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 Background and Purpose: The approximately high frequency of dyscalculia and its consequences 

not only faces the affected individuals with special problems in their childhood, but also imposes a 

variety of material and spiritual expenses on the child, family, and society. The cognitive 

rehabilitation program includes training, maintaining, and processing the active memory 

components. The present study aimed to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation 

training program on the increase of non-verbal intelligence skills, attention and concentration, and 

academic performance of students with dyscalculia. 

Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. 

The sample consisted of forty 9-11-year old male and female primary school students with 

dyscalculia, selected by convenience sampling from Mianeh city in the academic year 2017-2018 

and then randomly assigned to either the experimental or the control group. Test of Attention 

(Brickenkamp, 2002), Wechsler Intelligence Scale for Children-Forth Edition, and Iran Key Math 

Test of Mathematics (Houman, 1997) were the instruments used in this study. After the pretest, the 

experimental group received sixteen 60-minute sessions of rehabilitation intervention which were 

hold individually twice per week. Finally, both groups were administered the posttest.  

Results: Results obtained by the analysis of covariance showed that cognitive rehabilitation training 

method had a significant effect on nonverbal intelligence skills (F (1, 37) = 4.859, p <0.05), attention 

and concentration (F (1, 37) = 92.956, P< 0.05), and academic performance (F (1, 37) =66.227, P< 0.05) 

of the participants in the experimental group.   

Conclusion: Results indicate that cognitive rehabilitation training program which uses interesting 

practice programs designed hierarchically and in the form of a play, can invoke and reinforce the 

concerned brain parts of students with dyscalculia in the areas of attention and concentration, 

academic performance, and nonverbal intelligence and it can improve their mental and academic 

performance.  
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مقاله پژوهشی

 آموزانغیرکلامی، توجه و تمرکز، و عملکرد تحصیلی دانش تأثیر برنامه آموزشی توانبخشی شناختی بر هوش

 اختلال یادگیری ریاضیبا 

 4،حسن اسدزاده3، مسعودحجازی2،غلام حسین انتصارفونی1*مهدی شاه محمدی
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 01/05/49دریافت شده: 

 11/01/48پذیرفته شده: 

 20/05/48منتشر شده: 

میزان شیییون نتییبتاا زیاد اختلال یادگیری ریاضییی و وجود پیامدهای ناشییی از آن که مبتلایان را نه تنها در دوران کودکی با زمینه و هدف:  

های مادی و معنوی بتیاری را برای کودک، خانواده، و جامعه به دنبال دارد. هزینه سیازد، که در اغل  موارد،ای روبرو میهای ویژهدشیواری

های حافظه فعال افراد اسییت. هدا از پژوهح حاضییر تعیی  سییازی، و پردازش مفه هبرنامه توانبخشییی شییناختی مشییتمم بر آموزش،  خیره

موزان آهای هوش غیرکلامی، توجه و تمرکز، و عملکرد تحصیلی دانحافزایح میزان مهارتبرنامه آموزشیی توانبخشی شناختی بر  اثربخشیی

 دارای اختلال یادگیری ریاضی است.

 90آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد مطاهعه شیییامم آزمون، پسآزمایشیییی و طرژ پژوهح از نون پیحروش پژوهح از نون شیییبهروش: 

بود که به شیییوه  49-49شییهرسییتان میانه در سییال تحصیییلی  4-11ختلال ریاضییی معطا ابتدایی در دامنه سیینی آموز دختر و پتییر دارای ادانح

گیری در دسییترا انتخاو و به رییورت تصییادفی در دو گروه آزمایح و گواه، جایدهی شییدند. ابزارهای مورد اسییت اده در ای  پژوهح نمونه

مت کلامی وکتلرکودکان )ویرایح چهارم(، و آزمون ریاضی ایران کیون هوش غیر( ،آزم2002شامم آزمون توجه و تمرکز  بریک  کمپ )

بار و به  2ای ای، ه تهدقیعه 90جلتییه  19آزمون، مداخلات توانبخشییی برای گروه آزمایح در ( بوده اسییت. بعد از اجرای پیح1399) هوم ، 

 آزمون گرفته شد.، پسگرفت. در نهایت از هردو گروه آزمایح و گواهرورت ان رادی انجام

ان گروه آزمایح کنندگنتایج به دسیت آمد با روش تحلیم کوواریانس نشیان داد که اسیت اده از روش توانبخشی شناختی در شرکت ها:یافته

حصیلی (، و عملکرد تP ،459/42 =(1,37)F<05/0میزان توجه و تمرکز ) ،(P ،854/9 =(1,37)F<05/0های هوش غیرکلامی )بر میزان مهارت

(05/0>P ،229/99 =(1,37)Fدانح ).آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی، تأثیر معناداری را به دنبال داشته است 

جذاو که به  های تمرینیبر اسیاا نتایج به دسیت آمده در ای  مطاهعه، برنامه آموزشیی توانبخشیی شیناختی با است اده از برنامه گیری:نتیجه

ای هآموزان دارای اختلال یادگیری را در زمینههای مورد نظر مغزی دانحبود، توانتته است بخحمراتبی طراحی شده ریورت بازی و سیلتیله

 کلامی، تحریک و تعویت کرده و موج  ارتعاء عملکرد  هنی و کارایی تحصیلی آنها شود. توجه و تمرکز، عملکرد تحصیلی و هوش غیر
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 مقدمه
ان های کودک( نختتی  پژوهشگری است که ویژگی1492)1مایکم باست

(. ای  کودکان بعداا 1را توریف کرد ) 2دیداریبا اختلال پردازش فضایی

رورک و همکاران که ای  نشیییانگان را طور گتیییترده توسیییو پایرونبه

(. 2نیامییدنید مورد مطیاهعه قرار گرفتند )کلیامی میاختلیال ییادگیری غیر

 تجیارو اوهییه دوران کودکی، پایه و اسیییاسیییی برای طیف وسییییعی از

هییای آموزشیییی، دقییت، توجییه، و آموزان در زمینییههییای دانحتوانییایی

های یادگیری به ویژه (. افرادی که دچار ناتوانایی3خودمدیریتی اسیییت )

 یکلیامی هتیییتند، در دوران کودکی با انواعی از کمبودهادر زمینیه غیر

ای هحرکتی و هماهنگیشیناختی در سییتتپ پردازش حتیروان-عصیبی

و  تحصیلی، عاط ی، ه شیده و در نتیجه اختلال در عملکردشیناختی مواج

آموزان مشیییکلاتی در توجه (. ای  دانح9کننید )اجتمیاعی را تجربیه می

دیداری، ادرک فضایی، استدهال تکمیم تصاویر، و همچنی  تواهی حافظه 

 (.5شود )پذیری شناختی میبصری دارندکه منجر به عدم انعطاا

میزان شییییون اختلییال  2000در سیییال  انجم  روانپزشیییکی آمریکییا

آموزان ابتدایی گزارش یادگیری را در حدود یک دررد جمعیت دانح

(. عملکرد ریاضیی یک موضون پیچیده است که زبان، کمیت، و 9کرد )

گرفته برای بهبود های انجام(. در بیشییتر پژوهح9گیرد )فضییا را دربر می

ایه مانند شیییمارش و عملکرد تحصیییلی ریاضیییی انجام تمرینات عددی پ

که اشکاهات اساسی در (؛ در حاهی 8حتیاو کردن پیشینهاد شیده است )

ی هاعملکرد تحصییییلی افراد دارای اختلیال رییاضیییی، بیشیییتر در زمینیه

فراگیری و یادآوری م اهیپ ریاضیییی، دشیییواری در انجام محاسیییبات، 

ی یمتیلله، مشکلات حافظه، نارساهایی در زمینه راهبردهای حم نارسیایی

 های اجرایی وفضیایی، نارسیایی در فراشناخت، و کنحپردازش دیداری

های درمانی مفثر و پایدار در (. یکی از روش4شییود )توجه، مشییاهده می

وسو های انجام یافته تتوانبخشی شناختی است. پژوهح ای  زمینه، برنامه

اختی بر نکننده تأثیر برنامه توانبخشیی ش( تأیید1کاتز، گلدشیتای  و بیرز )

که با انجام ای  روش آموزان اسیییت، به نحویعملکرد تحصییییلی دانح

ضیییعف پردازش  زی در زمینییههییای مغتوان بر محییدودیییتدرمییانی می

                                                           
1. Bassett 

2. Visual Spatial Processing 

3. Memory 

4. Central nervous system 

وان امکان تغلبه کرد. با کمک تمرینات توانبخشیی شناختی می اطلاعات

مدت و فعال را تتیییهیم کرد و با انتعال اطلاعات از حافظه حتیییی کوتاه

ح میدت زمیان ح ع علیایپ و نمادها، به فراخوانی ای  اطلاعات در افزای

(. تمرینات توانبخشییی 10مواجهه با متییا م تحصیییلی، بهتر کمک کرد )

شیناختی موج  ایجاد تحریکات ویژه در حواا بینایی و شنیداری شده 

 هایشییود. همچنی   بخحنورونی منجر میهای میانرسییانو به ایجاد پیام

های تگییافظه و شناخت را تحریک کرده و با تعدیم سازشمربوط به حاف

خصییوه هیپوکامپ، سییب  بهبود عملکرد سیییتییتپ اعصییاو مرکزی، به

 (.4شود )حافظه و یادگیری تحصیلی می

دیگر مشییکلات کودکان دارای نارسییایی یادگیری ریاضییی،  از جمله

های (. توجه یکی از فعاهیت11نارسییایی در فرایند توجه وتمرکز اسییت )

شناختی است که در ساختار های ارلی ساختار عاهی  ه  و یکی از جنبه

هییای هوش، حییافظییه، و ادراک نعح  مهمی دارد. توجییه برای عملکرد

 رود، حتیو رفتار مناس ، موضوعی حیاتی به شمار می3شیناختی، حافظه

های خ یف در عملکرد توجه، منجر به ایجاد اختلال در یادگیری نارسایی

 های ارلیدر توجه یکی از هتییته (؛ بنابرای  نارسیایی13و  12شیود )می

(. عملکرد توجه از طریق تنظیپ و 11یادگیری ریاضیییی اسیییت ) ناتوانایی

شیییده از طریق سییییتیییتپ اعصیییاو های پردازشدهی به محرکاوهویت

(. اسیییتر، هاهاهان و 19کند )بیه عنوان دروازبیان  ه  عمیم می 9مرکزی

اند که مشیییکلات توجه در بتییییاری از افراد موج  هبییان کرد 5کیافم 

(، زیرا نارسایی توجه در ای  19و  15شود )به نعم از ناتوانی یادگیری می

(. در نتیجه هزوم توجه ویژه 19کند )افراد تا سنی  بزرگتاهی ادامه پیدا می

، تغییر 9هیای توجه همچون توجه بصیییری انتخابیجهیت آموزش مفه یه

های مختل ی در دیدگاه(. 19ضیییروری اسیییت ) 8پایدار، و توجه 9توجیه

توان بییه درمییان نییارسییییایی توجییه وجود دارد کییه از جملییه آنهییا می

(. ارغوانی، 19درمانی اشییاره کرد )درمانی، و دارودرمانی، رفتارشییناخت

در پژوهشی نشان دادند که به وسیله ( 18نتی  و خضری معدم )موسیوی

صبی های عتوان موج  تعویت پیوندهای توانبخشی شناختی میآموزش

های قطعه پیشیییانی مغز شییید و در نتیجه بهبود توجه تمرکز و در کارکرد

5. Sterr, Hallahan, & Kauffman 
6. Visual selective attention 
7. Attentional switching 

8. Sustained attention 
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تمرینات توانبخشیییی شیییناختی کمک اجرایی را شیییاهد بود. های کنح

کند تا فرد با تعویت و ح ع میزان توجه پایدار خود به رورت مداوم می

هی را بر طرا سیییاخته و بر عملکرد خود را ارزییابی کرده، موانا احتمیا

(. به وسییله برنامه شناختی 14میزان پیشیرفت خود، آگاهی داشیته باشید )

پذیری، توان ضیییم  تعوییت سیییرعیت پردازش اطلیاعیات، انعطیاامی

ریزی، و سیییازماندهی ادراکی از ورود اطلاعات نامربوط جلوگیری برنامه

 (.21و  20کرده و عملکرد توجه متمرکز را افزایح داد )

طور در افراد دارای اختلیال ییادگیری رییاضیییی، هوشیییبهر کلامی به

داری باهاتر از هوشیییبهر غیرکلامی اسیییت که ای  موضیییون از وجود معنا

هیای کلامی و غیرکلامی )شیییناختی، هیای معنیاداری بی  توانیاییت یاوت

دررد کتانی که دچار  20(. حدود 22دیداری( حکایت دارد )-فضیایی

، های غیرکلامی مانند محاسبهآزمونی هتتند در خردهناتوانایی در یادگیر

ارقام، عملکرد ها، و فراخنای رمزگردانی، اهحیا  قطعات، طراحی مکع 

توان های درمانی رایج در ای  زمینه می(. از روش23و  9تری دارند )پایی 

های شییناختی و فراشییناختی اشییاره کرد. به یکپارچگی حتییی، آموزش

های توانبخشیییی شیییناختی بر افزایح تیأثیر برنیامیه هیا نشیییان ازپژوهح

هیای محیاسیییبات آموزان در زمینیههیای هوش غیرکلیامی دانحتوانیایی

هایی از زبان رییاضیییی، اسیییتدهال ریاضیییی، درک و فهپ خواندن، جنبه

( 22منح )اهرشیییدی و مرادی(. هارون19نوشییتاری، و دسییت خو دارد )

تواند به افزایح درک ی میتوانبخشیییی شیییناخت نشیییان دادنید که برنامه

دراک دهی بهتر افضایی فرد کمک کرده و زمینه را برای سازمانشناختی

و اندیشیییه و هوش غیرکلامی فراهپ آورد. هر چه کودکان دارای اختلال 

های ورودی، کارآمدتر ییادگیری در زمینیه درییافیت و پردازش محرک

ه ت به وسیلشیوند در درک و فهپ محیو، تشیخیو و رمزگشایی اطلاعا

ارتبیاط دادن آن بیا حیافظیه بلنییدمیدت، توانییاتر شیییده و از تحول هوش 

 (.23و  19)غیرکلامی بهتری بهره خواهد برد 

سیییازی و پردازش توانبخشیییی شیییناختی، مشیییتمم بر آموزش  خیره

ت که های شناختی اسفعال و تلاشی برای بهبود ظرفیت های حافظهمفه ه

(. 19پذیرد )ی هدفمند ریییورت میهاتوسیییو تمرینیات و ارا ه محرک

هایی برای تمری  مغز است که توانبخشیی شیناختی شامم مجموعه برنامه

ای هتر نظیر حافظه، توجه و کنح هنی عاهیهیای منجر بیه ارتعیاء کنح

ای هاجرایی شییده و در نتیجه موج  ارتعاء عملکرد شییناختی و موفعیت

شیییود بو اجتماعی میهایی نظیر تحصییییم، شیییغم، و روافردی در حوزه

(. نون تکاهیف نیز به نارسییایی شییناختی بتییتگی دارد و به رییورت 23)

 دهی شده و با تتلو مراجا بر یک تکلیف، تکاهیفمراتبی سازمانسلتله

شوند. پس در مورد کودکان دارای اختلال ریاضی که تر میبعدی سخت

جه مانند تو از علا پ ارییلی اختلاهشییان، نارسییایی شییناختی در انوان توجه

 های اجرایی، و حافظه فعالشییده، تغییر توجه، کنحمداوم، توجه تعتیییپ

ای هشییود که به تعویت انوان توجه، کنحاسییت، از تکاهی ی اسییت اده می

(. کتییلر، هاکایو و جو 29فعال، و مهار بازداری بیانجامد ) اجرایی، حافظه

ی سرعت توجهر قابم( نشان دادند که برنامه توانبخشی شناختی به طو25)

پیذیری شییینیاختی، نمرات حیافظیه کلیامی و بینایی را پردازش، انعطیاا

پیشیییانی مغز، نعح داده و بر روی افزایح فعیاهیت کرتکس پیحافزایح

 توجهی دارد.قابم

گذشیییته آموزش توانبخشیییی شیییناختی، به عنوان یک روش  در دهه

ی  که بخشی از اوریاسیت، به ط گرفتهمداخله، مورد توجه فراوانی قرار 

(. 23دارویی در کودکان اسییت )دهیم تعاضییا برای مداخلات غیرتوجه به 

میزان شیون نتبتاا زیاد اختلال یادگیری ریاضی و وجود پیامدهای ناشی از 

ای روبرو های ویژهآن نیه تنها در دوران کودکی مبتلایان را با دشیییواری

نان را متأثر سییاخته و هپ سییازد، که در اغل  موارد سییراسییر زندگی آمی

های مادی و معنوی بتییییاری را برای خود فرد و هپ برای جیامعیه هزینیه

وقا م اگر مشکلات توجهی، تحصیلی، و هوشی ای  کودکان بهبردارد. در

درسیتی تشیخیو داده نشود و درمان مناس  وکافی دریافت نکنند،  و به

به احتمال بیشتری، مردودی، اخراج ازمدرسه، پیشرفت تحصیلی پایی ، و 

رد کیافتگی اجتماعی و هیجانی را تجربه خواهندمشیییکلیاتی درسیییازش

.  بنابرای  با توجه به اهمیت ویژه آموزش در دوران طلایی تحول در (29)

خیو و مداخله به موقا و زودهنگام مشکلات ای  کودکان کودکی، تشی

(. همچنی  نبود 29از ضیییرورت و اهمییت خییاریییی برخوردار اسیییت )

در  گرفتههای انجامهای درمانی منتجپ و کامم، کمبود پژوهحپروتکم

انتیییجام در  هیای درمانی، و پراکندگی و عدمزمینیه میزان تیأثیر برنیامیه

های پژوهشییی در ها و محدودیتمله خلاءهای مورد پژوهح، از جحوزه

ت هایی جهای  حوزه اسیییت. بنابرای  آگاهی یافت  از وجود چنی  رابطه

ریزی و تعیی  محتوای آموزشیییی، طراحی و ارا یه راهنمیایی برای برنامه

های بردن روشکار ها و ابزارهای درمانی، و همچنی  بهسیییاخت پروتکم
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ختی در بهبود و ارتعاء عملکرد در درمانی مفثر همچون توانبخشییی شیینا

های ریاضی کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی، هدا عمده مهارت

ای  مطاهعه اسیت. در نتیجه با توجه به مطاهعات  کر شده و اهمیت نظری 

و کاربردی درمان اختلاهات یادگیری در حیطه ریاضیییی، پژوهشیییگر در 

زایح وانبخشی شناختی بر افردد پاسخ به ای  سوال است که آیا برنامه ت

زان آموکلامی و عملکرد تحصییییلی دانحمیزان توجیه تمرکز، هوش غیر

 یادگیری تأثیرگذار است یا خیر؟  دارای اختلال

 روش
روش پژوهح حاضر از نون  :گانکنندطرح پژوهش و شررک  الف(

آزمون با گروه گواه پس-آزمونتجربی و طرژ پژوهح از نون پیحشییبه

-11آموزان دختر و پتییر عه آماری در ای  پژوهح تمامی دانحبود. جام

-1349سییاهه در معطا ابتدایی در شییهرسییتان میانه در سییال تحصیییلی  4

ای هیادگیری ریاضی داشتند. پس از کت  مجوزبودند که اختلال 1349

پرورش منطعییه و بییا مراجعییه بییه مراکز اختلییاهییات وهیازم از اداره آموزش

زانی که توسییو همکاران توانبخشییی نظام آموزشییی آمویادگیری، دانح

 130مربوطه، دارای اختلال ریاضیی بودند، شناسایی شدند که تعداد آنها 

ثبت  هایهای اوهیه با اسیییت اده از آزمونن ر بود. ای  افراد پس از ارزیابی

، آزمون هوش غیرکلامی وکتیییلر و آزمون ریاضیییی  d2توجه و تمرکز

های اوهیه مبنی بر وجود اختلاهات توجه و تشخیومت، در آنها ایران کی

تمرکز، هوش غیرکلامی و عملکرد تحصیییلی پایی ، داده شیید. سییپس با 

ن ر که از نظر  90گیری تصادفی ساده، از بی  آنها اسیت اده از روش نمونه

-45پتییر(، وضیعیت هوشییی ) 20دختر و  20سیاهه(، جنس ) 11-4سی  )

وم تا پنجپ ابتدایی(و از نظر اقتصییادی (، پایه تحصیییلی )پایه های سیی105

سازی شده بودند، انتخاو شدند. از اجتماعی )قشر متوسو جامعه( یکتان

ن ر برای  20ن ر دختر و پتیییر برای گروه آزمایح و  20ن ر،  90بی  ای  

 های ورود بهگروه گواه به ریورت تصیادفی سیاده انتخاو شدند. ملاک

موافعت کودک و واهدی  جهت ای  پژوهح شییامم رضییایت آگاهانه و 

مشییارکت در پژوهح، تحصیییم در پایه سییوم تا پنجپ ابتدایی، داشییت  

های خروج بود. ملاک 40-105اختلال یادگیری ریاضی، و ضری  هوشی

 غیر از اختلال ریاضی، سابعه ررن واز پژوهح داشت  اختلال یادگیری به 

                                                           
1. Test of Attention & Concentration 

اوهیه  که در مصاحبهشناختی بود تشنج، و سایر اختلاهات جتمانی و روان

 گرفت.با واهدی  مورد پرسح قرار 

 ابزار ب (

در سیییال  2کمپتوسیییو بریک  d2آزمون  :1. آزمون توجیه و تمرکر1

(. از 28شده و در ایران توسو باقری هنجاریابی شده است ) ساخته 2002

مندی است اده می شود. ای  آزمون جهت سینجح توجه و تمرکز و تلاش

سیییال و باهاتر کاربرد دارد که میزان پایایی آن  4ای  ابزار برای کودکان 

گزارش شیییده اسیییت  89/0و روایی آن در حدود  40/0در ایران حدود 

ها در خارج از کشیییور بر اسیییاا ی درونی معییاا(. میزان همتیییان28)

و  49/0براون حدود -کردن اسیییپیرم کرونباخ و دونیمههای آه ایروش

 89/0و روایی آن  44/0همچنی  میزان اعتبار سیییازه در خارج از کشیییور 

 (.28بیان شده است )

برای اجرای ای  آزمون باید برگه دسییتوراهعمم آزمون، برگه آزمون 

شیابلون ارزشیابی، و برگه ارزشیابی در دسترا باشد. قبم  )پشیت و رو(،

از شیییرون آزمون، دسیییتوراهعمیم اجرای آزمون برای آزمودنی خوانیده 

هایی را که در مت  آمده طور همزمان آزمودنی هریک از گامشود و بهمی

له کند، سپس مرحدهد. ابتدا فرم مشخصات را تکمیم میاست، انجام می

دهد، و در نهایت با ساختار خود آزمون و نحوه انجام می تمرینی را انجام

شود. در هنگام اجرای تمری ، زمان به اندازه آن قبم از شیرون، آشینا می

گیرد، بعیید از اجرای مرحلییه تمرینی، کییافی در اختیییار آزمودنی قرار می

سطر وجود دارد  19شود. در ای  قتمت پشت برگه آزمون برگردانده می

ثانیه،  20شده است؛ در پایان ثانیه زمان در نظر گرفته 20سطر که برای هر 

سطر  19آزمودنی باید توقف کند و به سیطر بعدی برود. ای  کار تا اتمام 

آوری شده ها جماادامه خواهد یافت و پس از پایان اجرای آزمون، برگه

درست،  هاینامه تجزیه و تحلیم شده و تعداد پاسخو توسو شابلون پاسخ

های شیییود. سییپس تعداد پاسیییخلو و نزده در برگه ارزشیییابی ثبت میغ

 کنیپ و نمره خام کارایی توجههای اشتباه میرحیح را منهای تعداد پاسخ

های آیید. در نهایت با اسیییت اده از جدول اسیییتاندارد، نمرهبیدسیییت می

ه شود. در ای  آزمون رتباستاندارد و رتبه ردکی محاسبه و یادداشت می

 (.28به عنوان نمره برش تعیی  شده است ) 50ردکی

2. Brickenkamp 
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معیاا هوشیییی  :کودکان1آزمون سییینجح هوش غیرکلامی وکتیییلر .2

ویرایح چهارم آن توسیییو  2003وکتیییلر برای کودکیان که در سیییال 

چاپ و منتشر شد، ابزاری باهینی با اجرای 2شیرکت روانشیناسیی پیرسیون

 0سال و  9سنی  ان رادی اسیت که برای ارزیابی توانایی هوشی کودکان 

رود. ای  آزمون از دو بخح کلامی و کار میماه به 11سییال و  19ماه اهی 

ی کلامی وکتلر جهت ارزیابغیرکلامی تشیکیم شیده است که بخح غیر

رود. ضری  پایایی ای  آزمون به کار میکلامی افراد بهعملکرد هوش غیر

است.  40/0ن آزمایی آزموو ضری  باز 40/0روش دو نیمه کردن حدود 

روایی ای  آزمون در همبتیییتگی بیا آزمون اسیییتن ورد بینیه )تجدید نظر 

دسیییت آمده اسیییت. ای  به 91/0بادی کاهج و با آزمون پی 98/0چهارم( 

و  85/0معیاا تکمیم تصیاویر )ضری  پایایی در ایران خرده 9آزمون از 

در  99/0 در ایران و 95/0(، تنظیپ تصاویر )ضری  پایایی  89/0در جهان 

در  82/0در ایران و  98/0هیا ) ضیییری  پایایی جهیان(، طراحی مکعی 

در جهان( ،  98/0در ایران و  99/0جهان(، اهحا  قطعات )ضری  پایایی 

در جهان(، و مازها تشییکیم  89/0در ایران و  89/0رمزنویتییی )ضییری  

معیاا آن اسییت اده شده است و  5( که در ای  پژوهح فعو از 24شیده )

 ها اجرا نشید. ای  آزمون بر اسیاا دسیتوراهعمم ارا ه شده در دفترچهماز

ی آزمون از قبم راهنما اجرا شیید و تمام مواد و هوازم مورد نیاز برای اجرا

تهیه شد. همچنی  محم اجرای آزمون ، تهویه، نور، دوری از سرو ردا و 

ه ب سازی شد. ای  آزمونامکانات فیزیکی مخصیوریاا ارت ان میز، مناس 

 (.24رورت ان رادی بوده و در یک جلته اجرا شد )

برای  1483اهی  1481های بی  مت در سالآزمون کی: 3متآزمون کی. 3

گیری عملکرد تیدوی  ییک برنیامیه کیاربردی جهیت سییینجح و اندازه

آموزان معطا ابتدایی توسیو کنوهی طراحی شد تحصییلی ریاضیی دانح

میزان اعتبار درونی ای  آزمون در خارج آزمون است. خرده 13که دارای 

دست آمده است و در معطا ابتدایی به 49/0و روایی آن  49/0از کشیور 

( 1399اسیییماعیم و تحت سیییرپرسیییتی هوم  )در ایران توسیییو محمید

(. اعتبار ای  آزمون با است اده از روش آه ای کرونباخ 30هنجاریابی شد )

دسییت به 89/0تا  80/0حصیییلی بی  ت پایه 5برآورد شیید و میزان آن برای 

  WRATآمد. روایی ای  آزمون نیز به رورت روایی همزمان با آزمون

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) 

2. The Psychological Corporation  

پایه  5برای  89/0تا  98/0کاغذی جوزا جاسیییتاک( بی  )آزمون میداد

دسییت آمد و همچنی  میزان همبتییتگی با ای  آزمون نیز حدود ابتدایی به

(. آزمون ریاضییی 30)درریید برای پنج پایه گزارش شیید  92/0تا  55/0

معیاا شیییمارش، خرده 13مت یک آزمون قدرتی اسیییت که دارای کی

 هنی،  اعداد گویا، هندسیییه، جما، ت ریق، ضیییرو، تعتییییپ، محاسیییبه

حیطه  3متلله در ها، و حمگیری زمان و پول ، تخمی ، ت تییر دادهاندازه

تتند، ه پاسخها بازم اهیپ اساسی، عملیات، و کاربردها است. ای  پرسح

تأثیر سیطح کلاسیی، توانایی، مهارت، و کارایی نتیجه زمان اجرا تحتدر 

برد و برای دقیعییه زمییان می 50تییا  90اسیییت. انجییام ای  آزمون حییدود 

و به  1های ریییحیح نمره گذاری ای  آزمون در هر معیاا به پاسیییخنمره

دست به هایگذاری باید نمرهشود. برای نمرهداده می 0های اشتباه پاسیخ

دست آید، سپس نمره معیاا بهکنیپ تا نمره هر خردهآمده را با هپ جما 

کنیپ تیا نمره خیام هرحیطییه هیای مختلف را بیا هپ جما میمعییااخرده

های خام سییه حیطه را باهپ جما کرده نمره دسییت آید. در نهایت نمرهبه

م د نمره خاآوریپ و با اسیت اده از جدول استانداردسیت میخام کلی را به

و  100کنیپ، ای  آزمون دارای میانگی  کلی را به نمره استاندار تبدیم می

 است.. 15انحراا استاندارد 

 ایمداخه برنامهج( 

تی، ابزار توانبخشییی شناخشیناختی توجه و تمرکز: . ابزار توانبخشیی عصی 1

ر دهای شناختی است که افزاری جییهت ارتیعاء توانایینوعی برنییامه نرم

( طراحی شده و اثربخشی و کارایی آن در 31توسو نجاتی ) 1349سیال 

آبادی و های پژوهشیی انجام گرفته شده توسو رادفر، نجاتی، فتحفعاهیت

هیای اجرایی؛ امییانی، مظییاهری، نجییاتی و ( بر روی بهبود کنح32هیایق )

( روا افزایح توجییه تمرکز و عملکرد تحصییییلی؛ و 14شیییمتییییییان )

( روی کاهح علا پ تکانشگری و بهبود 33جاتی و امیری )نجارزادگان، ن

توجه تمرکز کودکان، تأیید شیییده اسیییت. ای  برنامه شیییامم گروهی از 

دهی شییده اسییت که ابعاد مختلف توجه مراتبی سییازمانتکاهیف سییلتییله

یت فعال را مورد تعو شیییده( و حافظه)انتخابی، پایدار، انتعاهی، و تعتییییپ

شتی به افزاری از مرکز توانبخشییی شهید  برنامه نرم(. ای31دهد )قرار می

های آموزشیییی هازم، مراحم تهران تهییه شیییده و بعید از گیذراندن دوره

3. Key Math 
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مداخله توسیو پژوهشیگر و با توجه به وضیعیت هوشییی، سطح تحصیلی 

های پیشیییی  به آموزان و بر اسیییاا دسیییتوراهعمم ابزار و پژوهحدانح

بار در دفتر مشاوره  2ای ای و ه تههدقیع 90جلته  19رورت ان رادی در 

. تکاهیف به 1اجرا شیید. ارییول اوهیه ای  برنامه شییامم ای  موارد اسییت: 

اند و مبتنی بر پاسییخ کاربر بندی شییدهمراتبی، سییازمانرییورت سییلتییله

. انجام رییحیح تکلیف، پاداش 2شییوند؛ تر میفراسییوی جلتییات، سییخت

ا ه تری ارها با وق ه طوهانیفوری در برخواهد داشیییت و به تدریج پاداش

. 9اند؛ های اجرایی طراحی شیییده. تکاهیف مبتنی بر کنح3شیییونید؛ می

یزه شییوند تا انگهای هیجانی ارا ه میبخح بوده و با محرکتکاهیف فرژ

تواند تا رسیییدن . تکاهیف می5کننده را برای اجرا تعویت کنند؛ شییرکت

. تصمیپ پیشرفت برنامه 9و  کننده به سیطح مطلوو تکرار شوند؛شیرکت

کننده است و حضور درمانگر برای ارتعای سطح مبتنی بر کارایی شرکت

، خلیاریییه برنیامه مداخله 1(. در جیدول 31تکلیف، مورد نییاز اسیییت )

 .توانبخشی شناختی ارا ه شده است.

 ای توانبخشی شناختی: برنامه مداخله1جدول 

 آموزش دهنده مکان زمان روش تدریس محتوی برنامه هدف برنامه جلسه

1 
کاری، ت کر افزایح دقت، سرعت عمم، حافظه

 فضایی

ها، تصاویر معطا، های رنگی، تکلیف رورتخانه

 هاکردن تأخیری رنگج ت
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

2 
متتمر، توجه انتخابی، حافظه دیداری، توجه 

 اهعممسرعت  عکس

های مشابه، تصاویر تکراری، سازی، پنجرهسرنام

 کردن حروا و کلماتج ت
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

3 
فضایی، توجه حافظه منطعی، حافظه دیداری

 متناوو

دار، تصاویر معطا، تکلیف ردیابی حیوانات، جداول نشان

 هارورت
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 رایانهبا  ان رادی

9 
فعال، حافظه منطعی، معایته و انتخاو، حافظه 

 اهعممسرعت عکس
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی سازیها، سرنامکردن تأخیری رنگتصاویر تکراری، ج ت

 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی هامشابه، تکلیف رورتهای های رنگی، پنجرهخانه ح ع تمرکز، تغییر و انتخاو توجه، 5

9 
ه فضایی،توجحافظه بازشناسی، حافظه دیداری

 طوهانی دیداری

دار، تصاویر معطا، ردیابی حیوانات، جداول نشان

 کردن حروا و کلماتج ت
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

9 
درک موقعیت فضایی، است اده از توجه انتخابی، 

 انباره رویدادی

 کردن حروا وهای مشابه، تصاویر تکراری، ج تپنجره

 کلمات
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

8 
سازی دیداری، فراخنای دیداری فضایی،کلمه

 بازیابی با فارله
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی دار، تصاویر معطاردیابی حیوانات، جداول نشان

4 
توجه متتمر، توجه انتخابی، تمیز دیداری، درک 

 فضایی

ها، تکلیف کردن تاخیری رنگهای رنگی، ج تخانه

 هارورت
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

 حافظه تداعی، گوش به زنگی، معایته و انتخاو 10
های مشابه، تکلیف ها، پنجرهکردن تأخیری رنگج ت

 هارورت
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

11 
فعال، سرعت حافظه رویدادی، حافظه

 اهعممعکس
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی سازی، تصاویر تکراریتصاویر معطا، سرنام

12 
 تمیزدرک موقعیت فضایی، معایته و انخاو، 

 دیداری

کردن تاخیری کردن حروا و کلمات، ج تج ت

 هاها، تکلیف رورترنگ
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی

 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی های مشابههای رنگی، تصاویر معطا، پنجرهخانه انتعال توجه، فراخنای دیداری، توجه مداوم 13

19 
فضایی،حافظه منطعی، توجه حافظه دیداری

 دیداری
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 با رایانه ان رادی دار، تصاویر تکراریردیابی حیوانات، جداول نشان

15 
حافظه تداعی، گوش به زنگی، است اده از انباره 

 رویدادی
 پژوهشگر مشاوره مرکز دقیعه 90 رایانهبا  ان رادی طاها،حافظه معکردن تأخیری رنگتصاویر تکراری، ج ت

 دقیعه 90 با رایانه ان رادی های مشابهسازی، پنجرهردیابی حیوانات، سرنام حافظه بازشناسی، توجه مداوم، تغییر توجه 19
 مرکز

 مشاوره
 پژوهشگر
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روش اجرای برنامه آموزشی به ای  رورت بود که ابتدا : چ( روش اجرا

وپرورش شییهرستان مجوزهای هازم برای اجرای پژوهح از اداره آموزش

 130شد و پس از ارا ه ای  مجوزها به مرکز اختلاهات یادگیریمیانه گرفته 

سیاهه دارای اختلال یادگیری ریاضی که دارای پرونده  4-11دانح آموز 

ت یادگیری بودند، شناسایی شدند. سپس از هر ااختلاه تحصیلی در مراکز

های ایران آموزان به رورت جداگانه و ان رادی آزمونکدام از ای  دانح

گرفته   d2کلامی وکتلر، و آزمون ثبت توجه مت، آزمون هوش غیرکی

دسییت آمده حاکی از پایی  بودن نمرات در هر سییه آزمون شیید. نتایج به

ن ر دختر و پتییر به رییورت تصییادفی سییاده   90ن ر،  130بود. از بی  ای  

انتخیاو شیییدنید وگروه آزمایح به ریییورت ان رادی در یکی از مراکز 

جلتییه یک سییاعته توسییو پژوهشییگر  19شییناختی به مدت مشییاوره روان

تحیت آموزش برنیامه توانبخشیییی آرام قرار گرفتند و بعد از اتمام برنامه 

آزمون به عمم آمد و نتایج واه پستوانبخشی از هر دو گروه آزمایح و گ

ها به شرحی که آنها ثبت شد. ابزارهای پژوهح نیز جهت گردآوری داده

آزمون اجرا آزمون و پسهیای قبلی ارا ه شییید، در مراحم پیحدر بخح

شییید.  در ای  مطاهعه ملاحظات اخلاقی به طور کامم رعایت شییید، مانند: 

رزندشیییان در برنامه رفت  رضیییاییت کتبی از واهدی  جهت شیییرکت فگ

وپرورش، ارا ییه اطمینییان بییه درمییانی،گرفت  مجوز هییازم از اداره آموزش

واهدی  و متلوهان آموزشگاه جهت محرمانه ماندن اطلاعات فرزندانشان و 

ه از دست آمده با است ادهای بهنظایر آن. هازم به  کر است که تحلیم داده

 انجام شد. SPSSآماری افزار آزمون آماری تحلیم کوواریانس و نرم

 هایافته
 آزمون متغیرهایآزمون و پسمیانگی  و انحراا اسیییتاندارد نمرات پیح

ارا ه شیده است. همچنی   2پژوهح دو گروه آزمایح و گواه در جدول 

( برای K-SZاسیییمیرنف )-در ای  جییدول نتییایج آزمون کییاهموگراا

ها گزارش شده است. با توجه بررسی نرمال بودن توزیا متغیرها در گروه

اسیییمیرنف برای تمامی -آزمون کیاهموگراا  Zبیه ای  جیدول آمیاره 

 توان نتیجیه گرفیت که توزیا ای دار نیتیییت، بنیابرای  میمتغیرهیا معنی

 متغیرها، نرمال است.

 

 (44وگواه )تعداد: آزمون در دو گروه آزمایش پس-آزمونهای توصیفی نمرات پیش: شاخص2جدول 

 K-SZ P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی  متغیر

 هوش غیر کلامی

 تکمیم تصاویر

 

 آزمونپیح
 1/019 1/55 4/1 توانبخشی شناختی

03/1 

44/0 

29/1 

25/0 

21/0 

14/0 

39/0 

 1/9 4/2 گواه

 آزمونپس
 0/32 10/3 توانبخشی شناختی

 1/9 4/1 گواه

 تنظیپ تصاویر

 آزمونپیح
 1/292 0/42 10/3 توانبخشی شناختی

119/1 

49/0 

12/10 

80/0 

092/ 

35/0 

49/0 

 1/21 10/25 گواه

 آزمونپس
 0/122 11/832 توانبخشی شناختی

 0/122 10/918 گواه

 رمز نویتی

 

 آزمونپیح
 0/409 2/1 10 توانبخشی شناختی

13/1 

88/0 

24/1 

388/0 

35/0 

20/0 

91/0 

 1/99 10/2 گواه

 آزمونپس
 0/199 11/991 توانبخشی شناختی

 0/199 4/834 گواه

 طراحی مکع  ها

 آزمونپیح
 1/315 0/88 9/5 توانبخشی شناختی

18/1 

44/0 

23/1 

093/0 

084/0 

10/0 

98/0 

 0/899 9/99 گواه

 آزمونپس
 0/152 8/929 توانبخشی شناختی

 0/155 9/829 گواه

 اهحا  قطعات

 آزمونپیح
 0/412 0/88 9/9 توانبخشی شناختی

1/1 

91/0 

88/0 

399/0 

94/0 

91/0 

19/0 

 0/49 9/99 گواه

 آزمونپس
 0/21 10/01 توانبخشی شناختی

 0/29 8/138 گواه
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 توجه و تمرکز

 آزمونپیح
 93/0 85/2 95/35 توانبخشی شناختی

88/0 

52/0 

85/0 

955/0 

909/0 

49/0 

95/0 

 2/2 32 گواه

 آزمونپس
 02/5 1/94 توانبخشی شناختی

 4/2 9/32 گواه

 عملکرد تحصیلی

 آزمونپیح
 132/1 98/2 9/91 توانبخشی شناختی

04/1 

12/1 

28/1 

159/0 

204/0 

19/0 

04/0 

 39/2 95/92 گواه

 آزمونپس
 99/2 9/81 شناختیتوانبخشی 

 45/1 9/92 گواه

 

آزمون و نتییایج آزمون بررسیییی همگنی شیییییی  رگرسییییون پیح

های آزمایح وگواه نشان داد که آزمون توانبخشی شناختی در گروهپس

(، P ،113/39=1F<84/0شییی  رگرسیییون در هر دو گروه برابر اسییت )

(39/0>P ،104/39=2F( و ،)32/0>P ،112/39=3F) . نیتییایج آزمون

شان داد ها نهای متغیر وابتته در گروههوی  برای بررسی همگنی واریانس

، P<98/0ها برابر اسیییت )کیه وارییانس توانبخشیییی شیییناختی درگروه

29/28=1F( ،)08/0>P ،293/28=2F( و ،)59/0>P ،309/28=3F). 

ایح میزان افزهمچنی  برای بررسییی تأثیر برنامه توانبخشییی شییناختی بر 

آموزان از تحلیییم کوواریییانس هییای هیوش غییرکلییامی دانحمیفهی ییه

 ارا ه شده است. 3چندمتغیری است اده شد که نتایج در جدول 

 
 های هوش غیرکلامی: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر مؤلفه3جدول 

 اندازه اثر F pآماره  MS درجه آزادی SS متغیر وابسته منابع

 244/0 0001/0 093/19 24/19 1 24/19 تکمیم تصاویر 

 559/0 0001/0 929/91 313/12 1 313/12 تنظیپ تصاویر 

 99/0 0001/0 439/99 994/39 1 994/39 رمز نویتی گروه

 245/0 0001/0 819/13 399/9 1 399/9 هاطراحی مکع  

 559/0 0001/0 099/91 829/39 1 829/39 اهحا  قطعات 

    018/1 33 545/33 تکمیم تصاویر 

    249/0 33 808/4 تنظیپ تصاویر 

    598/0 33 098/18 رمزنویتی خطا

    992/0 33 23/15 هاطراحی مکع  

    898/0 33 28 اهحا  قطعات 

 

های تکمیم هوش غیرکلامی در مفه ه  Fآماره، 3بیا توجه به جدول 

، طراحی 439/99، رمزنویتییی 929/91، تنظیپ تصییاویر 093/19تصییاویر 

دار معنی 0001/0، در سییطح  099/91، و اهحا  قطعات 819/13ها مکع 

های هوش ها در میزان مفه هدهید کیه بی  گروهاسیییت و ای  نشیییان می

میزان ای  تأثیر در مفه ه تکمیم تصیییاویر  غیرکلیامی ت اوت وجود دارد.

، در مفه ه 99، در مفه ه رمزنویتییی 9/55، در مفه ه تنظیپ تصییاویر 4/24

بوده اسیییت.  9/55، و در مفه یه اهحییا  قطعیات 5/24هیا طراحی مکعی 

و کمتری  به مفه ه  99بیشیییتری  انیدازه اثر مربوط به مفه ه رمزنویتیییی 

های دررد کم واریانس یا ت اوت 99است؛ یعنی  5/24ها طراحی مکع 

درریید کم واریانس یا  5/24آموزان و فردی در مفه ه رمزنویتییی دانح

ها مربوط به برنامه توانبخشیییی های فردی در مفه ه طراحی مکع ت اوت

 متغیرینتایج تحلیم کوواریانس تک، 9شییناختی بوده اسییت. در جدول 

 جه تمرکز گزارش شدهبرای بررسی ت اوت گروه آزمایح و گواه در تو

 است.

 

 

 



 انو همکارمهدی شاه محمدی                                                                                        و عملکرد تحصیلی غیرکلامی تأثیر برنامه آموزشی توانبخشی شناختی بر هوش

102 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

9
، شماره 
2

، تابتتان 
1348

 

 متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در توجه تمرکز: نتایج تحلیل کوواریانس تک4جدول 

 اندازه اثر F pآماره  درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص آماری متغیرها

 01/0 93/0 929/0 1 891/10 آزمونپیح

 91/0 0001/0 459/42 2 29/1909 عضویت گروهی

    39 95/934 خطا

 

( 459/42آزمون )توجه و تمرکز در پس  F، آماره9با توجه به جدول 

دهد که بی  دو دار اسیت؛ ای  نشان میمعنی 0001/0اسیت که در سیطح 

 نیز نشیییان  91گروه در میزان توجه تمرکز ت اوت وجود دارد. اندازه اثر 

آزمون توجه پیح Fدهد که ای  ت اوت در جامعه بزرگ است. آماره می

ها معنادار است. ای  یافته 93/0( اسیت که در سیطح 929/0و تمرکز نیز )

آزمون دارد. آزمون تأثیر معناداری بر نمرات پسدهد که پیحنشیییان می

( و 1/94شیییده گروه آزمایح در توجه تمرکز ) نتایج میانگی  تصیییحیح

در سطح  F( به دست آمد که با توجه به آماره 9/32گی  گروه گواه )میان

توان گ ت که آموزش معنیادار اسیییت. بیا توجیه بیه ای  ییافتیه می 05/0

ی آموزان داراتوانبخشییی شییناختی موج  افزایح توجه تمرکز در دانح

نتایج تحلیم کوواریانس ، 5شییود. در جدول اختلال یادگیری ریاضییی می

ی بررسیییی ت ییاوت گروه آزمییایح و گواه در عملکرد متغیری براتییک

 تحصیلی ارا ه شده است.

 
 متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در عملکرد تحصیلی: نتایج تحلیل کوواریانس تک5جدول 

 اندازه اثر F pآماره  درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص آماری متغیرها

 28/0 01/0 50/19 1 89/58 پیح آزمون

 89/0 0001/0 99/229 1 92/423 عضویت گروهی

    39 12/150 خطا

 

آزمون عملکرد تحصییییلی در پس  F، آمییاره5بییا توجییه بییه جییدول 

دهد معنادار اسیت و ای  نشان می 0001/0( اسیت که در سیطح 99/229)

ر ت اوت وجود دارد. اندازه اثکه بی  دو گروه در میزان عملکرد تحصیلی 

  Fدهید کیه ای  ت یاوت در جامعه بزرگ اسیییت. آمارهنیز نشیییان می 89

دار معنی 01/0بوده که در سییطح  (50/19آزمون توجه و تمرکز نیز )پیح

نمرات  داری برآزمون تأثیر معنیدهند که پیحها نشان میاست. ای  یافته

دهید که میانگی  نشیییان می آزمون دارد. نتیایج تحلییم کووارییانسپس

( و میانگی  گروه 9/81تصیییحیح شیییده گروه آزمایح در توجه تمرکز )

معنادار است.  05/0در سیطح  F( اسیت که با توجه به آماره  9/92گواه )

توان گ ت که آموزش توانبخشیییی شیییناختی موج  بر ای  اسیییاا می

 اضییییآموزان دارای اختلیال یادگیری ریافزایح توجیه تمرکز در دانح

 شود.می

 

 

 گیریبحث و نتیجه
هدا از پژوهح حاضیر، بررسیی اثربخشیی برنامه توانبخشی شناختی بر 

های کمبود توجه و تمرکز، هوش غیرکلامی و عملکرد تحصییییلی نشیییانه

آموزان دارای اختلال یادگیری بود که نتایج نشیییان داد آموزش به دانح

 توجه تمرکز، هوشروش توانبخشیییی شیییناختی منجر به افزایح معنادار 

آموزان دارای اختلییال یییادگیری غیرکلییامی، و عملکرد تحصییییلی دانح

 شود.می

دسیت آمده از پژوهح حاضیر در فرضیه یکپ، میزان بر طبق نتایج به

آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی های هوش غیرکلامی دانحمهارت

روه گواه گ گیری از برنامه توانبخشیی شناختی  نتبت بهدر ریورت بهره

جام یافته های انیابد. ای  یافته با نتایج پژوهحطور معناداری افزایح میبه

 های ویژه توانبخشی( مبنی بر تأثیر آموزش3توسو هاراکیویز و هنینبرک )

کلامی، همخوانی دارد. همچنی  پژوهح شییینیاختی بر افزایح هوش غیر

گذاری تمرینات ر( که بر تأثی1انجیام ییافتیه توسیییو کیاتز و همکیاران )
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یر، های تنظیپ تصییاوشییناختی بر افزایح میزان هوش غیرکلامی در حیطه

، هیون، کنند، منطبق است. فلچرتکمیم تصاویر، و اهحا  قطعات تاکید می

های ویژه توانبخشیییی شیییناختی ( معتعدند که آموزش23فوچر و بیارنز )

 بو فضایی وهای درک رواتواند عملکرد هوش غیرکلامی را در زمینهمی

های دیگری وجود دارد که رمزنویتیییی بهبود بخشییید. همچنی  پژوهح

سییازی توانبخشییی شییناختی بر افزایح میزان دهنده تأثیر برنامه غنینشییان

(. 21آموزان دارای اختلییال یییادگیری اسییییت )هوش غیرکلییامی دانح

ه ی  کرد کتوان تبیهای انجام گرفته چنی  میبنابرای ، با توجه به پژوهح

های اریییلی سیییاختار هوش غیرکلامی اسیییت. ای  توجه یکی از هتیییته

کودکان به دهیم نارسیایی در توجه بتییاری از اطلاعات مهپ و اساسی را 

کننیید، بنییابرای  آنهییا فررییییت  خیره کردن و فراخوانی پردازش نمی

دهند، در نتیجه نارسییایی در زمینه هوشییی را هپ اطلاعات را از دسییت می

(. بنابرای  با توجه به تأثیر توانبخشی شناختی در زمینه 31) کنندتجربه می

رسییید که با افزایح طبا به نظر میافزایح میزان توجیه و تمرکز افراد، به

های توانبخشیییی (.برنامه9کلامی نیز بهتر شیییود )میزان توجیه، هوش غیر

شییناختی به وسیییله افزایح میزان ت کر فضییایی، حافظه دیداری، تعویت 

مدت دیداری، و ی تصیییاویر و تعویت گتیییتره توجه طوهانیبازشیییناسییی

گتیییترش فراخنیای دیداری فضیییایی، موجبات بهبود در عملکرد هوش 

(. 15شییود )های تکمیم تصییاویر و تنظیپ تصییاویر میغیرکلامی در حوزه

زنگی، آموزش بییهشتوانیید بییا افزایح گوهمچنی  ای  روش درمییانی می

هعمم، موجبات بهبودی و پیشرفت در امعایته و انتخاو، و سرعت عکس

(. ضم  اینکه با پرورش حافظه 19آورد )های رمزنویتی را فراهپ مهارت

های حافظه رویدادی و افزایح قدرت منطعی و اسیییت یاده مداوم از انباره

های های فضیییایی، افراد در آزمونبازشیییناسیییی و رشییید درک موقعیت

نند کز رشد بهتری پیدا میها و اهحا  قطعات نیغیرکلامی طراحی مکع 

(29.) 

ه دهنددسیت آمده از پژوهح حاضیردر فرضیه دوم، نشانهای بهیافته

تأثیر معنادار برنامه توانبخشیییی شیییناختی بر افزایح میزان توجه و تمرکز 

آموزان دارای اختلیال ییادگیری رییاضیییی در گروه آزمیایح بوده دانح

 انند  نریمانی، سیییلیمانی وهای پژوهشیییگرانی ماسیییت. ای  نتیجه یا یافته

( که بر نعح برنامه توانبخشیییی شیییناختی بر افزایح میزان 12تبریزچی )

و اند، همتریاضی تاکید کردهآموزان دارای اختلال توجه و تمرکز دانح

(، 25های کتیییلر و همکاران )اسیییت. ای  یافته همچنی  با نتایج پژوهح

(، 13، وایرز و پرینز )اورد(، و دووایس، وانییدر20گری و همکییاران )

های توانبخشییی (، معتعد اسییت که با آموزش31همتییویی دارد. نجاتی )

توان ظرفیت اسیت اده از راهبردهای م ید و موثر در شیرون و شیناختی می

ح ع توجه تمرکز در ریاضی را بهبود بخشید. همچنی  قمری، نریمانی و 

بییه برنییامییه  دادنید کییه بییا اسیییتنیاد(، در پژوهشیییی نشیییان 21محمودی )

آموزان دارای اختلال توان توجه و تمرکز دانحشیییناختی میتوانبخشیییی

وان تییادگیری را ارتعیا داد. بنیابرای  با توجه به مطاهعات انجام گرفته می

و اجازه  کنیدچنی  تبیی  کرد کیه توجیه، محتوییات حیافظیه را تعیی  می

وط و نامربوط دهید کیه اطلیاعات در حافظه فعال بمانند. اطلاعات مربمی

برای جل  توجه در رقابت هتییتند و اگر به اطلاعات مربوط توجه نشییود 

بعد از مدتی سییطح فعاهیت خود را کاهح خواهند داد و اگر به اطلاعات 

(. 33نامربوط توجه شود در سطح باهاتری از فعاهیت قرار خواهند گرفت )

همچنی  ممک  اسیییت ییک تیداخیم بی  اطلیاعیات ورودی و اطلیاعات 

موجود در حافظه وجود داشته باشد که به دهیم نبود مهارگری مناس  در 

دهی و اندیشیییدن و پاسیخ رییحیح     ورود اطلاعات اسیت که مانا سیازمان

(. برنامه توانبخشییی شییناختی به وسیییله آموزش نحوه مهار 14شییود) می

دهی شناختی و ح ع توجه و اطلاعات نامربوط موجبات افزایح سیازمان

(. همچنی  با افزایح میزان مدت زمان ح ع علا پ و 32شییود )یتمرکز م

ی بصییری و شیینیداری موج  کاهح تداخم اطلاعات نامربوط و نمادها

(. بنابرای  چون کودکان 18افزایح میزان توجیه و تمرکز خواهید شییید )

های اجرایی به ویژه توجه دارای اختلال یادگیری ریاضییی در زمینه کنح

د تکاهیف توانبخشیی ارا ه شده با تعویت سرعت و تمرکز ضیعیف هتیتن

دهی ریزی فراینید سیییازمانپیذیری، برنیامیهپردازش اطلیاعیات، انعطیاا

ادراک، موجبییات بهبود عملکردی در زمینییه توجییه و تمرکز را فراهپ 

 (.14آورند )می

ش فعال و هو در مورد فرضیییه سییوم، با توجه به اینکه توجه و حافظه

گذار در آموزش و یادگیری های ارلی و عوامم تأثیرمفه هکلامی از غیر

بهتر  ها، عملکرد تحصییییلی نیزهتیییتند، باهطبا با افزایح میزان ای  مفه ه

( نشیییان داد که عملکرد تحصییییلی افراد 2(. تانگوی )19خواهید یافت )

دارای اختلال یادگیری ریاضیییی به وسییییله تمرینات شیییناختی بهبود پیدا 

های ( در پژوهح خود دریافت که  به وسیییله آموزش8) کند. دوواکرمی
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ای ههای عصبی در کارکردتوان پیوندتوجه پایدار و آموزش بازداری می

قطعه پیشییانی را تعویت کرد و موجبات بهبود عملکرد تحصیییلی ریاضییی 

در زمینه خواندن و عملیات ریاضی همچون جما ،ت ریق، ضرو و تعتیپ 

( نشییان 15مهدی )(. متیییبی و میر11راهپ کرد )اجرایی را فهای و کنح

های اریییلی ناتوانی یادگیری به ویژه توجه از هتیییتهدادند که نارسیییایی

ای هریاضیی است، بنابرای  با تعویت میزان توجه و تمرکز به وسیله برنامه

 آموزان در حیطهآموزش توانبخشییی شییناختی، عملکرد تحصیییلی دانح

هندسه و اعداد گویا، بهتر خواهد شد. م اهیپ اسیاسیی همچون شمارش، 

رسیید که نارسییایی کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضییی از به نظر می

شان شیود به جای اینکه حواسهحظه ح ع توجه تا پایان تکلیف باعث می

را بر مت  معطوا کننیید، بخواهنیید زودتر بییه تکلیف پیایییان دهنیید و ای  

(. با توجه به مطاهعات انجام 4) دقت و بروز خطا می شودشتاو باعث عدم

  توان تبیی  کرد که مکانیتییپ اثر برنامه توانبخشییی به ایگرفته چنی  می

ریورت اسیت که طی آن برای بهبود پیشیرفت تحصیلی با تعویت توجه 

(. 10شیییود )موجبات افزایح تمرکز بر علا پ عددی و حروفی فراهپ می

، مدت و فعالتیییی به کوتاهدر نتیجیه امکیان انتعال اطلاعات از حافظه ح

شیییود و بیا تعویت حافظه دیداری وکلامی، مدت زمان ح ع و فراهپ می

میدت علیا پ و نمیادهای بصیییری، افزایح یافته و سیییازی طوهیانی خیره

توانند با فراخوانی اطلاعات دیداری و شیینیداری  خیره شده کودکان می

ی ی ریاضبردهادر مواجهه با متیا م درسی، عملکرد بهتری در حیطه کار

 (.10گیری، زمان، و نظایر آن داشته باشند )متلله، اندازه همچون حم

با مداخلات آموزشی و درمانی نتیجه کلی مطاهعه حاضر ای  است که 

منیاسییی  مانند درمان توانبخشیییی شیییناختی، میزان توجه تمرکز، هوش 

آموزان دارای اختلییال یییادگیری کلییامی، و عملکرد تحصییییلی دانحغیر

توان تا حد معناداری ارتعاء داد؛ با ای  حال پژوهح حاضر را می ریاضیی

ت دسییدهی نتایج بههایی نیز همراه بوده اسییت که در تعمیپبا محدودیت

 با حاضیییر همزمانی انجام مطاهعه دهیم بهآمده باید با احتیاط عمم کرد. 

  زم متلوهیها همکاری عدم همچنی  و مدارا تعطیلی و فصم امتحانات

هادر مرحله پیگیری، فراهپ نمونه مجدد بررسیییی امکان اوهیا، و مدارا

 دسیییت آمده، یکنشییید؛ در نتبجه آگاه نبودن از میزان پایداری نتایج به

محیدودیت عمده ای  پژوهح اسیییت که مطاهعات آتی با در نظر گرفت  

تواننیید در رفا ای  محییدودیییت زمییان منییاسییی  در اجرای پژوهح، می

   اسیت اده از حجپ نمونه بیشتر، انجام ای  مداخله روی بکوشیند. همچنی

هیای خوانیدن و نوشیییت ، ییا حتی اختلاهات هیجانی کودکیان بیا اختلیال

آوردهای درمانی، از دیگر رفتیاری، معیایتیییه ای  شییییوه با سییییار روی

پیشیینهادهای پژوهشییی مهپ ای  مطاهعه اسییت. با توجه به اثربخح بودن 

 شییود که در فراینددر ای  مطاهعه پیشیینهاد میپروتکم درمانی اجرا شییده 

های یادگیری ریاضییی چه در سییطح کلینیکی و درمان کودکان با اختلال

چه در مراکز آموزشیی عمومی و خاه، ای  شییوه مداخله در کنار سایر 

 مداخلات مورد است اده قرار گیرد. 

هدی م نامه دکترای آقایای  پژوهح برگرفتیه از پایان تشررکر و رردردانی:

شیییناسیییی تربیتی دانشیییگاه آزاد زنجان با کد در رشیییتیه روان محمیدیشیییاه

همچنی  مجوز اجرای آن روی افراد نمونه از سوی  اسیت. 13820902492001

پرورش اسیییتییان آ ربییایجییان شیییرقی بییا شیییمییاره مجوز وسییییازمییان آموزش

. بدی  وسیله از تمامی افراد ریادر شیده اسیت 29/9/49در تاریخ 52889/1899

ونه که در اجرای ای  پژوهح مشارکت داشتند، تمامی مراکزی که در مجوز نم

اجرای ای  مطاهعه را رییادر کردند، و همچنی  اسییتادهای راهنما و مشییاور ای  

 .شودپژوهح، تشکر و قدردانی می

ای  مطاهعه بدون حمایت ماهی سازمان یا نهاد خاری انجام شده تضراد منافع: 

طور دقیق و شییی اا ارا ه شیییده اسیییت، بنابرای  ن بههای آاسیییت و تمامی یافته

 گونه تعارض منافعی وجود نداشته است. هیچ
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