها رسم 

های دیگر برخورد نکند. باید از کنید، طوری که به خوراکی

بار عبور همبرگرها بگذرد و از روی هرکدام تنها یکروی تمام 

 کند

 محاسبه سریالی اعداد

های ردیف اول، قانون به جدول اعداد دقت کنید. بین اعداد خانه

طور ثابتی رعایت شده است، قانون را پیدا کنید و محاسبات را به

 ذهنی انجام دهید

هم
 د

سه
جل

 

بازه حافظه 

 کاری
 تصاویر

دهند به خاطر هایی را که نشان مینگاه کنید و زمانها به ساعت

 ها را بنویسید.بسپارید، زمان ساعت

جابجایی 

 توجه

های رسم دنباله

 ترکیبی

طور بدون برداشتن مداد از روی کاغذ، مسیری رسم کنید که به

عبور کند و به خاطر داشته باشید  0و  1متوالی تنها از بین دو عدد 

بار از روی نقاط موردنظر عبور تنها یک که مسیری رسم کنید

 کند.

نوشتن متن و اعداد 

 صورت متوالیبه

بار بنویسید و به ازای هر حرف، شده یکی دادهاز روی جمله

 یک عدد قرار دهید.

پیدا کردن حروف، 

 اعداد، تصاویر

ثانیه با دقت به تصاویر نگاه کنید و به سؤاالتی چون: اتاق  01

 کودک طبقه پاسخ دهید.کودک در 

 "ج  "و  "ل  "زمان تمام حروف متن داده شده را بخوانید و همشمارش حروف 
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 اهداف جلسات
های بازی

 شدهانجام
 هانمونه توضیحات بازی

 را پیدا کنید و تعدادشان را بنویسید. خاص در متن

هم
زد

 یا
سه

جل
 

 اعداد بازه حافظه
از میان اعداد زیر، اعدادی را که تنها یک رقم فرد دارند، بیابید و 

 تعدادشان را بنویسید

توجه متمرکز 

 و انتخابی

 شمارش تصویر

های ضلعیدقت به تصاویر داده شده را نگاه کنید و تعداد ششبه

توانید با منظم )با طول اضالع برابر( آن را بشمارید و بنویسید، نمی

 رسم خطوط اضافه، تغییری در تصویر به وجود آورید.

پیدا کردن حروف، 

 اعداد، تصاویر

ها نوشته شده بینید که کلماتی داخل آنمیتعدادی شکل هندسی 

شده، نام هندسی هر شکل و نظر از کلمات نوشتهاست. صرف

ترین زمان ممکن بگویید. این کار با حداکثر رنگ آن را در کم

 سرعت، شش بار تکرار کنید

هم
زد

وا
 د

سه
جل

 

 بازه حافظه

 کاری
 واژگان

اند را از هم شدهتشکیلجمالت زیر که از کلمات به هم چسبیده 

 درستی بازنویسی کنید.جدا کرده و به

توجه متمرکز 

 و انتخابی

 نوشتن بدون نقطه
ی بار بدون گذاشتن نقطهمتن داده شده را در حداقل زمان یک

 حروف بنویسید

ساده  رسم دنباله

 )مزاحم(

شده بدون برداشتن مداد از روی کاغذ، مسیری از بین اعداد داده

به ترتیب و  0رسم کنید. مسیر شما باید از روی مضارب عدد 

 بدون برخورد با سایر اعداد عبور کند

های پیدا کردن کلمه

 خاص در تصویر

شده در کادر شده نگاه کنید و کلمات نوشتهبا دقت به جدول داده

ای در گونهزیر را در آن بیابید و عالمت بزنید وکلمات را به

 ها در یک راستا باشد.که حروف آن جدول پیدا کنید

 سریالی اعداد محاسبه

طور ذهنی و طی ده مرتبه متوالی انجام شده را بهمحاسبات داده

، 5های نهایی را یادداشت کنید. ضرب عدد دهید فقط پاسخ

 01شروع از عدد 

 هایافته

آزمون در پیشهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد شاخص

 اند.گزارش شده 1ها در جدول آزمون، برای هر گروه به تفکیک آزمونو پس
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در سه آزمون  آزمونآزمون و پسهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در پیششاخص -2جدول 

 مت و فراخنای ارقامکی

 متغیر

 گروه گواه  گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD M SD M SD 

کی
ن 

مو
آز

ت
م

 

 80/5 60/98 66/6 00/90 18/00 80/011 60/01 00/90 محتوا

 60/9 00/85 00/01 00/95 01/01 61/016 01/00 10/09 عملیات

 61/5 50/80 06/6 50/80 15/01 00/011 05/6 81 کاربرد

 50/0 80/81 10/5 01/99 15/00 91/010 00/9 00/80 نمره کل

ن 
مو

آز
قام

 ار
ی

خنا
فرا

 

 60/1 61/5 69/1 11/5 00/0 50/0 60/1 90/0 جلوارقام روبه

 51/1 90/0 06/1 00/0 00/0 00/5 60/1 50/0 ارقام رو به عقب

 16/0 00/8 10/0 80/9 00/1 90/01 09/0 01/9 نمره کل

 88/1 50/0 99/1 10/0 00/1 90/6 16/0 00/1 نمره کل استانداردشده

ها و نمره کل ، میانگین نمرات گروه آزمایش در خرده آزمون1جدول بر اساس نتایج 

آزمون در مقایسه با مت و آزمون فراخنای ارقام در مرحله پس-آزمون ریاضی کی

آزمون گروه آزمون افزایش یافته است. در مقایسه با گروه گواه، میانگین نمرات پسپیش

منظور بررسی معناداری آماری در ادامه بهدهد. ای نشان میمالحظهآزمایش افزایش قابل

آزمون از آزمون تحلیل آزمون و پسهای مراحل پیشهای ایجادشده در میانگینتفاوت

منظور بررسی نرمال بودن کوواریانس استفاده شد. قبل از بررسی و تحلیل نتایج، به

کوواریانس، با فرض الزم برای استفاده از تحلیل عنوان پیشمتغیرهای موردمطالعه، به

 ≤P 15/1های پژوهش در سطح استفاده از آزمون شاپیرو ویلکز اطمینان حاصل شد که داده

تحلیل کوواریانس اولین مفروضه آن با توجه به  کارگیری طرحنرمال هستند. قبل از به

ها بود. به همین منظور آزمون لوین وجود یک عامل بین آزمودنی بررسی همگنی واریانس

منظور بررسی ها برقرار است. بهو تأیید شد بدین معنی که فرض همگنی واریانسآزمون 

دو گروه مستقل  tآزمون، ها دو گروه آزمایش وگواه در مرحله پیشهمگنی واریانس

یک از آزمون هیچآزمون شد و نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری در پیش
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باکس ا از لحاظ پراکندگی یکسان هستند. نتیجه آزمون امهها وجود ندارد و واریانسمؤلفه

های های کوواریانس برقرار نیست؛ بنابراین مفروضهنیز نشان داد که فرض همگنی ماتریس

توان از این آزمون استفاده کرد. در جداول استفاده از تحلیل کوواریانس برقرار بود و می

متغیری ارائه شده است. نتایج آزمون زیر نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک

آزمایش و گواه در  نشان داد که بین گروه >15/1pو  15/09برابر  Fچندمتغیری با 

داری وجود داشت. بر اساس نتایج تحلیل مت تفاوت معنیهای آزمون کیمؤلفه

های شناختی آزمون، آموزش( پس از تعدیل نمرات پیش0متغیری )جدول کوواریانس تک

ها و نمره کل عملکرد ریاضی اثر معناداری داشت. با توجه به آزمونهر یک از خردهبر 

درصد، مؤلفه  91درصد، مؤلفه عملیات  66توان گفت که در مؤلفه محتوا مجذور ایتا می

درصد این تغییرات ناشی  08مت به میزان درصد و در نمره کلی آزمون کی 91کاربرد نیز 

 است.از تأثیر برنامه مداخله 

متغیری برای نمرات متغیرهای وابسته در دو نتایج تحلیل کوواریانس تک -3جدول 

 گروه آزمایش و گواه

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 ایتا

 669/1 110/1 110/09 000/6501 0 000/6501 محتوا

 910/1 110/1 160/000 050/6060 0 050/6060 عملیات

 916/1 110/1 010/000 010/0086 0 010/0086 کاربرد

 081/1 110/1 106/88 115/6090 0 115/6090 نمره کلی

ارقام 

 جلوروبه
009/06 0 009/06 000/50 110/1 691 

ارقام رو به 

 عقب
006/11 0 006/11 110/00 110/1 001/1 

 060/1 110/1 001/91 809/000 0 809/000 نمره کلی

نمره کلی 

 استاندارد
000/018 0 000/018 080/05 110/1 051/1 
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دهنده این است که دو های آزمون فراخنای ارقام نشانهمچنین سطوح معناداری همه مؤلفه

و  Fگروه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته به هم تفاوت معنادار دارند. با توجه به میزان 

شود؛ یعنی است، فرض صفر رد می 15/1از  سطح معناداری در جدول فوق که کمتر

آزمون دو گروه در عوامل آزمون فراخنای ارقام تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پس

توان چنین عنوان کرد برنامه، ظرفیت حافظه کاری وجود دارد و در نهایت می

، بر 69/1ن جلو به میزاکنندگان را افزایش داده است. همچنین آموزش بر ارقام روبهشرکت

، بر میزان نمره کلی آزمون فراخنای ارقام به میزان 00/1مؤلفه ارقام رو به عقب به میزان 

اثر گذاشته  05/1و بر میزان نمره کلی استانداردشده آزمون فراخنای ارقام به میزان  06/1

رحله جلو و ارقام رو به عقب و نمره کلی آزمون در ممتغیرهای ارقام روبه است و واریانس

 (.0آزمون را تبیین کرده است )جدول پس

 گیریبحث و نتیجه

های شناختی بر پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه خانواده محور مبتنی بر بازی

آموزان با اختالل ریاضی انجام شد. نتایج پژوهش حافظه کاری و عملکرد ریاضی دانش

در حافظه کاری و عملکرد ریاضی حاکی از آن بود که بین دو گروه آزمایش و گواه 

تنها های شناختی در گروه آزمایش نهتفاوت معناداری وجود داشت. درواقع، با ارائه بازی

آموزان مشاهده حافظه کاری بهبود یافت، بلکه پیشرفت معناداری در عملکرد ریاضی دانش

شناختی بر  های سایر پژوهش ازنظر اثربخشی مداخالتشد. نتایج پژوهش حاضر با یافته

های مختلف کارکردهای اجرایی و حافظه کاری همسو بود. چنانچه اورکی و مؤلفه

آموزان ( تأثیر مداخالت شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی دانش0086همکاران )

( نیز در 1105، )0های یادگیری مورد تأیید قرار دادند. سادرکوئیست و ناتلیبا اختالل

آموزان ت شناختی بر عملکردهای شناختی و کارکردهای اجرایی دانشپژوهشی اثر مداخال

( نیز 1105، )1های یادگیری را تأیید کردند. در پژوهش ماجی، والترینگ و تانوکبا اختالل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Söderqvist & Nutley 

2. Mawjee, Woltering & Tannock 
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آموزان دارای اختالل های شناختی اثری مطلوب بر حافظه دانشبخشیمطرح شد که توان

های شناختی را بخشی( نیز اثر توان0089همکاران )نقص توجه/بیش فعالی دارد. نظربلند و 

بر عملکرد توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل طیف اتیسم تأیید 

بخشی شناختی توان عنوان نمود که توانها، میکردند. مبتنی بر نتایج حاصل از این پژوهش

آموزان با این موضوع در دانش های شناختی را در افراد ارتقا دهد وتواند مؤلفهمی

شناختی پایه دارند، در حد بیشتری های یادگیری که نقص در فرآیندهای رواناختالل

 اثرگذار است.

توان با توجه به رابطه میان حافظه کاری و عملکرد های پژوهش حاضر را مییافته

بینی کننده خوبی تواند پیشهای حافظه کاری میریاضی تبیین کرد؛ عملکرد فرد در مؤلفه

–؛ متکالفه، اشکنازی، روزنبرگ1106برای عملکرد فرد در ریاضیات باشد )چینگ و نونز، 

(. با بهبود حافظه کاری، فضای بیشتری برای نگهداری اطالعات مسئله و 1100، 0لی و منون

شود و همچنین پردازشی های موردنیاز فراهم میبازیابی واقعیات ریاضی و روندها و روش

ثابت و همکاران، شود )آقاییکند، تسهیل میکه اطالعات را به خروجی عددی تبدیل می

آموز در ریاضیات نیز رود که عملکرد دانش(. بنابراین با بهبود حافظه کاری انتظار می0080

فضایی ممکن است فضای کاری ذهنی برای کودک  -بهبود یابد. حافظه کاری دیداری

دهد که مسائل انتزاعی را به شکلی عینی و با قابلیت امکان را می فراهم کند که به او این

های (. با توجه به یافته1116، 1کاری بیشتر در ذهن خود بازنمایی کند )هولمز و آدامزدست

های شناختی با بهبود ظرفیت حافظه کاری و گیری کرد که بازیتوان نتیجهآمده میدستبه

شود، توجه کند که به آنچه در کالس آموزش داده میآموزان کمک میتوجه، به دانش

بیشتری کنند و در هنگام انجام تکالیف تمرکز بهتری داشته باشند، درنتیجه فرآیند یادگیری 

هایی که شود. همچنین، ظرفیت حافظه کاری بهبودیافته بر کاربرد مهارتتسهیل می

کاری  (؛ زیرا حافظه1105و ناتلی،  گذارد )سادرکوئیستاند، تأثیر میشدهتازگی آموختهبه

گیری از بیشینه گنجایش مناسب از آن نیازمند بهره گنجایش محدودی دارد و استفاده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Metcalfe, Ashkenazi, Rosenberg-Lee & Menon 

2. Holmes & Adams 
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ها و اطالعات نامرتبط مزاحم است که در این زمینه موجود و پیشگیری از ورود محرک

 تر و بهتر در حافظه کاری سپرده شوند.شود که اطالعات سریعتوجه باعث می

همچنین با توجه به اینکه تمامی کارکردهای شناختی مغز قابل تقویت هسـتند و دارای 

تواند منجر بـه بهبـود عملکرد ساختارهای متداخلی هستند، بهبود عملکرد در یکی می

های شناختی با ارتقای توجه باعث ارتقای (. تمرین0086زر و رضایی، دیگری شود )بوستان

شوند که همین نکته اثربخشی ظه و بازداری باعث ارتقای توجه میحافظه و با ارتقای حاف

شده موجب های شناختی مکرر و هدایتنمایند. آموزشبرنامه مداخله را دوچندان می

ها، های مسئول این کنشافزایش ماندگاری و پیدایش تغییرات ساختاری و کنشی در نورون

پذیری و خودترمیمی وجه بـه فرضیه شکلشوند، تغییراتی که با تدر مغز این کودکان می

 ساز تغییرات پایدار و بادوام در قسمت پیش پیشانی مغز باشند.توانند زمینهمغز انسان می

های مثبت پژوهش حاضر خانواده محور بودن برنامه مداخله و تعمیم نتایج به از جنبه

های شناختی محیط دیگری غیر از محیط آموزشی بود. امروزه در بهبود توانایی

های آموزشی ها و پیشرفت را صرفاً محدود به محیطتوان همه فعالیتآموزان، نمیدانش

ها در منزل به فرایند انجام این محور بودن این پژوهش باعث شد تا خانوادهدانست. خانواده

بخشی و هم جنبه سرگرمی داشت و موجب تأثیر ها کمک کنند که هم جنبه توانفعالیت

 مداخالت گردید.بیشتر 

آموزان یک منطقه، انتخاب با توجه به محدود بودن نمونه پژوهش به دانش

صورت در دسترس و عدم همتاسازی هوشبهر الزم است در تعمیم نتایج کنندگان بهشرکت

های دیگر پژوهش، عدم کنترل شدت اختالل به سایر جوامع احتیاط شود. از محدودیت

صورت تصادفی بود. همچنین در این پژوهش به نندگان بهکریاضی و عدم انتخاب شرکت

شود در نشده است؛ توصیه میدلیل محدودیت زمان کافی از آزمون پیگیری استفاده

های پیگیری مدت مداخالت، از آزمونمنظور ارزیابی اثر طوالنیهای آتی بهپژوهش

گردد درمانگران توصیه میاستفاده گردد. بر اساس نتایج این پژوهش به روانشناسان و روان
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بخشی بخشی در فرایند آموزش و توانعنوان برنامه مداخله توانتا از این شیوه آموزشی به

 های یادگیری استفاده کنند.کودکان با اختالل
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 منابع

 ، تهران، انتشارات مهرسا.باشگاه مغز(. 0085اختیاری، ح. رضاپور، ت. )

های شناختی بر عملکرد تأثیر بازی(. 0080ارجمندنیا، ع. ا؛ حسنوند، م؛ اصغری نکاح، م. )

فصلنامه کودکان . ریاضی بازداری پاسخ در کودکان دارای اختالل توجه و
 .09-5(، 0)09، استثنایی

بخشی شناختی بر حافظه کاری و تأثیر توان(. 0086اورکی، م؛ زارع، ح؛ عطار قصبه، ز. )
شناخت ات پژوهشی دوفصلنامه علمی .ت تحصیلی کودکان با اختالل ریاضیپیشرف

 .090-060(، 1)6اجتماعی، 

بخشی اثربخشی دو روش توان(. 0080آقایی ثابت، س؛ بنی جمالی، ش. ا؛ دهشی، غ. ر. )
بهبود عملکرد ریاضی  حافظه کاری کالمی و دیداری فضایی بر شناختی

(، 1)09، فصلنامه کودکان استثنایی. یادگیری ریاضیاختالل  آموزان مبتال بهدانش

11-5. 

شده و ای توجه متمرکز و تقسیمطراحی برنامه مداخله(. 0086بوستان زر، ر؛ رضایی، س. )
بررسی اثربخشی آن بر هوشبهر حافظه فعال در کودکان مبتال به اختالل یادگیری 

 .15-0 (،0)1یادگیری، های ناتوانی خاص.

بخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود تأثیر توان(. 0086وحدی، ی؛ انصاری، س. )بیرامی، م؛ م
شناسی و . مجله روانعملکرد حل مسئله در افراد مبتال اختالل یادگیری ریاضی

 .00-10(: 0) 0پزشکی شناخت. روان

نیمرخ شناختی (. 0089آبادی، ح.م؛ دستجردی کاظمی، م. )پرهون، ک؛ علیزاده، ح؛ حسن

. شناختی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه و مشکل یادگیریو زبان

 .18-0(، 00) 8شناسی افراد استثنایی. روان

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد (. 0089فرد، ص. )دهقانی، ی؛ حکمتیان
شناسی فصلنامه روان. آموزان دارای اختالل ریاضیتوجه و بازداری پاسخ در دانش

 .059-000(، 00)8استثنایی، افراد 
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هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان )نسخه (. 0081عابدی، م؛ صادقی، ا؛ و ربیعی، م. )
-090(، 1)0، های فردیچهار( در استان چهارمحال و بختیاری، شخصیت و تفاوت

059. 

مطالعه سرعت پردازش عددی، حافظه آشکار و (. 0089کشاورز، س؛ کاکاوند، ع.ر. )
فضایی  -های دیدارینهان، فعال و منفعل، توانایی نگهداری ذهنی و مهارت

 .60-50، (1)6، فصلنامه سالمت روان کودک. آموزان با اختالل ریاضیدانش

رشد آموزش ماهنامه . 1100(. دانش آموزان ایرانی در آینه تیمز 0081لشکربلوکی، غ. )

 .9، متوسطه

انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی (. 0090محمداسماعیل، ا؛ هومن، ح.ع. )

 .010-001(، 0)6زمستان، . پژوهش در حیطه کودکان استثناییمت. 

بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی اثربخشی توان(. 0081نریمانی، م؛ سلیمانی، ا. )

آموزان دارای اختالل یادگیری رفت تحصیلی دانشحافظه کاری و توجه و پیش
 .005-80، 0های یادگیری، . مجله ناتوانیریاضی

بخشی شناختی اثربخشی توان(. 0089گری، ا؛ صادقی فیروزآبادی و. )نظربلند، ن؛ نوحه

های ای بر حافظه کاری، توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختاللرایانه
 .180-100(، 1)00شناسی کاربردی، نامه روان. فصلطیف اُتیسم

طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقاء کارکردهای اجرایی برای (. 0089نظری، س. )
های یادگیری ریاضی: با تأکید بر انتقال اثر دور و دانش آموزان دارای ناتوانی

 نامه دکتری، دانشگاه تهران.. پایاننزدیک

های شناسایی زیرگونه(. 0089آبادی، ح؛ کدیور، پ؛ عبداللهی، م. )یزدانی ورزنه، م؛ حسن
 بندی مدل مبنا.آموزان ایرانی: رویکرد خوشهناتوانی یادگیری ریاضی در دانش

 .01-8(، 0) 6فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی مجازی. 
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