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 Background and Purpose: Cognitive rehabilitation consists of a set of targeted programs to 

remediate or improve cognitive functions. Cognitive skills are considered the main predictors of 

mathematical ability and related deficits are associated with mathematical disorders. The present 

study sought to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation in improving working 

memory performance, visual processing, and spatial perception in children with mathematical 

learning disorders.  

Method: This research utilized a semi-experimental approach with a pre-test-post-test design. The 

population of the study consisted of students with math problems in Tehran province. 30 participants 

were selected by purposive sampling and randomly assigned into two experimental (n=15) and 

control groups (n=15). KeyMath diagnostic test (Connelly, 1988) was used to evaluate their 

mathematical learning disorder. A researcher-made device called Morva was used for the 

intervention program. The experimental group participated in eight intervention sessions of 50 to 60 

minutes for four weeks. However, the control group did not receive any intervention. The children’s’ 

performance before and after the intervention was evaluated by the Children’s fourth Wechsler test 

(Wechsler, 2003). Analysis of covariance for the data was conducted in SPSS 22 software. 

Results: The findings revealed a significant difference between the two groups (P<0.001). Therefore, 

our results suggest that the cognitive intervention had a significant effect on working memory 

performance, visual perception, and spatial perception. 

Conclusion: These results reveal that cognitive interventions might have been effective on the 

mathematical competency of children with math learning disorders. 
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Extended Abstract 

Introduction 
A mathematical learning disorder is a specific learning 

disability associated with difficulties in understanding 

numerical and computational representations. Children with 

such disorders experience severe and continuous problems (2-

4). Researchers and clinicians have sought to investigate the 

underlying cognitive factors and their interaction with a 

mathematical learning disorder. The general cognitive domain 

including working memory, language comprehension, 

attention, and visuospatial learning is among the influencing 

factors in mathematical problems (6, 7). Working memory is a 

cognitive process with a limited capacity that supports 

manipulating information in short periods of time (11). On the 

other hand, visual perception is a complex neural process that 

according to the Gestalt theory goes beyond object 

identification and includes the process of organizing and 

interpreting visual information (19, 22). Furthermore, learning 

mathematics requires spatial processing. It is suggested that 

special processing shall be considered a multifaced domain 

consisting of spatial perception, mental rotation, and spatial 

visualization (17, 18, 28).  

Previous evidence shows that cognitive and educational 

rehabilitation interventions might be effective in restoring and 

improving the mentioned cognitive functions (14-16, 21, 25-

26, 30-35). In this regard, different types of tools have been 

presented in the form of computer software, pencil and paper, 

or toys, each of which has advantages and disadvantages. 

Investigating cognitive rehabilitation and designing devices 

with diverse and simple enjoyable games that are accessible to 

the public gained interest in this field of research. The aim of 

the present work was to evaluate the effectiveness of a 

cognitive rehabilitation package, also known as Marva, on 

working memory, visual perception, and special processing of 

children with a math learning disorder.  

Method 
The current work is a quasi -experimental research with a pre-

test/post-test design with the control group. Thirty participants 

were selected by purposeful sampling from the population of 

students with a math learning disorder in Tehran. The 

participants were randomly assigned into two experimental 

(n=15) and control (n=15) groups. The inclusion criteria of the 

participants were: obtaining a higher-than-average score in the 

KeyMath diagnostic test, age between 6 to 12 years, primary 

school education, cooperation with the researchers, and 

informed consent to participate in the research. Comorbid 

disorders (including attention deficit and hyperactivity 

disorder, sensory-motor problems), drug use based on 

information from the counseling file at school, family problems 

such as addiction and parents' divorce, and unwillingness to 

participate in the research were considered as exclusion criteria.  

The standardized version of the KeyMath diagnostic test (37, 

38) was used for math learning disorder diagnosis. A 

standardized version of the Wechsler-4 was used for the 

evaluation of children's performance in the pre-and post-test 

phases. Cognitive rehabilitation was conducted with a 

researcher-made package also known as Marva for the 

improvement of cognitive functions involved in mathematical 

competency. Content validity of the package was obtained by 

asking the opinions of experts in the field of cognitive sciences 

and learning disorders as well as child education instructors and 

receiving guidance from them. Then, the criteria of innovation, 

application, coherence, comprehensibility, and 

comprehensiveness were evaluated using content validity 

measures (acceptable value of .81 and content validity of .83). 

Each game of the Marva package was designed based on 

several theoretical frameworks (such as Fletcher's Educational 

Program, Sweller’s Cognitive Load Theory, Luria's Cognitive 

Processing (PASS), Vygotsky's Concepts of Scaffolding and 

Zone of Proximal Development, as well as valid tests such as 

Shepard and Metzler's Mental Rotation Test, Color Trails Test 

of Di Elia et al., Delis- Kaplan Executive Function System, 

Wisconsin Card Sorting Test of Grant and Berg, Conners 

Continuous Performance Test, Corsi block Tests, and Andre 

Ray's Complex Figure Test.) 

This research was conducted for each individual separately 

after receiving the necessary permits from the General and 

Exceptional Department of Education in Tehran, in 2 sessions 

of 50 to 60 minutes for 4 weeks. Covariance analysis was 

conducted for the data in SPSS ver. 22.   

Results 
Descriptive statistics including mean values, standard deviation 

(SD), Shapiro-Wilk’s test, and levels of significance, in the pre-

test and post-test phases, are reported in Table 1. According to 

the Shapiro-Wilk test and the significance level (P>0.05) the 

assumption of normality in the pre-test and post-test has been 

met.  

 

Table 1. Descriptive statistics of research variables in pre- and post-test phases 

Variable Group Mean SD Shapiro-Wilk p 

Working memory (pre-test) 
Experimental 

Control 

36.40 

35.66 

8.55 

5.71 
.972 .893 

Visual Perception (pre-test) 
Experimental 

Control 

93.80 

92 

8.64 

8.86 
.984 .989 

Spatial Processing (pre-test) 
Experimental 

Control 

45.40 

46.73 

17.37 

12.89 
0.976 .931 

Working memory (post-test) 
Experimental 

Control 

47.40 

38.20 

7.18 

6.01 
.933 .305 
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Visual Perception (post-test) 

Experimental 

Control 

106.66 

93.6 

8.30 

8.83 
.954 .582 

Spatial Processing (post-test) 
Experimental 

Control 

55.86 

50.60 

16.33 

11.03 
.935 .319 

According to Table 1, the mean values in the experimental and 

control groups are close to each other in the pre-test phase, no 

significant difference is obtained. However, the mean 

difference in working memory, visual perception, and spatial 

processing is significant between the groups in the post-test 

phase. The results of covariance analysis of the effect of 

cognitive rehabilitation on the variables of working memory (F 

= 36.49, p= 0.001), visual perception (F = 66.87, p = 0.001), 

and spatial processing (F = 4.25, p=0.043) were significant. 

Comparing the post-test means after removing the pre-test 

effect showed that the adjusted means of the experimental 

group for the variables of working memory, visual perception, 

and spatial processing (47.050, 550.026, 652.123, respectively) 

were increased as compared to controls (38.550, 51.441, 

111.615), showing the effectiveness of cognitive rehabilitation 

package on dependent variables.  

Conclusion 
In line with previous reports (14-16), our results showed that 

cognitive rehabilitation was effective in improving the working 

memory of children with math learning disorders. Evidence 

shows cognitive rehabilitation programs are effective due to the 

fact that participants form their strategies by repeatedly 

performing working memory tasks (15). The working memory 

program might have improved the efficiency of neural 

responses and cognitive processes related to working memory 

capacity (21). 

On the other hand, cognitive rehabilitation had a significant 

effect on improving visual perception. This finding is 

consistent with previous reports (25, 26, 31) that showed the 

influences of such rehabilitation programs on visual processing. 

One might conclude that visual perception is significantly 

affected by the cognitive development and successful learning 

of children through experience (7). 

Our findings also showed that cognitive rehabilitation might 

be effective in improving spatial processing which is consistent 

with previous findings (30-35). Therefore, training that focuses 

on spatial processing in the early years might lead to the 

improvement of mathematical competency (28). The 

improvement of the cognitive processes in this study may be 

due to the physicality of the package, manual accessibility, ease 

of use, and the possibility of creating different types of games 

by children or their parents based on children's interests. 

One of the limitations of this research was the lack of follow-

up due to the unavailability of the sample. Furthermore, it is 

suggested that the effectiveness of the developed package be 

investigated in other groups with learning disabilities to 

eliminate the shortcomings of the package and develop a more 

comprehensive rehabilitation program. 
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 08/02/1401دریافت شده: 

 24/04/1401پذیرفته شده: 

 04/11/1401منتشر شده: 

شناختی زمینه و هدف:  شی  شکل از  توانبخ ست که به منظور  ی هدفمندیهابرنامه مجموعهمت شناختی دیا ارتقای کارکرترمیم ا احرا های 

در این مهارت ها با ارسووایی و ن اسووت ه اصوولی توانایی ریاضووی در نظر گرفته شوودهکنندینیبشیپ یشووناخت یهامهارتکه  از آنجا .شوووندمی

و درک  ،دیداری حافظه فعال، پردازشعملکرد در بهبود  شناختی اثربخشی توانبخشیبا هدف  پژوهش حاضر ،ارتباط دارداختالل ریاضی 

 انجام شد. یادگیری ریاضی با اختالل فضایی کودکان

آزمون با گروه پس -آزمونشآزمایشی با طرح پیشبهاز نوع  العاتطکاربردی و از نظر شیوه گردآوری ا ،هدفاز نظر  هشپژو نای روش:

 ،هدفمندگیری نمونه با روشگروه نمونه  نفر 30آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضوووی شوووهر تهران، جامعۀ آماری دانش. از گواه بود

صادفی  انتخاب صورت ت ضی از آزمون  جایدهی (نفر 15اه )نفر( و گو 15دو گروه آزمایش ) درو به  شخیص اختالل ریا شدند. به منظور ت

با ای هفته در برنامه مداخله چهارای به مدت دقیقه 60تا  50جلسوه  8اسوتفاده شود. گروه آزمایش طی  (1988)کانلی،  مت -تشوخیصوی کی

سیله محقق  در پیش و پس از ارائه کودکانعملکرد . ای را دریافت نکردندولی گروه گواه هیچ مداخله ،دشرکت کردن ساخته به نام مرواو

سیلهمداخله،  سلر  مجموعه به و سلر، ) ناککودچهار آزمون وک در اریانس ووکها با روش تحلیل داده مورد ارزیابی قرار گرفت. (2003وک

 تحلیل شدند. spss 22افزار محیط نرم

 ادراک روابط فضاییو  ،پردازش دیداریحافظه فعال، عملکرد در  یارداتفاوت معنآزمایش و گواه  که بین گروه نشان دادها یافته ها:یافته

  (.P < 001/0) وجود دارد

درک فضووایی پردازش دیداری و با تأثیر بر حافظه فعال،  شووناختی گرفت که برنامه توانبخشوویتوان نتیجه بر اسووان نتایم می گیری:نتیجه

 کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی شود.عملکرد در بهبود توانسته است باعث 
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 مقدمه
 یمحاسوووبات یناتوان» ،«1یاضووویر یریادگی یناتوان»مانند  یاصووواالحات

در  «4یاضوویر یریادگیمشووکل »و  «3یاضوویر یریادگیاختالل » ،«2تحولی

سحوزه روان س منظوربه یشناخت یشنا شرفت یبرر  هیپردازش اعداد پا پی

خاص  یریادگینقص  کی یاضوویر(. اختالل یادگیری 1) اندشووده جادیا

کودکان  .اسووت تیابسوواحمو  یعدد میدرک مفاهدر  همراه با مشووکالت

 را مداومی و شوودید مشووکالت ریاضوویات عملکرد در دارای این اختالل

با  یعدد میبه مفاه یابیکودکان در دسووتطوری که این به کنند،می تجربه

 داده،نشان  یاضیر یرا نسبت به نمادها اتیابهام تی روبرو هستند،مشکال

 ادآوردنیبه و  یریادگیدر  یو مشووکالت شووتهاز اعداد ندا یدرک شووهود

 طبیعی حد در آنها هوشی هایتوانایی اما، هستندرا دارا  مسائل ریاضیات

مشووکالت  وعینرخ شوو که دهدینشووان م ریاخ هایبرآورد .(4-2) اسووت

آهیانه  ینواح بدکارکردی .(4) باالتر است ادرصد ی 5/6از  شیب ریاضی

سترو کاهش یافتن  شر  ژهیوبه یحجم ماده خاک  در بی)به ترتآهیانه در ق

از جمله  یشوووانی( و قشووور پآهیانه یداخل اریو شووو یخلف یفوقان آهیانه بل

با مشوووکل  یادگیری اختالالتعلل  عنوانبهتوان عواملی هسوووتند که می

 یکشو  عوامل شوناختهای بسویاری به دنبال مدل .(5) برشومرد ریاضوی

به  ایکه اند بوده اتیاضووویآموزان در ردانش تیعدم موفق یبرا یانهیزم

ناخت کی قدار،  5خاص یحوزه شووو مارش، پردازش م به، شووو حاسووو )م

شناخت ای، اطالعات( یابیاعداد و باز هیاول یهامهارت  6یعموم یبه حوزه 

این تعامل  یا و ،(ییفضوووا -ی دیداریریادگیتوجه،  حافظه فعال، زبان،(

مل  ند )می مربوطعوا  یبرا یمدل نظر کی راًیاخ همچنین .(6-8باشووو

سووسووه علوم ؤتوسووط می اضوویر یریادگی یهالیپروفاو ماالعه   یتعر

مشوووکالت  یچهاربعد با رویکرد و علوم اعصووواب یاعصووواب شوووناخت

ادراک  و ، حافظه، اسووتداللمحاسووبه یهااهیحی شووامل اضوویر یریادگی

 (.9) شدمارح  ییفضا - دیداری

ستا  سع یکسان نیاز اول یکی 7یرگدر این را اختالل "کرد  یبود که 

ضیر صب  صیرا با نقا "یا  2004سال  در او. مرتبط کند یشناختروانع

                                                            
1. Mathematical Learning Disability  

2. Developmental Dyscalculia (DD) 

3. Mathematical Learning Disorder  

4. Mathematical Learning Difficulty  

5. Domain - specific 

6. Domain - general  

ندطبقه کی نایز یهانقصبر انواع  یمبتن یب ی و جایگاه آن احتمال ییرب

: 8معنایی گروهزیر( 1: اسوووتموارد زیر  شووواملکه کرده  رضرا ف در مغز

ضع   لیبه دل ریاضی اطالعات بازیابی برای یافتهکاهش سرعت و دقت

ظه  ندحاف یداری گروهزیر( 2 و مدتبل مشوووکالت در : 9فضووووایی -د

 گروهزیر( 3 و ،عدد ییفضوووا شیدر نما نواقصووویفضوووایی و  هایمهارت

 یهابه راهبرد یابیچپ(، که در آن کودکان در دسوووت مکرهی)ن 10ایرویه

شان م ریتأخ یساده حساب ست ناشین حافظه  نقصاز  یدهند، که ممکن ا

 (.10و 7) باشدی نقص در دانش مفهوم نیهمچن و یکالم فعال

 و نمایش از که اسوووت محدود ظرفیت با سووویسوووتمی 11افظه فعالح

و  (11)کند می پشوووتیبانی کوتاه زمانی بازه در یک اطالعات دسوووتکاری

 در ،دارد ذهن در را اطالعات از بخشوووی یا ایده یک نگهداری توانایی

. (13و  12شود )می دیگر ذهنی هایفرایند درگیر همزمان طوربه کهحالی

 به باال هایفرآیند بین فعال، تعاملی حافظه ظرفیت با توجه به محدودیت

هدمی رخ باال به پایین و پایین خابی طوربه افراد آن در که د  به انت

با  نامربوط اطالعات کهحالی در ،پردازندمی هدف با مرتبط هایمحرک

هار تکلی  را ند )می م بال تقو یمختلف یهاپژوهش(. 11کن  تیبه دن

اسووان این  .(16-14) اندبوده یاضوویر بر عملکردآن  ریتأثحافظه فعال و 

 نیبر ا یمبتن یفعل یشوووناخت یآموزشووو یهااز برنامه یاریبسوووماالعات و 

حافظه  تکالی انجام مکرر با  کنندگانشوورکت عملکرد که اسووت فرض

شکل فعال،  ستراتژبا تغییر  اگرچه حافظه فعال در . یابدبهبود تواند یم یا

 تأثیرتواند تحت یشوود که نمیم یثابت تلق یژگیو کی عنوانبهگذشووته 

پس از  یقیتاب یآموزشووو یهووابرنووامووه نیادر  رد،یآموزش قرار گ

. ابدییم شیافزا ی تکالی دشووووار میتدربه ز،یآمتیموفقهای عملکرد

 با معروف هسووتند. "یحافظه فعال ضوومن یهابرنامه" عنوانبهها برنامه نیا

ضی توانایی اینکه به توجه سان ریا سیاری ا شد هایجنبه از ب  تحصیلی ر

عدی عال بهبود برای که مداخالتی شوووود،شوووامل می را ب ظه ف  در حاف

ضی کودکان شکالت ریا ستدارای مزایایی  اند،شده طراحی دارای م  .ا

، مثال برای شود. عملکرد مستقیم تسهیل است موجب ممکن سو یک از

7. Geary 

8. Semantic subtype 

9 .Visuospatial subtype 

10  . Procedural subtype 

11  . Working memory 
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یانی مراحل نگهداری بهبود باعث بات حل حین در م  از. گردد محاسووو

صیلی مزایای دیگر، سوی ست ممکن حافظه فعال آموزش تح  بهبود با ا

ستورالعمل از پیروی و سپردن خاطر به در کودک توانایی  تکلی  هاید

 تکووالی  در اطالعووات مختل  منوواب  ادغووام و حفظ درن، کالن در

در پژوهش  که یطوربه .(15)دهد  رخ ترغیرمسووتقیم یاوهیشوو به پیچیده،

فعال  حافظه با مشکل( ساله 11 تا 8) کودک ( هفت14پائول و آرچیبالد )

. انجام دادند را کامپیوتری فعال جلسوووه مداخله، تکالی  حافظه 20 طی

شانگر  کنندگانشرکت نتایم همه شواهدی تأثیرن  انتقال از مداخله بود و 

 از نیمی تقریبوواً برای ریوواضوووی یووا خوانوودن، زبووان، پیشووورفووت دور در

ماالعه  ( در15و همکاران ) جننبورگیپ .شوود مشوواهده کنندگانشوورکت

تقویت حافظه  که بر آموزش ندافتیماالعه را  13و فراتحلیل خود  دارنظام

سه برنامهفعال  ش شامل   یاهفته 5تا  4دوره  کی یط در یمختل  آموز

این  .متمرکز بوداختالل یووادگیری  دارایکودکووان و نوجوانووان  برای

کان در  کالی کود عال) دهیدآموزش ت ظه ف  -یداریو د یکالم حاف

ضا شان دادند یعملکرد بهتر( ییف شواهد قوی وجود دارد  طوربه. ن کلی 

 یهامهارت فعال، ادراک دیداری، حافظه هایمؤلفه نیبدهند که نشان می

ارتباط وجود و علوم  اتیاضیدر ر تیو عدم موفق ینسب تیموفقو  ییفضا

 (. 21-17) دارد

که  حالی اسووووت  هارت ادراکاین در  یداری یم مه  هیپا د و اسووووان ه

 پردازش (.22) دهدیم لیرا تشووک اتیاضوویر، خاص طوربهو  هایریادگی

 یزیگشوووتالت، چ هیطبق نظر .اسوووت دهیچیپ یعصوووب ندیفرا کی دیداری

سا شنا س یدهسازمان ندیفرآ شامل و یءش ییفراتر از  اطالعات  ریو تف

ست دیداری را  طرح کی اتیو جزئ هایژگیو زیتوجه و تما ییتواناکه  ا

 نیب مانند تفاوتکوچک ) یهاتفاوت یجستجو مثال برای. دهدیمنشان 

 ازیاعداد مورد ن میاز مفاه یذهن ییبازنما کی یریگشوووکل ی( برا9و  6

در پردازش   یداده است که عملکرد ضع نشانشواهد (. 19و  23) است

دهد.  حیرا توضوو اتیاضوویدر ر یریادگیممکن اسووت مشووکالت  یدارید

دچار نقص هسوووتند، اغلب  دیداریکه در ادراک  یمثال کودکان برای

 طوربهمختل  را  یهارنگ ای هااندازهکلمات چاپ شوووده در  توانندینم

، شووناخت، لیوتحلهیتجز، یگذارادراک، کد .(19) دهند صیتشووخ مؤثر

                                                            
1. Dehaene 

2. Conventional visual perceptual training programs (CVPTP) 

 دیداریک ادرا یهاندیفرا یهمگ ،اطالعات تیاهم یابیو ارز ییشووناسووا

 تلفیقو  حیصوووح ییاشوووناسووو ییتوانا پردازش دیداری نیهسوووتند. بنابرا

 یهاندیفرآ. (24و  19) کندیم  یتوصوو یدرسووتبهرا  یینایب یهامحرک

 قی، دقت و تلفیمانند هماهنگ یتردهیچیپ یحس یهاسمیشامل مکان ریاخ

 را دیداری سووتمی، سوو1هدهاناسووت. مدل  یو حرکت یدارید یهاعملکرد

 یاهمهارت . زیراداندیماعداد  شینما یهاسوووتمیسووو نیترمهماز  یکی

 قیدق «یذهن اهیتخته س» لیرا با تشک یاضیحل مسائل ر وانندتیدیداری م

(. 19) کنند لیتسه یعدد یهاتین کمیروابط متقابل ب یدهسازمان یبرا

باال  ییفضووا -یدارید یاهرتکودکان با مهادر پژوهشووی اسووان  بر این

 ییو فضا یریتصو یها یرا به توص یشتریب یاضیداشتند مسائل ر لیتما

به مسووو له  یامسووو له کلمه لیدر تبد یبهتر یریپذکنند و انعااف تبدیل

کلمه و پردازش  یاز مسووائل کاربرد ریاضووی یهاانتزاع فرمول ،ریاضووی

 دیداری یادراک یهابهبود سوواختار (.19هند )روابط اعداد نشووان د یذهن

یدا یمداخالت ادراک قیاز طر معموالً فاده در  یرد یتمورد اسوووت  موقع

ش یهابرنامههمچون  ینیبال سوم یردیدا یادراک یآموز  یهابرنامه ای 2مر

از  ییها. نمونهانجام شوووده اسوووت 3یوتریکامپ یردیدا یآموزش ادراک

ستفاده در  یهاتیفعال مرسوم  یردیدا یادراک یآموزش یهابرنامهمورد ا

 یهاتیکردن کاغذ و فعال تا ق،یتاب یهاها، شکلکردن شکل یشامل کپ

ست کاغذی-مختل  مداد شیوه  ثیرتأ مداخالت متفاوتی با(. 25) ا از دو 

 یآموزش کمک( از طریق 25و همکارانش ) ووانگ مانندصووورت گرفته 

و  یردیدا یدر عملکرد ادراک یبهبود قابل توجهی توانسووتند بر باز یمبتن

ند توانی تحولیکم یکودکان دارا یامدرسوووه یهاعملکرد  .ایجاد کن

ستند 26وُو به همراه همکارانش ) طورنیهم ( با بازی دیجیتالی تعاملی توان

 .ادراک دیداری را بهبود بخشند

 هیاست. قض ییتفکر فضا مستلزم اتیاضیپرداختن به رهمچنین الزمه 

صات دکارت ستمیس ثاغورث،یف صل کاوال یاعداد مثلث ،یمخت تنها  یریو ا

ضا در ر تیچند نمونه از مرکز ضیف ست اتیا تفکر ادراک و . در واق ، ا

ضا ضیر یریادگیدر قلب  ییف ست اتیا شتهماالعات ( و 27) نهفته ا  گذ

 اندکرده ییرا شناسا یاضیر شرفتیو پ ییفضا یهامهارت نیب یهمبستگ

سوواختار  کی فضوواییمعتقدند که ادراک  پژوهشووگران بیشووتر .(17-19)

3. Game-Based Auxiliary Training System (GBATS) 
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ضاشامل  بودهواحد ن ضا و یچرخش ذهن یی،درک ف سم ف ست یی تج ا

عه ب نیچند .(28 و 17-18) اال یداری یهاندیفرآ نیم در  ییو فضووووا د

ماالعات موفق شدند پردازش  نیا. اندشدهقائل  زیتما ،یذهن یهاییبازنما

)مانند  ییفضوووا یهایژگی)مانند رنگ، شوووکل و بافت( را از و دیداری

سب صله ن  یذهن یهایی( در بازنماکیو روابط متر هاتیموقعمالق،  ای یفا

با گسووویل پوزیترونرشب یهادادهکه  یطوربهجدا کنند.  و نیز  نگاری 

 ییمربوط به حافظه فضووا یسوویرزونانس مغناط از آمدهسووتدبه یهاداده

شان داد مدتکوتاه زمان وهم ضایی -تکالی  دیداریکه  ن شر  هیناح ف ق

ست رهمکین یشانیپشیپ  نیبا ا (.28) کندیرا فعال م (برودمن 1 هیناح) را

صو صب یربرداریوجود ماالعات ت صب ی،ع  یو عملکرد یشناختروانع

ضا درک  یبرا آهیانه -یشانیشبکه پ یاتیبه نقش ح ،ییدر مورد غفلت ف

 ییشناخت فضا (.5) انداشاره کرده یعدد یهاخواندن و مهارت ،ییفضا

دارد و به طرق مختل  مورد توجه قرار گرفته اسوووت.  یمختلف یهاجنبه

مانند فاصله  یهندس یهایژگیمعموالً با درک و ییفضا قابلیت مثال یبرا

سرعت و جرم مرتبط  یکیزیف یهایژگیو نیو اندازه و همچن ست مانند  ا

از  یاگسووتره یبرا یدیکل یاجزا عنوانبه ییفضووا یهامهارت نیا (.29)

کالی  ندیعمل م ییفضوووا ت با کن از  یامجموعه دیکه در آن کودک 

کار  نیحل ا یرا برا ییفضا یهامؤلفهرا حل کند و  یاچندمرحله لائمس

ند )از له بچرخا کالی بلوک یطراح پازل،جم و  17) (ذهنیچرخش ، ت

که با مداخالت توانبخشوووی شوووناختی و  اندها نشوووان داده. پژوهش(18

ترمیم یا  منظوربه های هدفمندبرنامه مجموعهمتشوووکل از آموزشوووی که 

ادراک فضایی و عملکرد ریاضی در ، استهای شناختی دارتقای کارکر

بد )کودکان بهبود می  یرشووود خا یهادلمکه  یطور به ،(35-30یا

گانل نیکو ر،یگ طولی پژوهش قاء30) یو  هارت ( ارت تجسوووم  یهام

کودک  312به در اثر آموزش  ییادراک فضوواو  یچرخش ذهنیی، فضووا

ستانی را  شان داددب شان داد همچنین نتایم. ندن ، هامهارتبا آموزش که  ن

وجود به در مدرسه  هیبسته به پاآنان  یاضیدر عملکرد ر یدارامعنتفاوت 

که  اندکردهادعا  نیز یگرید پژوهشوووگران ،وجوداین با . (34و  30آمد )

 .(35)است  بوده توجه رقابلیغ ابسیار ناچیز ی یاثرات آموزش

 در یانهیزم یعوامل شوووناختو ماالعه اهمیت  وهشژپ پیشووونهمرور با 

این توانبخشوووی شوووناختی در بهبود و نیز کارآمدی  اتیاضووویر تیموفق

                                                            
1. Captain’s Log 

، و لزوم سووواخت وسوووایل توانبخشوووی شوووناختی، کارکردهای شوووناختی

سب با های چندانی وهشژپ شی متنا سایل توانبخ ساخت و صوص  در خ

سوواوح مختل  کارکردی کودکان، سوواح اقتصووادی، فرهنگی جامعه و 

انواع متفاوتی از وسایل . انجام شده استبخشی آن بررسی اثردر نهایت 

سباب افزاری تخصصی، مداد و کاغذی یانرم صورتبه شده  یبازا ارائه 

یا اسوووت که هرکدام دارای  با  یافزارهانرمو معایبی اسوووت. مزا متعدد 

شده و غیره 1های باالیی مانند رهاکام، کاپیتان الگقیمت اند که طراحی 

یار کلینیکگاهی  یاز به تخصوووص داردتنها در اخت همچنین  .ها بوده و ن

مداد و کاغذی به علت تکراری و غیر انگیزشی  صورتبهمواد آموزشی 

تاب و درن را برای کودک  که ک ندان میتداعی بودن  گاهی چ ند  ک

های آموزشووی نیز در بازار بازیاسووباب نیسووت.آموزان مورد عالقه دانش

زیادی  جود زیبایی، تنوع و انگیزشوووی بودن کارکردوجود دارد که با و

طوری که کودکان بعد از هبوده بمحدود  به یک یا چند بازی ،نداشوووته

 رسوودبه نظر میدهند. می از دسووتمدتی اسووتفاده اشووتیاق خود را به آن 

 بخشلذتهای پرداختن به توانبخشووی شووناختی و طراحی وسووایل با بازی

 یاهداف آموزش بر اسانها انواع بازیایجاد  متنوع، ساده، دارای ماهیت

به پژوهش حاضوور  ،و قابل دسووترن برای عموم، ضووروری اسووت. بنابراین

حافظه فعال، عملکرد در بهبود  شوووناختی بخشوووی توانبخشووویاثربررسوووی 

 یادگیری ریاضووی با اختالل پردازش دیداری و ادراک فضووایی کودکان

 در قالب بسته توانبخشی محقق ساخته مروا پرداخت. 

 روش
شرکت (الف ضر از نظر هدف کنندگان:طرح پژوهش و   ،پژوهش حا

حاظ روش از نوع  یکاربرد به ل مهو  مایشووونی  -آزمونبا طرح پیش یآز

این ماالعه شوووامل آماری  امعهاسوووت. ج بوده یگروهآزمون چندپس

بووه مراکز اختالل  کننوودهمراجعووهآموزان دارای اختالل یووادگیری نشدا

شیهای روانو کلینیک یادگیری سی و توانبخ شناختیشنا سال  های  در 

های ورود به پژوهش شووامل: مالک. بودند در شووهر تهران 1400 -1399

صی کی در گرفتن نمره باالتر از میانگین شخی سن بین 2مت-آزمون ت  ،6 

همکاری و رضایت آگاهانه برای و  ،تحصیل در مقا  ابتدایی ،سال 12تا 

کت در پژوهش له اختالل  تبود. داشوووتن اختالال شووور همبود )از جم

2. Keymath 
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ر مصرف دارو بحرکتی( و  -مشکالت حسی ،توجهنارسایی فعالی و بیش

سا سه ن اطالعاتا شاوره در مدر شکالت خانوادگی پرونده م شتن م ، دا

لدین یاد و طالق وا ند اعت به شووورکت در پژوهش نیز و عدم  ،مان مایل  ت

  .گروه بوددو  خروج از پژوهش برای هر یک از هایمالک عنوانبه

چون مراجعه پایین هایی در این روش پژوهش با در نظر گرفتن عامل 

 شودهشوناسوایی کم کودکان  تعداد وکرونا شویوع افراد به مراکز به علت 

هووا برگزاری کالنو  دارای اختالل یووادگیری ریوواضوووی در این دوره

با توجه به و نیروی انسوووانی ماهر و  آنالین، محدودیت مالی صوووورتبه

نفر در روش  10 نمونه اندازه حداقلدر خصووووص  (63) دالوردیدگاه 

 تعداد ،جهت اطمینان بیشوووتر و جلوگیری از افت حجم نمونهآزمایشوووی، 

ن اطمینان داده شووود که تمامی او به مراجع یافتنفر افزایش  30به افراد 

آزاد آنان  یهازمانو در رایگان  صوووورتبهفرایند توانبخشوووی شوووناختی 

تصادفی  طوربهو  ودکان واجد شرایط، به روش هدفمندک .شودانجام می

از جمله . ند( قرار گرفتنفر 15) گواهو گروه  (15های آزمایش )در گروه

یت جام  گرفتن ،اخالقی شوووده اصوووول رعا جازه ان لدین  پژوهشا از وا

افراد رعووایووت حقوق انسووووانی کودکووان دارای اختالل یووادگیری و 

شارکتبود.  پژوهش در کنندهشرکت آگاهانه و داوطلبانه در  کنندگانم

ند مان  پژوهش مشووووارکت نمود جازه خروج از و در هر ز را  پژوهشا

شتند.  سدا شیات جل سو  آزمونپساز د بع گواهگروه  آموز ات اتمام جل

 .اجرا شد آزمایشگروه 

 ب( ابزار

با  صیتشوووخ یبرامت کی آزمون :1متکی آزمون .1 دانش آموزان 

سال و  یطراح یاضیر یریادگی یهایناتوان شر شد 1971در   2کانُلی ،منت

 لحاظ از این آزمون (.37) روز کردبه 1988را در سووال  ینسووخه اصوول

 گویا اعداد شمارش،)اساسی  مفاهیم بخش سه شامل توالی و موضوع

 محاسووبه و تقسوویم تفریق، ضوورب، جم ،) اتیحوزه عمل ،(هندسووه و

ندازه های)خرده آزمون کاربرد حوزه و (ذهنی  و پول گیری، زمان،ا

 90/0کل این آزمون  3اعتبار .تاس (مس له حل و هاداده تفسیر و تخمین

 (.38) مختل  برآورد شده است یهاهیپادر  79/0آن  4رواییو  98/0تا 

                                                            
1. Keymath 

2. Connolly 

3. Reliability 

4. Validity 

5. Internal consistency 

سماعیل ) محمد آزمون توسط این شش ایرانی  آموزاندانشای ( بر38ا

 بااعتبار آزمون  .دشوو یابیهنجار ماهههشووتیازده سووال و تا  و نیم سوواله

 شدپاسخ برآورد  –و روش مبتنی بر ت وری سوال  5سانی درونیهم روش

 به دسووت آمد. 84/0تا  80/0و ضوورایب آن برای پنم پایه تحصوویلی بین 

مورد  7دامنه پیشوورفت آزمون با 6مگراروایی ه شروایی آزمون نیز به رو

دانش آموزان در این آزمون  یهانمرهآزمون قرار گرفت و همبسوووتگی 

یب  یکم یهاهیپابرای  به ترت  55/0، 56/0، 67/0، 62/0، 57/0تا پنجم 

ست.  شده گزارش ضریب مربوط  8نیبشیپدر روایی ا ه درن بباالترین 

به دست  31/0ضریب مربوط به درن فارسی  نیترنییپاو  59/0ریاضی 

 آمد. 

حافظه منظور بررسووی بهآزمون  این :9کودکان وکسوولرشووی هو آزمون. 2

عال یداری و درک  پردازش، ف یادگیری با  کودکان فضووووایید ناتوانی 

. این آزمون مورد اسووتفاده قرار گرفتگروه پسو مقایسووه آن با  ریاضووی

ید جد  وکسووولر نظر شووووده سوووومین ویرایش آزمون هوشآزمون فرم ت

تهیه  16 -6کودکان  یبرا 2003کودکان است که توسط وکسلر در سال 

پانزده از  . چهارمین ویرایش آزمون هوش کودکان وکسوولرتشووده اسوو

ها، واژگان، درک شوووباهتی )آزمون اصووولده خردهشوووامل آزمون خرده

تدالل تصوووویریتصوووو می، مفاههابا مکعب یمالب، طراح ، یری، اسووو

قام نای ار عدد فوحر ی، توالفراخ ماد نویسووویرمز، و  و پنم  یابی(و ن

 لیوو، تکمکالمی، اسوووتوودالل عمومیاطالعووات ) یلیآزمون تکمخرده

 یاصل یهاآزمونخردهشکیل شده است. خط زنی( ت، حساب و هایرتصو

هار حوزه وسووو یلیو تکم مل چ  ،یدرک کالمی )عملکرد فکر  یشووووا

ستدالل ادراک سرعت پردافعال حافظه  ،یا ستند (زشو   بیضرا. (39) ه

 .(39) بوده اسوووت ریمتغ 97/0تا  88/0از  یبیترک یهاانیمق یبرا ییایپا

از کودکان  یانمونه یبر رو( 40) و همکاران صووادقیاین آزمون توسووط 

 یآزمایدر باز هاآزمونخرده ییپایا شده است. ییاباناباق و هنجار یایران

 86/0تا  71/0ی  از نصوووت یو ضووورایب پایای 95/0تا  65/0در محدوده 

  .گزارش شده است

6. Convergent validity 

7. Wide Range Achievement Test (WRAT) 

8. Predictability validity 

9. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) 
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محقق ساخته  بسته :1توانبخشی شناختی مروا بسته :یامداخلهبرنامه ج( 

کارکردهای  تیجهت تقو به 3از نام پژوهشگر مروارید برگرفته 2مروا

 -ادراکی مهارتمهارت فضایی، مانند ی اضیر شرفتیدر پ لیدخشناختی 

، حافظه مدتکوتاهادراک، توجه، حافظه که شامل ) حافظه فعال حرکتی،

 پذیریانعااف و ،توجه مستمر( حسی، حافظه فعال، تصور، زبان و گفتار

بسته از طریق پرسش نظرات متخصصان حوزه  محتوایی رواییساخته شد. 

مربیان آموزش کودکان به  و همچنینعلوم شناختی و اختالالت یادگیری 

در نظر گرفتن  دان واتاس آوری نظراتپس از جم طوری که به ،دست آمد

 و جامعیت، قابل فهم بودن، انسجام، کاربردامکان ، نوآوریمعیارهای 

مقدار قابل قبول  4اهای روایی محتومحاسبه شاخصاز طریق مقبولیت 

 .به دست آمد 83/0مقدار  5نو روایی محتوایی مقیا 81/0

بسوووته توانبخشوووی مروا بر طبق چند چارچوب های هر یک از بازی

پوووووردازش ، 7بار شووناختی سووولر ،6فلچر یآموزشووبرنامه  نظری همچون

 تحولتقریبی  سووازی و مناقه مفاهیم داربسووت، 9ایلور 8پان یشوووووووناخت

شوووپارد و  11های معتبری مانند چرخش ذهنیآزمون و نیز 10ویگوتسوووکی

یابی رنگی12متزلر  –دلیس کارکرد اجرایی، 14و همکاران ایالی د 13، رد

سته، 15کاپالن سینبندی کارتد سکان ، آزمون 17گرانت و برگ16های وی

آزمون شوووکل ، 19های کرسوووی، آزمون بلوک18عملکرد پیوسوووته کانرز

ح واز آسووان به مشووکل و هماهنگ با سووا 20ریاندرههندسووی پیچیده ی 

 شد.طراحی و تولید  یلیتحصمختل  ط  ادر مق یعلم

توسووط  ایدقیقه 60تا  50 جلسووه 2هفته و هر هفته  4ین برنامه طی ا 

 اجرا شووود در مراکز اختالالت یادگیری انفرادی صوووورتبه پژوهشوووگر

 نحوه در خصوووصمرحله قبلی یادآوری و  جلسووه،. قبل از هر (2)جدول 

ضیح مرحله جدید  اجرا شدتو جهت ایجاد انگیزه  و در طی اجرا نیز داده 

کامل کردن هریک از  بهتشوووویق و  آزمودنی درسوووت عملکردو تقویت 

 شد.ه ئاراایزی وج هافعالیت

 
 جلسه تمرین 8: محتوای 2جدول 

 فضاییدرک  پردازش دیداری حافظه فعال جلسات

 تصاویر مشابه 1ردیابی اعداد رنگی  به یادآوری دستورات شنیده شده یکم

 کشیدن آدمک 2 یرنگردیابی اعداد  تفاوت را پیدا کن دوم

 معنیکشیدن طرح بی 3 یرنگردیابی اعداد  تصویری رقمی 3به یادآوری جایگاه اعداد  سوم

 طرح پنم نقاه بریل 4 یرنگردیابی اعداد  تصویری رقمی 4به یادآوری جایگاه اعداد  چهارم

 پیدا کردن اعداد گم شده جنگل اعداد شباهت را پیدا کن پنجم

 خاوط را به هم وصل کن ببین و بگو جایگاه اعداد(شده )شنیده  به یادآوری دستورات ششم

 جایگاه نقاط بریل را پیدا کن نقاط یک شکل را پیدا کن دستورات رو دنبال کن هفتم

 چرخش نقاط بریل به یادآورری اشکال به یادآوری جهت هشتم

 

به مراکز  :روش اجرا (د های الزم جهت ورود  فت مجوز یا پس از در

اداره کل شوووهر  وپرورشآموزشاز  یردولتیغاختالل یادگیری دولتی و 

سپس از  شهر تهران وپرورشآموزشتهران و  ستثنایی   صورتبهنمونه  ،ا

سپس  شده و  صادفی به دو گروه آزمایش و  صورتبههدفمند انتخاب  ت

                                                            
1. MORVA 

2. MORVA 

3. Morvarid 

4. Content Validity Index )CVI( 

5. Scale Content Validity Index )S-CVI) 

6. Fletcher 

7. Sweller Cognitive Load Theory 

8. PASS 

9. Luria 

10. Vygotsky 

تسوووت وکسووولر با آزمون پیش عنوانبههر دو گروه تقسووویم شووودند  گواه

شدند ضاء سپس  .ارزیابی   ،فردی صورتبهگروه آزمایش هر یک از اع

شناختی را دریافت کردندبرنامه مداخله  شی  سپس  توانبخ هر دو برای و 

سلر گروه  ست وک ها داده لیوتحلهیتجزدر این پژوهش برای  شد.اجرا ت

11. Mental Rotation Test 

12. Shepard, Metzler 

13. Color trails test 

14. D’Elia, Satz, Uchiyama, White 

15. Delis- Kaplan executive function system 

16. Wisconsin Card Sorting Test 

17. Grant, Berg 

18. Conners Continuous Performance Test  

19. Corsi blocks  

20. André Rey 
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و در سووواح آمار معیار  در سووواح آمار توصووویفی از میانگین و انحراف

بررسی مفروضه  منظوربهآزمون همگنی شیب خط رگرسیون از  استنباطی

، همچنین از تحلیل هابررسی یکسانی واریانس جهتلِوِن آزمون ، آنکووا

 ااری بد. نتایم آماده شووفتیه پژوهش اسوورضووی فکوواریانس برای بررسوو

 .شد تحلیل SPSS یآمارافزار نرم 22نسخه اده از فتاس

 هایافته
آماره شووایپرو مقادیر میانگین، انحراف معیار، های توصوویفی شووامل یافته

سته داریساح معنیو  ویلک به تفکیک گروه  پژوهش در متغیرهای واب

گزارش  3جدول در آزمون پیشو  آزموندر مرحله پیش گواهآزمایش و 

 شده است. 

 

 آزمونو پس در پیش پژوهشهای توصیفی متغیرهای آماره: 3جدول 

 یداریمعنسطح  آماره شایپرو ویلک انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 حافظه فعال آزمونپیش
 893/0 972/0 55/8 40/36 آزمایش

   71/5 66/35 گواه

 پردازش دیداری آزمونپیش
 989/0 984/0 64/8 80/93 آزمایش

   86/8 92 گواه

 درک فضایی آزمونپیش
 939/0 976/0 37/17 40/45 آزمایش

   89/12 73/46 گواه

 حافظه فعال آزمونپس
 305/0 933/0 18/7 40/47 آزمایش

   01/6 20/38 گواه

 پردازش دیداری آزمونپس
 582/0 945/0 30/8 66/106 آزمایش

   83/8 6/93 گواه

 درک فضایی آزمونپس
 319/0 935/0 33/16 86/55 آزمایش

   03/11 60/50 گواه

 

جهب یانگین 3 جدول یهادادهبه  ا تو قادیر م ها در گروه بیشوووتر م

آزمون نزدیک به هم اسوووت و اختالف در مرحله پیش گواهآزمایش و 

شمگیری بین ،آزمونپسدر مرحله  اما؛ شودچندانی دیده نمی  تفاوت چ

یانگین بیشوووتر قادیر م ظه در متغیرو آزمایش  گواهگروه  یهام حاف های 

به مقادیر  با توجه شووود.دیده می درک فضوواییو  پردازش دیداریفعال، 

اسووت  تربزرگ 05/0که همه از  یدارامعنسوواح و  آماره شووایپرو ویلک

 رعایت شده است.آزمون پسمفروضه نرمالیتی در 

سی جهت  شبرر شی یاثربخ یرهای پژوهش از شناختی بر متغ توانبخ

هایی فرضپیش خود مسووتلزم که اسووتفاده شووداریانس وروش تحلیل کو

نتایم . اسووت هایکسووانی واریانسن، همگنی شوویب خط رگرسوویوچون 

جهت متغیر  برای مفروضه آنکووا مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون

             پووردازش دیووداری(، = 901/0sigو   = 016/0Fحووافووظووه فووعووال )

(001/0F =   944/0و sig =و ) 270/0) درک فضووووایوویF =  و          

608/0 sig =ه همگنی شیب ها از مفروضدادهدهد. بنابراین ( را نشان می

جهت بررسی یکسانی واریانس دو گروه  کند.خط رگرسیون حمایت می

حافظه متغیر برای  F مقدار از آزمون لوین اسووتفاده شوود. گواهآزمایش و 

و   = 043/0F) پردازش دیداری(، = sig 938/0و   = 006/0Fفعال )

837/0 sig = درک فضایی( و (006/1F =  324/0 و sig = در مرحله )

کهاسوووت. از آزمون پس جا  ماره لون معنی آن توان از می ،دار نیسوووتآ

سی آنکووا برای ضیه برر ستفاده کرد. هافر سی  ا توانی باز تأثیرجهت برر

آزمون از  ریاضیبا مشکل  یادگیری اختاللآموزان دارای دانششناختی 

 .(4)جدول  استفاده شد تحلیل کوواریانس
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 توانی شناختی باز تأثیربررسی آزمون تحلیل کوواریانس برای : 4جدول 

 مجذور اتای سهمی F Sig میانگین dF مجموع مجذورات منابع یرمتغ

 حافظه فعال

 575/0 001/0 49/36 45/560 1 45/560 گروه

    35/15 27 64/414 خاا

     30 0/56820 کل

 دیداری پردازش

 712/0 001/0 87/66 65/977 1 65/977 گروه

    62/14 27 70/394 خاا

     30 0/304140 کل

 فضایی درک

 141/0 043/0 25/4 05/367 1 05/367 گروه

    24/86 27 63/2328 خاا

     30 0/90663 کل

 

جدول   به  قدار  4با توجه  نو سووواح  Fو م جه  توانیم یدارامع نتی

میزان مجذور باالترین سهم  شود.مییید أت پژوهش هایگرفت که فرضیه

که  یطوربه ،پردازش دیداری اسوووتمرتبط با  712/0اتای سوووهمی هم 

شان می شرایط آزمایش ن صد واریانس متغیر  70دهد حدود اندازه اثر  در

 .شده استوابسته توسط شرایط آزمایش تبیین 
 آزمونشیپپس از حذف  تعدیل شده هایمیانگین: 5جدول 

 میانگین گروه وابسته متغیر

 حافظه فعال
 050/47 آزمایش

 550/38 گواه

 پردازش دیداری
 026/550 آزمایش

 441/51 گواه

 فضاییدرک 
 652/123 آزمایش

 615/111 گواه

 

دو  آزمونپسهای تعدیل شوووده تفاوت میانگین 5مندرجات جدول 

شان میرا گروه آزمایش و کنترل  سه . دهدن آزمون پس یهانیانگیممقای

های متغیرآزمون نشوووان داد که میانگین بعد از حذف اثر پیش ،هاگروه

توان می بنابراین ؛بوده اسووت گواهگروه آزمایش بیشووتر از گروه  وابسووته

 .داشته است تأثیر متغیرهای وابستهبر  توانبخشی شناختی نتیجه گرفت که

 گیریبحث و نتیجه
در بهبود  شووناختی توانبخشووی اثربخشوویبررسووی با هدف پژوهش حاضوور 

عالعملکرد  ظه ف یداری ،حاف کان ،پردازش د با  و درک فضووووایی کود

که توانبخشوووی  نشوووان دادنتایم . انجام گرفت یادگیری ریاضوووی اختالل

                                                            
1. Ericcson, Chase & Faloon 

با مشکل  یادگیری اختاللدارای  کودکاندر تقویت حافظه فعال  شناختی

(، 14پائول و آرچیبالد ) هایپژوهشمؤثر بوده است. این نتایم با ریاضی 

به  بود. سووووهم (16لرواگ و هالم ) -یملب ( و15پیجنبورگ و همکاران )

که  ندماالعه نشان داد 23با بررسی  (16لرواگ و هالم ) -یملبطوری که 

، تقویووت حووافظووه فعووالآموزش  یادوره چهووار تووا پنم هفتووه کیوو یط

 جادیافعال حافظه  یهادر مهارت یمدت قابل اعتمادکوتاه یهاشوورفتیپ

 حافظه فعال تکالی معموالً در عملکرد خود در  کنندگانشرکتشده و 

 برنامه که اسوووت همسوووو ایده این با حاضووور هاییافته. کردند شووورفتیپ

 اسووت ممکن مداوم، صووورتبه حافظه فعال با افزایش ظرفیت آموزشووی

 هایپاسوووخ کارایی بهبود موجب مدتیطوالن پذیریانعااف واسووواهبه

این پژوهش با توجه به دو (. 21) شوووود شوووناختی هایفرآیند و عصوووبی

از حافظه  یکاهش مشکالت کودکان ناش یبراشده   یتوصآورد یرو

ضع ستق کیبا هدف تحر نخست شیوه ( و اتخاذ15)  یفعال  حافظه  میم

کودکان را  ،دیداری، شووونیداری و ایجاد تجربه یهایبازاز طریق  فعال

انجام مکرر از این طریق کودکان توانستند با . داقرار د آموزش تأثیرتحت 

سووازی یدرونشووکل داده و  راخود  یهایحافظه فعال، اسووتراتژ تکالی 

شان م نیز ریماالعات اخ .رندیگب ادرا ی حافظه فعال یهاراهبرد د که ندهین

 نیتمر از طریقحافظه فعال را  تیتواند ظرفیدر واق  م میمسوووتق شووویوه

 1980سوووال در  1و فالون سیچ ،کسوووونی. ارارتقاء دهدمداوم و  تابیقی

ندیدر بازه رقم افت ندیمفرد  کی یکه  کالی بار تکرار  نیبا چند توا  ت

ستفاده از  در عین حال (.15) ابدیبهبود  یتوجهقابل طوربهحافظه فعال  با ا
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با ثر حافظه فعال مؤ تیریمدبرای  ،میمسوووتقریغروشوووی  دوم که شووویوه

ست در کالن  کمترین ستشک ستراتژ از طریق و ا که در آن  برمیان یا

در (. 15) ه استیافتارتقا  حافظه فعال ،شدهارائه  یاساده یهادستورالعمل

 حافظه فعال آموزش اثربخشوووی برای جدید شوووواهد پژوهش این ،نتیجه

 .ه استداد ارائه

سویی دیگر شناختی  از  در ارتقای پردازش  یداریمعناثر توانبخشی 

یداری یاضوووی  د یادگیری ر کان دارای اختالل  با  .داردکود ته  یاف این 

لیو  ، و(26)وُو به همراه همکاران  (،25همکاران )و  ووانگهای پژوهش

 یادراک یآموزشوو یهابرنامهکه  یطوربه. همسووو اسووت( 31و همکاران )

باز یمبتن دیداری  یهایناتوان دارایکودکان بهبود عملکرد در به  ،یبر 

به دنبال ( در پژوهش خود 31لیو و همکارانش ) (.25) شدمنجر  یریادگی

 یلیتحصووو شووورفتیبر پ ییفضوووا -دیداری ییتوانا تأثیر یچگونگ نییتع

 شووورفتیبر پ میمسوووتقریغ طوربه ییفضوووا -یدارید مهارت که ندافتیدر

نا قیاز طر یلیتحصووو نا گذاردیم تأثیر ریاضوووی ییتوا  -یدارید یی)توا

ادراک  نابراینب(. 31) (یلیتحص شرفتپی → ریاضی توانایی → ییفضا

یداری  بل توجه طوربهد حت  یقا ناخت تحول تأثیرت  یریادگیو  یشووو

کان زیآمتیموفق به قیاز طر کود  یهاسووووازه ، و(7) ردیگیقرار م تجر

ی موضووووعات ریادگیدر  ملموسوووی کارآمدی ،دیداری -یادراک تنوعم

 بنابراین .(24) دارند کارکرد یادگیری بهتر شدندر  اصوالًو  مدرسه ویژه

تالت هینظرطبق  حاضووور پژوهش به  گشووو با توجه  فهو  های ادراک مؤل

یداری همچون  ماند باطالعات  ریو تفسووو یدهسوووواز یداری  جام  هد ان

 اتیجزئو  هایژگیو، ، تشووابهاتزیتماهای متنوع جهت تشووخیص تمرین

ند شوووکل، جهت، رنگ ییهاطرح ندازه و مان که  یطوربه ؛پرداخت ا

 یهادو نما ادهد صیدیداری تشووخ صووورتبهرا  یکلمات عدد کودکان

کودکان به  رسوودیم. بدین ترتیب به نظر ندردک لیتبد تیاعداد را به کم

با در ضوومن  رسوویده باشووند. هتخته سوویاه ذهنی در مدل دهان ایجادمرحله 

جهت انجام  ازیمورد ن یبار شوووناختدیداری، ن سووواختار سووواختفراهم 

متفاوت  دو روشکارگیری هببا از طرفی (. 7) یابدیکاهش م ،هافعالیت

، یردیدا یمداخالت ادراکو کامپیوتری در  مرسوووم )سوونتی(آموزشووی 

 یردیدا یادراک یآموزشووو یهاگرچه برنامه که دهدیمماالعات نشوووان 

را  یردیدا یممکن اسووت اختالل عملکرد ادراک یکاغذو  مرسوووم مداد

 میتدربهو  دانسووته یآنها را تکرار اغلبکنندگان شوورکت اما، دهد ارتقا

ست می شتیاق خود را از د ضر  بنابراین ماالعه(. 25دهند )ا به  متمرکزحا

پیچیدگی  طورنیهمکه از حالت مداد و کاغذی و  هبودی ابزارسووواخت 

تمامی  رسوودیمدر نهایت به نظر  کامپیوتری به دور باشوود. افزارنرمکار با 

 است. شدهاین عوامل باعث تقویت پردازش دیداری 

درک  ءدر ارتقاتوانبخشوووی شوووناختی که  نشوووان داد پژوهشنتایم 

و  نیکو ر،یگ هایپژوهشبوده اسووت. این یافته با  مؤثرکودکان فضووایی 

د ندهکه نشوووان می بوده همسوووو (35) اوتال و همکارانش(، 30) یگانل

 هافراتحلیلیابد. توانبخشووی و آموزش ارتقا می تأثیردرک فضووایی تحت 

هد قونیز  ئه م یشووووا ندیارا هارت ده به  ییفضووووا یهاکه آموزش م

 شودیممنجر  ییفضا یهامهارت ریتوجه و انتقال به سا قابل یهاشرفتیپ

کارانشکه  یطوربه. (28) تال و هم عه فدر ( 35) او اال یلراتم ا ب حل

گزارش کردند  سوواله 25 یادورهدر  یماالعه آموزشوو 206 لیوتحلهیتجز

انحراف اسووتاندارد(  می)ن 0.47اثر  هانداز نیانگیبه م ییکه مداخالت فضووا

همزمان،  طوربهشد. منجر نسبت به گروه کنترل  یآموزش یهاگروه یبرا

 ییفضا و درک یاضیر یو مقاع یطول ارتباط ،از ماالعات یادیتعداد ز

در  ،یاضووویو ر ییفضوووا یهارمجموعهیزاز  یشوووماریتعداد ب انیرا در م

در پژوهشوووی (. 28و  27) کردنوود شگزار سوووواالنبزرگکودکووان و 

سا منظوربه تکالی از  یامجموعه  نیشتریکه ب اینهیزم یهاریمتغ ییشنا

داشووتند، از جمله  یاضوویر -یینشووان دادن ارتباطات فضووا یاحتمال را برا

و شوووکل ادراک  ،یاضووویر دهیچیو روابط پ ییتجسوووم فضوووا نیارتباط ب

 دادنشان نتایم  .شداجرا  یعدد نیو تخم ییفضا انیمق ن،یاستدالل نماد

ضا ضیو ر ییاگرچه حوزه ف ستند، اما راباه معن زیمتما یا  نیا نیب یداراه

ششم  و در یها، چرخش ذهنها وجود دارد. در مهدکودکحوزه کالن 

 یاضوویبا ر یدارامعن طوربهشووکل  یو کپ ییفضووا -یدارید فعالحافظه 

و متمرکز بر  ایپو ییفضوووا یندهایابتدا بر فرآ یاضووویمرتبط بود. تفکر ر

و مرتبط با حافظه  ستایا ییفضا یندهای( و بعداً بر فرآی)چرخش ذهن ءیش

 بود ی( متکیحرکت -یکپارچگی دیداریو  ییفضا-یدارید فعال)حافظه 

(28.)  

ضر ماالعه  ،بنابراین سان برحا ضا تیحما ا  یریادگیو  ییاز تفکر ف

 طراحی و ،ییفضوواادراک  آموزش یاصوول کل عنوانبه یزندگ لیدر اوا

 ،پشووتوانه پژوهش حاضوور انجام شوود. (28) یآموزشووهای ابزاراسووتفاده از 

ستگاز  یاگسترده شواهد وجود  یاضیبا عملکرد ر ییمهارت فضا یهمب
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با  (35، 30، 28 – 27)آموزش  قیاز طر ییتفکر فضا تغییر و نیز( 28و  8)

 یهایباز)مختل   یآموزشووو یهاروش اتتأثیردر  ادیتنوع زوجود 

و رسیدن به  (28) یدر ماالعات فرد یی(فضا یهاتست نیتمر ،ییدئویو

مداخله  مدتکوتاهی با دریافت حتیی حداقل آسوووتانه در مهارت فضوووا

تمریناتی  گنجاندنبا در بسته توانبخشی شناختی حاضر،  بود. (27یی )فضا

ضاچون  سا ییدرک ف شنا ضا یی)  وجودبا تکالی  یاجزا نیب ییروابط ف

متفاوت  هیکه جهت آن با بق ی یش یی، مانند شناساکنندهمنحرف اطالعات

 ریتصووو ای یءشوو کینگاه کردن به  یبرا ییتوانا) یچرخش ذهن ،اسووت(

 ،(یبعدسهیا  یدوبعد یو تجسم آن به هنگام چرخش در فضا یءش کی

 ییمانند توانا فضووایی،اطالعات  یاچندمرحلهپردازش یی )تجسووم فضووا

طرح  کی جادیا یا براهآن یذهن بیترکنیز از اشکال و  یگروه یبررس

با این موارد ییهایباز( و طراحی دیجد موجب بهبود درک  ،همخوان 

 است. شدهفضایی 

 لیماالعه ممکن اسوووت به دلاین در  های شوووناختیفرایندبهبود در 

ورزی، اسووتفاده آسووان و قدرت فیزیکی بودن وسوویله بازی، قابلیت دسووت

و ق کودکان، کودکان یا والدینشان بر اسان عالئخلق انواع بازی توسط 

به علت نوع برنامه مداخله و آموزش کودکان از طریق بازی و  طورنیهم

آموزش . باشوودبا در نظر گرفتن متغیرهای شووناختی و تمرین  هایبازتنوع 

 بههای شووناختی مؤلفههر یک از در  یشووناختروانمداخالت و  پیوسووته

صیلینهایت  و درضعی  های اجرایی کارکرد تقویت  بهبود عملکرد تح

کاندر  یادگیری  کود ندیم شووووده ومنجر دارای اختالل  جاد به  توا ای

از محدودیت های این شوود. منجر اختالالت در بالقوه مداخالت  یهاراه

شتن ماالعه می سی ندا ستر  بلندمدتتوان به عدم پیگیری نتایم به علت د

شاره کرد. سان نتایم ماالعه به افراد نمونه ا ضر همچنین بر ا شنهاد  حا پی

 یهاشوووده روی سوووایر گروهشوووود که اثربخشوووی این برنامه سووواختهمی

و در  شوودهاختالالت یادگیری بررسووی شووود تا نقایص این برنامه برطرف 

 اقدام شود. ترجام  جهت تدوین پروتکل

 اخالقی مالحظات
رشووته  یارسوواله دکتر از برگرفته مقاله این :پژوهش اخالق اصووول از پیروی

با تاریخ  تحقیقات تهران و کودکان اسووتثنایی از دانشووگاه علومشووناسووی و آموزش روان

ورود به مراکز اختالل  پژوهش و جهت انجام مجوزهای الزم. است 06/12/97تصویب 

سپس از  وپرورشآموزش طرف از یردولتیغیادگیری دولتی و  شهر تهران و  اداره کل 

صووادر  8/7/99در تاریخ  126889شووماره نامه با اسووتثنایی شووهر تهران  وپرورشآموزش

مبنی بر و والدین آنان  آموزان دانش ضوووایتر ،جهت رعایت اخالق در پژوهش .شووود

و نیز آزادی برای شووورکت در برنامه مداخله اطمینان جهت محرمانه ماندن اطالعات 

سه توجیهی  خروج از پژوهش در هر مرحله از انجام پژوهش شد و طی یک جل سب  ک

از تمامی مراحل مداخله آگاه شوودند و به افراد گروه گواه اطمینان داده شوود که آنها نیز 

 .این مداخالت را دریافت خواهند کرد پس از اتمام فرایند پژوهشی،

سه مالی حمایت بدون ماالعهن یا: مالی حامی س صی سازمان و مؤ  شده انجام خا

 .است

و نظارت بر پژوهش، پردازی، تدوین طرح ایده :نویسووندگان از یک هر نقش

ساخته های آموزشی محققو ساخت و طراحی بازی مس ولاجرای طرح توسط نویسنده 

ست.  سنده نخست بوده ا سط نوی سنده همچنین مروا و نیز اجرای پژوهش تو س ولنوی  م

 .اندداشتهاستاد مشاور در این ماالعه نقش  عنوانبه سومنویسنده استاد راهنما و  عنوانبه

و نتایم  وجود ندارد عهبرای نویسندگان در این ماال  هیچ گونه تضاد مناف: تضاد منافع

 بوووووودون سووووووووووگوووووویووووووری، گووووووزارش شوووووووووده اسوووووووووت. 

ما را وهش ژامی افرادی که در اجرای این پمبدین وسووویله از تنی: تشووکر و قدردا

 .آیدمی ملدردانی به عقال تشکر و م، کهمراهی کردند
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