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 ان دارای اختالل یادگیریآموزدانش
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 27/3/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده
رياضي به علت كژكاركردهای  اختالل يادگیریانِ با آموزدانش هدف:

 -يابي و پردازش ديداریهايي در جهتشناختي و رفتاری، نقص

ای های پايهاک روابط فضايي و مهارتفضايي دارند كه به ضعف در ادر

، مقايسه اثربخشي پژوهش اينهدف شود. منجر مي هامحاسبه

در  اختالل رياضيبر  های شناختي رفتاری و ادراک حركتيآموزش

روش  روش:بود.  شهر تهران ان دارای اختالل يادگیریآموزدانش

با  و پیگیری آزمونپس-آزمونطرح پیش آزمايشي بانیمهپژوهش 

 12تا  9ان آموزدانش از آماری عبارت بود جامعهگروه كنترل بود. 

 45تعداد شهر تهران كه از بین آنها  ساله دارای اختالل يادگیری

در صورت تصادفي انتخاب و به هدفمندگیری روش نمونهبه  آموزدانش

 ( قرار گرفتند.نفر 15هر گروه ) كنترلي و يک گروه گروه آزمايش دو

مت كي آزمون اختالل رياضي پرسشنامه از هادادهگردآوری  منظورهب
آموزش شناختي تحت  يهای آزمايشگروهاستفاده شد.  (1988)

جلسه  8) آموزش ادراک حركتيای( و دقیقه 60جلسه  10) رفتاری

 ایمداخلهگونه اما گروه كنترل هیچ ؛ای( قرار گرفتنددقیقه 25

از آزمون آماری تحلیل كوواريانس  ها با استفادهداده. دريافت نكرد

 هایآموزشهر دو  نتايج نشان داد، ها:یافته شدندتجزيه و تحلیل 

در  اختالل رياضي كاهشبر  شناختي رفتاری و ادراک حركتي

( و بین >01/0p) اثربخش بودند ان دارای اختالل يادگیریآموزدانش

اهش كبر  های شناختي رفتاری و ادراک حركتيآموزشاثربخشي 

، تفاوت ان دارای اختالل يادگیریآموزدانشدر  اختالل رياضي

و اين نتیجه تا مرحله پیگری تدوام  (<05/0p) داری وجود نداشتامعن

های آموزش از توان نتیجه گرفت،بنابراين مي گیری:نتیجه .داشت

در  اختالل رياضي كاهشدر جهت  شناختي رفتاری و ادراک حركتي

 برد.بهره ان آموزدانش
 

شناختي رفتاری و  آموزش، اختالل رياضي :های کلیدیواژه
 .ادراک حركتيآموزش 

_____________________________________ 
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Abstract 
Objective: Students with mathematics learning 
disability, because cognitive-behavioral 
dysfunctions, have defects in orientation and visual-
spatial processing, which leads to defect in 
perception the spatial relationships and basic skills 
of mathematics. The purpose of this study was to 
the comparison of the effectiveness of cognitive-
behavioral training and motor perception on math 
disorder in students with learning disorders of 
Tehran. Method: This semi-experimental study 
was conducted with a pretest, posttest and follow-
up design with control group. The statistical 
population was all the students (aged 9-12 years) 
having with learning disorders of Tehran, of which 
45 subjects were selected and randomly assigned 
into three groups of cognitive-behavioral training 
and motor perception and control (each 15 person). 
To collect data questionnaires such as Math 
disorder of K Matt Test (1988) were used. The 
experimental groups underwent individual 
Cognitive-Behavioral Training (10 sessions 60 
minutes) and Motor perception (8 sessions 25 
minutes), but the control group received no 
training. Data were analysed using covariance 
analysis. Results: The results showed that both 
cognitive-behavioral training and motor perception 
were effective to increasing math disorder in 
students with learning disorders (p<0/01) and the 
results showed that there was no significant 
difference between the effectiveness of cognitive-
behavioral training and motor perception on 
decrease math disorder in students with learning 
disorders (p>0/05) & this result continued to 
follow. Conclusion: Therefore, it can be concluded 
that cognitive-behavioral training and motor 
perception are used to decrease Math disorder in 
students. 
 

Key word: math disorder, cognitive-
behavioral training & motor perception. 
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 مقدمه

در  مشكلصورت در يادگیری رياضي بهاختالل 

بودن روان و، دقت كردن قواعداعداد، حفظ كردندرک

رولیسون، مورسانای و ) شودمي صمشخ هاهمحاسب

راهنمای تشخیصي و  . در سومین نسخه(2020پیترز، 

عنوان اختالل يادگیری رواني به هایاللآماری اخت

 اساس تغییرات جديد دررياضي مطرح شد كه بر

 راهنمای تشخیصي و آماری اختالل پنجمويرايش 

از اختالل يادگیری خاص با  1(DSM-5)ي روانهای 

شود مي در يادگیری رياضي ياداختالل عنوان 

( كه بر توانايي 2007، مورفي و همكاران -بورگیو)

برای دريافت، پردازش، تجزيه و تحلیل يا  كودک

تواند مي گذارد. اين اختاللمي ذخیره اطالعات تأثیر

كردن يا حل مسائل رياضي را نوشتن، خواندن، هجي

ماتسوزاكي، لتو، لوان، آنايي و برای كودک دشوار كند )

 در رياضي صطالح اختالل يادگیری(. ا2017، آرايي

به ) ( به كار برده شد1925اولین بار توسط هنسچن )

نقل از بارباسي، كاتیوسیک، كولیگان، واور و 

رياضي انواع  اختالل يادگیری .(2005جاكوبسن، 

 صدر تشخی اختالل كه عبارتند از داردمختلفي 

يا  عدايره از مرب صرياضي مانند تشخیهای شكل

رگ، زب ماندازه مانند مشكل در تجس صمثلت، تشخی

های بین مجموعه زدم تمايكوچک، كوتاه و بلند، ع

در  اختاللو اعداد، تناظر يک به يک مانند  فمختل

دادن مفهوم عددی هر عدد به نماد آن، شمردن ربط

مانند  ديداری -ستگي شنیداریپیودر  اختاللاعداد، 

ای زاجنكه عدم تداعي نماد با كمیت و عدم درک اي

كل در درک نوشتاری دارند، مشهای ادلعشنیداری م

و  قو تفري عمانند مشكل در جم مكاني اعداد شارز

كل شم تر،رگزر و بتبه واحدهای كوچک تبديل اعداد

، ق، تفريعمانند جم ايهپه های محاسبهای در مهارت

 صخیمانند تش ریگیدازهمشكل در ان، قسیمرب و تض

 شر، ارزتکر يا كوچترگزتر، بام بلندتر، كوتاهاجس

 عی در تركیب و جمدر يادگیر اختاللد ولي ماننپ

ساعت و  استفاده از در اختاللف، مختلهای سكه

گفتن زمان، مشكل در زبان كمي مانند مشكل در 

و زياد و  مكمتر، ك و بیشترد، عقبل و بهای درک واژه

گونسالوز و ) در خواندن مسئله و حل مسئله اختالل

 .(2014كراويک، 

ز نارسايي در عملكرد رياضي را ناشي اها، پژوهش

و اند معرفي كردهی زعصبي مرك ماختالل در سیست

در يادگیری رياضي  اختاللكه علت اند نشان داده

مربوط به  عصبي خودكاري بیرون بكۀتالل در شاخ

ووال، آوديلي، بريسها، د )باشمي رياضيهای توانايي

در  اختالل صتشخی (.2017ساكیپي و الزی، 

های مهارت شود كهمي زماني مطرح رياضي، يادگیری

ماه،  6 مكرای دستكودک ب استدالل رياضي و حساب

حد مورد ر از كمكي، كمت هایهحتي با وجود مداخل

 حطيي هوشي و سحساب سن، توانا ار بانتظا

، اُلكون، آلتون، گاسر ساهین و كاياتحصیالت باشد )

های اختالل يادگیری خاص در حوزه عیوش (.2016

ها ن دبستاني در زبانیلي در میان كودكاتحص فمختل

درصد و شیوع آن  15تا  5 از فمختلهای و فرهنگ

سوآرز، ايوانز و درصد است ) 4در بزرگساالن حدود 

درصد كودكان در سنین  8تا  5(. حدود 2018، پاتل

ماتسوزاكي )مدرسه با مشكل يادگیری مواجه هستند 

راهنمای  پنجمويرايش  (. در2017، و همكاران

های اختالل يروان هااختالل تشخیصي و آماری

تحولي  -عصبي های اختالل ۀقدگیری خاص در طبيا

ه اختالل يادگیری ققرار گرفته است. در اين طب

كل در ( مشفال :شودمي صرياضي با دو ويژگي مشخ

داد یات مربوط به اععتسلط يافتن بر مفهوم اعداد، واق

 ديرقایفي از اعداد، مضع مبرای مثال، فه .و محاسبه

اعداد يک رقمي از  عبرای جم .روابط داردا و آنه

كند. به جای اينكه مي انگشتان استفاده با شمارش

خاطر بیاورد؛ در  هیات رياضي را بعمانند همساالن، واق

شود و ممكن مي مرياضي سردرگ یهامحاسبهمیان 

ب( مشكل در  ؛تغییر دهدبه را د محاساست رون

الت شديدی در مشك (البرای مث) استدالل رياضي

 رایـدها بـت يا روناـیعي، واقرياض مهیكارگیری مفاهب
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 (.2005ن، و همكارا باربارسيحل مسائل كمي دارد )

ساز زيربنای اختالل در رياضي، در مورد علل زمینه

ای بر اين باور متفاوتي وجود دارد؛ عده هایهنظري

هستند كه ضعف حافظه و سازمان و عملكرد شناختي 

(. 2020وانگ، شود )مي تالل در رياضيموجب اخ

 شناختي رفتاریآموزش رسد، مي به نظررو ايناز

. منتهي شودبه بهبود اختالل رياضي در افراد  بتواند

ان مبتال به اختالل يادگیری در فرايندهای آموزدانش

ه دچار اختالل بوده و اين حافظه، فراشناخت و توج

ي و رياضي با د در اعمال فضايشونمي عوامل موجب

(. 2014فروهیج و همكاران، مشكل مواجه شوند )

 هایروشان به آموزدانشخاص اين های ويژگي

له، ئشوند: نابسندگي حل مسمي گوناگون بیان

مدی در استفاده از انبودن يادگیرندگان، ناكارفعال

كوپر، سايدني و آلیبالي، راهبردهای شناختي )

2018.) 

سترش و كاربرد بر اين اساس عالقه به گ

يادگیری در  هایشناختي در زمینه اختاللهای درمان

شناختي برای انواع مشكالت های درمان پيهای سال

شده بالیني بزرگساالن و كودكان استفاده 

 ايادگیری از اين قاعده مستثن یهااختالل،است

خصوص آوری شواهد دراند. تنها پس از جمعبوده

يادگیری  هایختاللابه شناختي مربوط های ويژگي

 كه اين قلمرو رويكرد شناختي را اختیار كرد بود

های واقع درمان. در(2015هارتلي و همكاران، )

ها، شناختي بر اين باور مبتني هستند كه شناخت

تعاملي و متقابل دارند؛ و رفتارها، ماهیت ها احساس

بدين سبب رويكردهای شناختي با نیازهای 

يادگیری كه  یهااختاللر ان دچاآموزدانش

شده، آگاهي مانند درماندگي آموختههايي ويژگي

فراشناختي محدود و مشكالتي در توجه و حافظه و 

دهند، سازگاری مي بخشي را نشاننقص در خودنظم

 .(1396، سپهوندی و میردريكوند ،عزيزیدارند )

 بر شناختي رفتاریآموزش اثربخشي به ها همطالع

ان دارای آموزدانشپذيری شناختي در نعطافبهبود ا

های خاص يادگیری با و بدون همبودی اختالل

، خیراله بیاتیاني) فعالي -بیش اختالل نقص توجه/

بهبود ادراک  ،(1399، نادری و عسكری ،حافظي

انِ با آموزدانشروابط فضايي و عملكرد رياضي در 

، احتشاميو  جعفری) رياضي اختالل يادگیری

حركتي در  -ادراک ديداریبهبود  ،(1398

 خاص ان ابتدايي مبتال به اختالل يادگیریآموزدانش

عملكرد حل بهبود  ،(1396، عزيزی و همكاران)

ان دختر دچار اختالل در آموزدانشله رياضي ئمس

، مولوی و امیری ،يزدیريیسي) رياضیات پايه پنجم

انِ با آموزدانشعملكرد رياضي در بهبود  ،(1387

، ش، هیرشداس، زو -هاسینگر) اختالل يادگیری

ووگت، هاوسر، استبلر، ريچستینر و  ؛2018، گولیكوف

 اند.ره داشتهاشا( 2018، اوريچ

آموزش ادراک اند نشان داده هاهمطالع از طرفي

بهبود اختالل قدرتمند بین تواند پیشمي حركتي
اختالل يادگیری سبب . باشد انآموزدانشدر  رياضي

كلي  صورتكردن و رياضي بهايجاد مشكل در حساب
 -ه، مشكالت ادراكيو مشكل در شناسايي كلم

 .شودمي ارتباطيكالت مش كردن واستدالل، داریدي

. شناسي اختالل يادگیری رياضي متفاوت استسبب
يكي از مشكالت احتمالي در كودكان با اختالل 
يادگیری رياضي، مشكالت مربوط به درک روابط 

 -ریدادراک دي(. ا2016، براون و لینکفضايي است )
نای قابلیت هماهنگي اطالعات ديداری عحركتي به م

های در مهارت عفي است. ضی حركتزريبرنامه و
يادگیری  هایعلل اختالل ترينمادراک فضايي از مه

لولیت عكه اصطالح مطوریبه ،شودمي محسوب
 وسیلهبه اختالل يادگیری، فريعديداری در ت -ادراكي

شد كودكان  صمشخ و دولت فدرال آمريكا بیان

 قصخردسالي كه در ادراک ديداری و روابط فضايي ن
های اختاللدر معرض  ن مدرسه بیشتردارند، در س

گیرند )اورتیز، استیوز، مونتون و مي يادگیری قرار
 (.2014دومینگز، 

 ان باآموزدانشاختي ـشنژگي عصبـن ويـريـتمهم
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يادگیری رياضي اين است كه در فراگیری های اختالل
رياضي، ی هاحاسبهمرياضي، انجام  مو يادآوری مفاهی

فضايي و  -داریدي پردازشحل مسئله، حافظه، 
 (.2018 سوارز و همكاران،) دفراشناخت مشكل دارن

در فضا اشاره  يءیت شعروابط فضايي به ادراک وض
روف، يا نماد )ح يءیت شعدارد. كودک بايد وض

ا ب يءرا كه ش ، اعداد يا تصاوير( و روابط فضاييهاهكلم
ه مربوط ب مهیسايي كند. مفاشنا ،ديگر دارد یاشیا

یش از پهای مول در سالعطور مروابط فضايي به درک

يند مهمي در يادگیری ایشپگیرد كه مي دبستان شكل
مكاني اعداد، ترتیب اعداد،  شزيرا ارز ،رياضي است
اشیا در محیط، از چپ به راست  شدرک شمار

محیطي، وابسته به درک  یخواندن آنها و ترتیب اشیا
اصلي نها است )فضايي و روابط فضايي مكاني آ ممفاهی

 (.1394 و يارمحمديان، آزاد، عابدی
چرامي، شريفي و  ژوهشپ جنتاي ،در همین راستا

بخشي شناختي تواننشان داد كه  (1399زارع )
پذيری ای بر بهبود حافظه كاری و انعطافرايانه

شناختي كودكان دارای اختالل يادگیری اثربخش 

نشان  (1399) پژوهش برقي، استكي و صالحي .است
های های مبتني بر آموزش تواناييآموزشداد كه 

 - هورن –شناختي مبتني بر رويكرد كتل 
-های شناختي دانشرفتن تواناييسبب باال كارول

آقابابايي  پژوهش  شود.يادگیری  مي آموزان با اختالل

 اختالل ان باآموزدانشن داد كه ( نشا1393و امیری )
های لفهؤرياضي، در م ويژه اختالليادگیری به های 

ال و كوتاه مدت نارسايي فعفضايي، حافظۀ  -ديداری
 ويامنش و امیریپزاده، عباسنتايج پژوهش  .دارند
ان با نارسايي آموزدانش نشان داد، (1394) مجد

ادراک ديداری، های حساب، مشكالتي در مهارت

بر اين اساس  .يابي فضايي دارندشنیداری و جهت
تواند به كاهش مي ابط فضايي كودکبهبود ادراک رو

 و رستمیان ،نادری مشكل يادگیری رياضي كمک كند.
 بهبودوهشي نشان دادند ( نیز در پژ1397) مؤمني

ان دارای آموزدانشعملكرد خواندن، نوشتن و رياضي 

دراک ا آموزش وسیلهبه اختالل يادگیری خاص

 (1389)احمدی  پذير است.امكانحركتي  -ریدادي
 -ریدادراک دياپژوهشي نشان داد آموزش  رنیز د

حركتي و رياضي در های مهارت بهبود موجب حركتي
 شود.مي اوتیسمكودک مبتال به 

است  هاييسبا توجه به اينكه رياضي از جمله در
كه هر فرد تا آخر عمر به آن نیاز دارد، نیاز است كه 
والدين نسبت به وجود اختالل يادگیری از اين نوع 

اوت نباشند تا كودک بتواند با درک بهتر در اين تفبي
رغم تالش زياد پژوهشگران، به .دشودرس موفق 

تاكنون هیچ درمان دارويي برای كنترل اختالل 
ن توصیه ارياضي معرفي نشده است ولي متخصص

ن از اويژه والدين و معلمكنند كه اطرافیان بهمي
 ،دكننهايي كه به آموزش بهتر كودک كمک ميروش

اختالل با ان آموزدانشكه جاييز آنا. غفلت نورزند

و درک روابط  هامحاسبهدر انجام  رياضي، يادگیری
در  مهها در اين مهارت ضعف فضايي مشكل دارند و

 در يادگیری و انجام مروزمره و ه زندگي اجتماعي
منفي دارد و  شناختي و حركتي تأثیر هایساير مهارت

با  انِآموزدانشايش زار رو به افهمچنین با توجه به آم

كاربرد  درصد در حیطۀ 8كه  رياضي اختالل يادگیری
عملیات رياضي  درصد در حیطۀ 1/7رياضي و  ممفاهی

انجام اين  ،(1391، مشكل دارند )شريفي و داوری
ناكافي بودن  همچنین به دلیل .ژوهش ضرورت داردپ

درمان  فعليهای روشمدی اناكار گاهي اوقاتو 

یامدهای پنگراني در مورد  رياضي و تالل يادگیریاخ
ضالت تحصیلي، فردی و عم اين اختالل و بروز

ژوهش پانجام  (1395 ولكي،پجفي و سر)نخانوادگي 
صدد درژوهش حاضر پرو ايناز حاضر ضرورت دارد.

اثربخشي  يافتن پاسخ اين سؤال است كه آيا بین
ر های شناختي رفتاری و ادراک حركتي بآموزش

 آموزان دارای اختالل يادگیریاختالل رياضي در دانش
 د دارد؟وتفاوت وج

 روش
  ،آزمونآزمايشي با طرح پیشنیمه ،حاضر پژوهشروش 

 .با گروه كنترل بود و پیگیری آزمونپس

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

3.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.3.2.4
https://joec.ir/article-1-1259-fa.html


 43- 54 ،1400 پاییز ،3 شماره بیست و یکم، سال، استثنایی کودکان فصلنامه

__________________________________________________________________________________________ 

47 

جامعه گیری: ، نمونه و روش نمونهجامعه آماری
الل ان دارای اختآموزدانش تمامآماری پژوهش شامل 

ل كننده به مراكز اختالمراجعه ساله 12تا  9يادگیری 
هران بودند. به تدر شهر  1397-98يادگیری در سال 

به  واجد شرايط،ان آموزدانشنفر از  45اين منظور 
و  ندعنوان نمونه آماری انتخاب شدروش هدفمند، به

ن شناختي درما يهای آزمايشطور تصادفي در گروهبه
 15ادراک حركتي ) يگروه آزمايش نفر(، 15رفتاری )

 .شدند دهگمارنفر(  15گروه كنترل )نفر( و 

 ابزار

 اختالل رياضي پرسشنامه :اختالل رياضي پرسشنامه
 ( طراحي1988كانلي ) توسط بار مت اولینكي آزمون

ان با آموزدانششد كه كاربرد زيادی در شناسايي 
اختالل در درس رياضي دارد و در ايران توسط محمد 

  اين  ( هنجاريابي شد.1381ومن )اسماعیل و ه

حیطه عملیات، مفاهیم و  3و  مقیاسخرده 13آزمون 
آزمون و هر خرده آزمونكاربرد دارد. هر حیطه خرده

 كه با هم مفاهیم خاصي را ارزيابي داردتعدادی سؤال 
های آزمونحیطه مفاهیم شامل خرده كنند.مي

مل شاعملیات  حیطه هندسه، و گويا اعداد شمارش،

 و تقسیم  تفريق، ضرب،  جمع،های آزمونخرده

های آزمونشامل خرده كاربرد حیطه و ذهني محاسبه
، تخمین ،پول گیری، زمان،اندازه برایهايي پرسش
گرفتن نمره باال در اين  است.  مسئله حل  و  تفسیر

در  .است آزمون به منزله كاهش اختالل رياضي
تعیین سطح برای ( 1393پژوهش میری و ملكي )

 750دشواری و قدرت تشخیص هر سؤال روی 
منطقه شهر تهران اجرا  5دختر و پسر در  آموزدانش

های دفترچه تهیه و هاسؤال ،شد. پس از تحلیل آماری
اجرای نهايي در يک  گرديد.تنظیم مجدد  آزمون
ان دختر و پسر يازده آموزدانشنفری از  6395نمونه 

آوردن دستت. برای بهاستان كشور صورت گرفته اس
روايي از روايي محتوايي، روايي وابسته به سازه 

بیني( و روايي همزمان استفاده شد. )تفكیكي و پیش
اعتبار اين آزمون با استفاده از روش آلفای كرونباخ در 

گزارش شد. ضريب اعتبار  84/0تا  80/0پنج پايه بین 
( 1398اين آزمون در پژوهش جعفری و احتشامي )

به دست  84/0و برای پايه سوم  82/0رای پايه دوم ب

در پژوهش حاضر برای بررسي همساني دروني آمد. 
پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است كه 

 به دست آمده است. 82/0ضريب آلفای كرونباخ 
 هایهجلس :آموزش شناختي رفتاری هایهجلس

اساس مدل آموزش آموزش شناختي رفتاری بر

 فرد و سپاسي آشتیاني ايزدیتي رفتاری شناخ
بار در  دوصورت به ایدقیقه 60جلسه  10( در 1389)

ي اول اجرا شد. در ادامه روی گروه آزمايش هفته
 1آموزش شناختي رفتاری در جدول  برنامه خالصه

 آورده شده است.
 آموزش شناختی رفتاری برنامه خالصه 1 جدول

 اهداف جلسه جلسه

 كارگیری آنوش بهررفتاری و  -آموزان با آموزش شناختيشآشنايي دان 1

 های روزانههای رفتاری و ارائه تمرينتسلط بر نشانه 2

شوند؟ چرا كارها به هم گره كردن در مورد اينكه چرا اذيت ميآموزان به فكركردن دانشافتند از جمله: فعالرويدادهايي كه اتفاق مي هایتكردن بر علكار 3

 بندی آنهاها و اولويتخورند؟ اثبات خويشتن، انجام فعالیتمي

 های احساسي )شامل چگونگي فكر، احساس و استفاده از ثبت افكار(كار روی نشانه 4

تن از زاويه ديگر شود: شواهد و مدارک، نگريسهای ثبت افكار و كار روی خطاهای شناختي كه شامل مواردی از اين قبیل ميمبارزه با افكار منفي، مهارت 5

 چیست؟( ،)اگر اين فكر درست باشد، بدترين اتفاقي كه ممكن است رخ دهد

 های مثبتكردن خودگوييهای منفي، آموزش برای جايگزينكردن خودگوييپیدا های منفي شاملشناسايي خودگويي 6

 دادن به ثبت افكار، آموزش مهارت حل مسئلهنها، ادامهكردن آريختن افكار با استفاده از يادداشتكردن افكار منفي شامل دوررها 7

 ساختن آنهابردن باورها و شفافهای قبلي، زير سؤالكردن باورهای خود، آموختهپیدا تغییر و اصالح باورهای نادرست شامل 8

 كردن افكار منفي با احساسات مثبتآمادگي برای تكمیل آموزش و جايگزين 9

 كردن درباره راهبردهای جانشینها و بحثت آزمودنيكردن پیشرفخالصه 10
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 برنامه: آموزش ادراک حركتي یهاهجلس محتوای

 يادراك پژوهشگر و با توجه به نظريه وسیلهبهمداخله 
 بندی خانم آنیتاهارو از حیطهحركتي كپارت و طبقه

كاردرماني و  بدني، حركتي و اصول كلي تربیت رواني
پیشنهادی برای های لیتفیزيوتراپي و نیز فعا
 جلسه برای هشت حركتي، بازپروری و ترمیم ادراكي

 ،محمدی) ای آموزش انفرادی تهیه شددقیقه 25
 حركتي -ادراكيهای برنامه(. 1388، فرهبد وبهنیا 

حركتي های قويت مهارتت (1: شامل چهار قسمت بود
 و ليپا، لي و دست خیز، چهار سینه)درشت 

حركتي ظريف های ويت مهارتتق (2(؛ زدنطناب

كردن، بستن پیچ و مهره و كردن كاغذ، رنگمچاله)
ازی )بهماهنگي بین چشم و دست  (3 ؛(خمیربازی

سنگ، پرتاب تیر دارت و پرتاب بسكتبال، هفتمیني
ترسیم خطوط )كاغذی  مدادهای تمرين (4 ؛(حلقه

دار، ماز و پازل ترسیم طرح از روی منحني و زاويه

 .هاو تشابهها تشخیص تفاوت ن،چینقطه
های ورود به مالک، در اين پژوهشروش اجرا: 

 پژوهش عبارت بودند از: حضور داوطلبانه در پژوهش،
 وسیلهبهتشخیص اختالل رياضي با نظر متخصص و 

سال، ضريب هوشي  12تا  6ابزار كي مت، سن بین 

اساس مقیاس هوش وكسلر كودكان و بر 115تا  90
داروی همزمان به جهت اختالل ديگر و  ننكردمصرف
 اللـداشتن اخت هش نیز شاملهای خروج از پژومالک

 

؛ داشتن CDو  ADHD ،ODD همبود از جمله اختالل

ين مشكالت خانوادگي مانند طالق والدين، اعتیاد والد
-و داشتن مشكالت حسي بودن والدينو بزهكار

وی رواني و يا مصرف دار یهاختاللوجود ا حركتي
 نداشتنديگر و حضور هااختاللدرمان  برایهمزمان 

ه بیش از دو جلسه در آموزش بود. بعد از انتخاب گرو

نمونه، برنامه آموزش شناختي رفتاری و ادراكي 
 ،آزمايشي اول و دوم اجرا شدهای حركتي برای گروه

 ای دريافت نكردند.گونه مداخلههیچكنترل اما گروه 
ها، نه و انتخاب آزمودنيپس از تعیین حجم نمو

پژوهشگر نسبت به برگزاری جلسه توجیهي با پدر و 

ها هان اقدام كردند. در اين جلسآموزدانشمادر و 
كودكان با های اطالعاتي درباره هدف پژوهش، ويژگي

به آنان ها اختالل رياضي و روش تكمیل پرسشنامه
آزمون، های پیشآوری دادهبعد از جمع ارائه شد.

تحلیل ها با آزمون آماری آزمون و پیگیری دادهپس

شده از جمله اصول رعايت .شدندتحلیل  كوواريانس
كننده در حقوق افراد شركت نداشتناخالقي تضییح

 پژوهش و رعايت حقوق انساني آنها بود. همچنین بعد
های آموزشي و آموزشي روی گروه هایهاز اتمام جلس

طور فشرده در به شيآموز هایهاجرای پیگیری، جلس

 د.شاجرا نیز كنترل گروه روی اخالقي اصول رعايت جهت

 هایافته
پژوهشي های گروه و انحراف معیار میانگین سني

 ارائه شده است. 2در جدول 
 شدهپژوهشهای میانگین سنی گروه 2جدول 

 گروه كنترل آموزش ادراک حركتي آموزش شناختي رفتاری میانگین )انحراف معیار(

84/9 (37/2) 69/10 (58/2) 34/10 (94/2) 

 شدهنتايج توصیفي متغیرهای پژوهش 3در جدول 
نتايج نشان داد كه در  در هر سه گروه ارائه شده است.

هر دو گروه آموزش شناختي رفتاری و آموزش ادراک 

ها میانگین داشته است.ها پیشرفت حركتي، آزمودني

 است ا كردهپیدافزايش يافته و اختالل كاهش 
كه در گروه كنترل، تغییرات اندكي رخ داده حاليدر

 است.

 و پیگیری آزمونپس ،آزمونو کنترل در پیش یهای آزمایشمیانگین و انحراف معیار متغیر وابسته در گروه 3جدول 

 گروه
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 ف معیارانحرا میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 00/6 10/88 03/6 40/86 64/2 95/70 آموزش شناختي رفتاری
 13/5 10/91 85/3 90/89 73/2 25/71 آموزش ادراک حركتي 

 12/6 25/73 89/4 45/71 92/2 35/70 گروه كنترل
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میانگین و انحراف معیار ، 3جدول های داده

و كنترل در  يآزمايش هایگروهمتغیرهای پژوهش در 

نتايج نشان  .دهدميرا نشان  نآزموپس و ونآزمپیش

آزمون و هر دو گروه آزمايشي در مراحل پسكه  داد

پیگیری، افزايش نمره در بهبود اختالل رياضي را 

 به مربوط هایداده تحلیل از قبل نشان داده است.

 پژوهش اين هایداده اينكه از اطمینان برای هافرضیه

 به ،كنندمي برآورد ار كوواريانس تحلیل هایمفروضه

 ينه اب شد. پرداختهآن های مفروضه بررسي

 دارامعنواسطه عدم ، بههاداده بودننرمالمنظور

ر ینشان داد كه متغ اسمیرنوف -كولموگروف Zبودن 

 كندیت ميبودن تبعجارناز توزيع به اختالل رياضي

(271/1=Z  372/0؛=Pهمچنین .)  برای بررسي

بودن يكسان برای) هاانسمفروضه همگني واري

و كنترل( از  ي و گروههای دو گروه آزمايشواريانس

( =770/0pو  =263/0F) آزمون لوين استفاده شد كه

نتايج نشان داد مفروضه همگني  به دست آمد.

ها برقرار و استفاده از تحلیل كوواريانس مجاز واريانس

به منظور بررسي مفروضه همگني  همچنین است.

خط رگرسیون از آزمون تحلیل واريانس استفاده  شیب

( به دست آمد. =318/0pو  =612/2F) شد كه

دهنده رعايت مفروضه نبودن اين تعامل، نشاندارامعن

بنابراين فرض  خط رگرسیون است. همگني شیب

خط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش  همگني شیب

اريانس وكوتوان از آزمون تحلیل نیز برقرار است و مي

در تحلیل كوواريانس  حاصل از نتايج استفاده كرد.

 آمده است. 4 جدول

 اختالل ریاضیآزمون های پسمتغیری روی نمرهنتایج تحلیل کوواریانس تک  4جدول 

 اندازه اثر مجذور اتا F P میانگین مجذورات df مجموع مجذورات وابسته متغیر

 273/0 028/0 211/0 600/1 698/39 1 698/39 آزموناثر پیش

 1 725/0 0001/0 858/73 067/1833 2 134/3666 گروه

     819/24 56 852/1389 خطا

      60 00/41447 كل

نسبت ، دشوميمشاهده  4طور كه در جدول همان

F  وابسته  متغیری برای متغیركواريانس تکتحلیل

بین  اختالل رياضيمتغیر كه در  دهدمينشان 

آموزش ادراک ، ش شناختي رفتاریآموزهای گروه

بنابراين . شودميدار ديده او كنترل تفاوت معن حركتي

وابسته تأثیر متغیر بر ها مداخلهحداقل يكي از 

 مداخلهاينكه كدام  بردن بهپي برایدارد.  داریامعن

دار امعنمختلف تفاوت های مداخلهمؤثر بوده و آيا بین 

تعقیبي بنفروني  از نتايج آزمونوجود داشته است، 

تفاوت بین میانگین گروه . نتايج نشان داد استفاده شد

اختالل و گروه كنترل در  آموزش شناختي رفتاری

 01/0سطح  كه در باشدمي 769/14برابر  رياضي

آموزش كه  دهدمي. اين يافته نشان استدار معني

مؤثر بوده  اختالل رياضيكاهش  بر شناختي رفتاری

آموزش وت بین میانگین گروه تفا همچنین است.

برابر  اختالل رياضيو گروه كنترل در  ادراک حركتي

. استدار امعن 01/0كه در سطح  باشدمي 179/18

 آموزش ادراک حركتيكه  دهدمينشان نیز اين يافته 

، تفاوت بین عالوهبهمؤثر بوده است.  اختالل رياضيبر 

موزش آو گروه  آموزش شناختي رفتاریمیانگین گروه 

 باشدمي 410/3برابر  اختالل رياضيبر  ادراک حركتي

. اين يافته نشان یستندار امعن 05/0كه در سطح 

و گروه  آموزش شناختي رفتاریكه بین گروه  دهدمي

در  اختالل رياضيكاهش بر  آموزش ادراک حركتي

در  دارد.نوجود  داریاتفاوت معن آزمون،مرحله پس

لیل كوواريانس در مرحله تح حاصل از نتايجادامه، 

 آمده است. 5 در جدولپیگیری 
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 اختالل ریاضیمرحله پیگیری های متغیری روی نمرهنتایج تحلیل کوواریانس تک  5جدول 

 اندازه اثر مجذور اتا F p میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات متغیر وابسته

 173/0 019/0 308/0 058/1 250/35 1 250/35 اثر پیش آزمون

 1 664/0 0001/0 281/55 152/1842 2 305/3684 گروه

     323/33 56 10/1866 خطا

      60 00/430429 كل

 

نسبت د، شومشاهده مي 5جدول در طور كه همان

F متغیری برای متغیر وابسته تحلیل كواريانس تک

بین  اختالل رياضيدهد كه در متغیر نشان مي

آموزش ادراک ، ریآموزش شناختي رفتاهای گروه

. بنابراين وجود دارددار او كنترل تفاوت معن حركتي

بر متغیر وابسته تأثیر ها حداقل يكي از مداخله

بردن به اينكه كدام مداخله پي برایداری دارد. امعن

دار اهای مختلف تفاوت معنمؤثر بوده و آيا بین مداخله

اده وجود داشته است، از آزمون تعقیبي بنفروني استف

تفاوت بین میانگین گروه  نشان داد،شد كه نتايج 

اختالل و گروه كنترل در  آموزش شناختي رفتاری

 01/0سطح  باشد كه درمي 020/15برابر  رياضي

آموزش دهد كه . اين يافته نشان مياستدار امعن

مرحله پیگیری تا  اختالل رياضيبر  شناختي رفتاری

اوت بین میانگین همچنین، تف است.تداوم اثر داشته 

اختالل و گروه كنترل در  آموزش ادراک حركتيگروه 

 01/0باشد كه در سطح مي 106/18برابر  رياضي

آموزش دهد كه نشان مينیز . اين يافته استدار امعن

مرحله پیگیری تا  اختالل رياضيبر  ادراک حركتي

، تفاوت بین میانگین عالوهبهاست. تداوم اثر داشته 

آموزش ادراک و گروه  شناختي رفتاری آموزشگروه 

كه در  است 085/3برابر  اختالل رياضيبر  حركتي

دهد . اين يافته نشان مينیستدار امعن 05/0سطح 

آموزش و گروه  آموزش شناختي رفتاریكه بین گروه 

مرحله پیگیری  در اختالل رياضيبر  ادراک حركتي

 دارد.نوجود  داریاتفاوت معن

 یگیرو نتیجه بحث

مقايسه اثربخشي  ،پژوهش حاضر انجام هدف از

بر  های شناختي رفتاری و ادراک حركتيآموزش

 ان دارای اختالل يادگیریآموزدانشدر  اختالل رياضي

شناختي رفتاری  هایآموزش كه نشان داد هايافته .بود

در  اختالل رياضي كاهش بر و ادراک حركتي

 هستندبخش اثر ان دارای اختالل يادگیریآموزدانش

 .تداوم اثر داشت یو اين نتايج تا مرحله پیگیر

آموزش بین گروه كه  نشان دادنتايج  همچنین

 بر آموزش ادراک حركتيو گروه  شناختي رفتاری

آزمون و در مراحل پس اختالل رياضي كاهش

 يافتهاولین  .نداشتوجود  داریاتفاوت معن پیگیری،

اختالل اهش كبر  شناختي رفتاری آموزش نشان داد،

مؤثر  ان دارای اختالل يادگیریآموزدانشدر  رياضي

و  جعفری هایبا نتايج پژوهش است. اين يافته

آموزش شناختي ( مبني بر اثربخشي 1398) احتشامي

بهبود ادراک روابط فضايي و عملكرد رياضي رفتاری بر 

و نیز با  رياضي اختالل يادگیریانِ با آموزدانشدر 

( مبني بر 1387و همكاران ) ريیسي يزدیپژوهش 

عملكرد بهبود آموزش شناختي رفتاری بر اثربخشي 

ان دختر دچار اختالل در آموزدانشله رياضي ئحل مس

 داس -هاسینگرهای و با پژوهش رياضیات پايه پنجم

( 2018و همكاران ) ووگت( و 2018و همكاران )

انِ با آموزدانشعملكرد رياضي در بهبود مبني بر 

 است. و همسو هماهنگ اختالل يادگیری

 كه گفتتوان چنین در تبیین اين يافته مي

كودكان برای تسلط بر تكالیف رياضي بايد در يک 

ها تسلط داشته باشند. اين مهارتها سری از مهارت

مانند  راهبردهای شناختيمختلف های شامل جنبه

از ها توجه، مرور و حافظه هستند. اكتساب اين مهارت

 بیشترشود. مي تجربه، آموزش و يادگیری میسر راه

 طور طبیعي و خودكار يادرا بهها كودكان اين مهارت
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گیرند ولي كودكان با اختالل يادگیری رياضي در مي

ند دچار مشكالت اساسي هستها يادگیری اين مهارت

(. 2018كوپر و همكاران، و نیازمند آموزش هستند )

مؤثر در حل مسائل پیچیده اغلب يک راهبرد شناختي 

حل برای كردن مسئله به اجزا و يافتن راهرياضي، خرد

كه كودكان با اختالل جاييهر جزء است. از آن

و  كردن مسئله به اجزايادگیری رياضي از مهارت خرد

بهره هستند، الزم است جزء بي حل برای هريافتن راه

معلمان در دوره  رواز اينكه به آنها آموزش داده شود. 

ابتدايي بايد به پیشايندهای يادگیری رياضیات توجه 

 با توجه به اينكه . از طرفي(2020وانگ، ) كنند

ان دچار اختالل يادگیری رياضي در خواندن آموزدانش

در روند ر درمانگمسئله و حل مسئله مشكل دارند، 

ان را آموزدانشسعي كرد كه  آموزش شناختي رفتاری

مرحله به مرحله تشويق كند تا آنها بتوانند تصوير 

كه  هاييهجديدی از خود در ذهنشان بسازند. در جلس

های ان كار شد، خودگوييآموزدانشروی نقاط قوت 

های تدريج كاهش داده شد و خودگوييمنفي آنان به

ان كمک كرد كه آموزدانشبه  ؛شد تقويت مثبت آنان

به دست  دوبارهرفته خود را دستنفس ازبهاعتماد

 آورند.

بر  آموزش ادراک حركتييافته ديگر نشان داد، 

ان دارای اختالل آموزدانشدر  اختالل رياضيكاهش 

 هایبا نتايج پژوهش مؤثر است. اين يافته يادگیری

ثربخشي ( مبني بر ا1394و همكاران ) زادهعباس

بهبود ادراک روابط فضايي  آموزش ادراک حركتي بر

و نیز با  كاهش مشكل يادگیری رياضيو  كودک

( مبني بر اثربخشي 1397و همكاران ) نادریپژوهش 

عملكرد خواندن،  بهبود آموزش ادراک حركتي بر

ان دارای اختالل يادگیری آموزدانشنوشتن و رياضي 

بر اثربخشي مبني  (1389)احمدی و پژوهش  خاص

حركتي و های بهبود مهارت آموزش ادراک حركتي بر

هماهنگ و همسو  اوتیسمكودک مبتال به رياضي در 

 د كهكرتوان چنین بیان است. در تبیین اين يافته مي

سطح كرتكس های ادراک حركتيِ موفق به فعالیت

های مغز و همچنین به تعامل بین فعالیت

حاصل از حضور  هایخودی مغز و فعالیتبهخود

در كرتكسِ حسي، بستگي دارد ها محرک

ادراک آموزش (، 2014)اسكارنوسكي و همكاران، 

خودی مغز و بهخودهای فعالیتبا تحريک حركتي 

توانند باعث مي عصبيهای سلولهای فعالیت

های جديد و آغاز فعالیتهای گیری سیناپسشكل

ری شناختي بهنجار در كودكان با اختالل يادگی

ديداری حركتي آنان رياضي شده و حساسیت ادراک 

كنترل های اساس نظريهرا افزايش دهد. از طرفي، بر

ی كه هااختاللحركتي و يادگیری حركتي، در 

مرتبط با ادراک ديداری وجود دارد، های يينارسا

بیزال گانگلیا، مخچه و لوب های درگیری بخش

كه  (1394، نو همكارا زادهعباسپیشاني نقش دارند )

چون  تواند بر اين نواحي اثر بگذاردمي ادراک حركتي

فرد، بهعنوان يک فعالیت منحصركه اين آموزش به

نیازمند دريافت اطالعات از سیستم بینايي است كه با 

تشخیص شيء و تعیین محل در فضا ارتباط دارد و در 

 .ارتباط تنگاتنگ با ادراک حركتي است

آموزش بین گروه ان داد، پژوهش نش ديگر يافته

 بر آموزش ادراک حركتيو گروه  شناختي رفتاری

ه نداشتوجود  داریاتفاوت معن ،اختالل رياضي كاهش

 يآموزش هایهشركت در جلس با طور كلي،به .است

 ،آموزش ادراک حركتيو گروه  شناختي رفتاری

 توانستند با ان دچار اختالل يادگیریآموزدانش

رياضي  اختالل يادگیری ه كاهشبدرمانگر  همكاری

و حل ها آموزش و اين همكاری دريافتن دست يابند

كاهش مشكالت ، باعث ختيشناروانمشكالت 

 شد و از اين نظر انآموزدانشيادگیری و شناختي 

 ،طور كليبه را در آنها كاهش داد. اختالل رياضي

مختلفي در طول های با روش آموزش شناختي رفتاری

بخشد و مي را بهبود شناختفكر مبتني بر ، تهاهجلس

شكند و از مي را در هم اختالل رياضيچرخه معیوب 

 در پیگیری نیز پايدار بود آموزشآنجا كه نتايج 

توان احتمال داد كه بهبود باورهای فراشناختي به مي
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رابطه جديدی با افكار  ،كمک كرده استان آموزدانش

تا  است هكردخود شكل دهند و آنها را قادر 

را كه شیوه ناسازگارانه تفكرات منفي هايي فراشناخت

و از  كنندتعديل  ،بخشندميشونده را فزوني تكرار

حركتي در  -كه تحول پردازش فضاييجاييآن

شود كه كودكان مفاهیم انتزاعي مي كودكان باعث

تواند مي ادراكي حركتيبیشتری را درک كنند، بهبود 

مي در كودكان منجر شود. در به تحول شناختي و كال

اين راستا، طرفداران روش ادراكي حركتي معتقدند 

است و ها كه يادگیری حركتي سرآغاز همه يادگیری

پس از تحول مناسب نیز تر فرايندهای ذهني عالي

سیستم حركتي و ادراكي و پیوندهايي كه بین حركت 

د )جعفری و نشومي شود، انجاممي و ادراک ايجاد

 (.1398ي، احتشام

پژوهش حاضر روی كودكان با اختالل يادگیری 

های شناختي، انجام شده است كه به لحاظ توانمندی

عاطفي و رفتاری متفاوت هستند و در يادگیری 

رياضي عملكرد متفاوتي دارند، احتمال دارد كه اين 

بودن جامعه محدودكنندگان و های شركتويژگي

وهش تأثیر گذاشته در نتايج پژ تهرانپژوهش به شهر 

هايي را در زمینه تعمیم باشد. بر اين اساس محدوديت

كند كه بايد به آنها ها و تبیین نتايج ايجاد مييافته

های د در پژوهششوپیشنهاد مي رواينازتوجه شود. 

با توجه به نتايج  نقش اين متغیرها كنترل شوند. يندهآ

آموزش  دواز هر توان پیشنهاد داد آمده، ميدستبه

كه  آموزش ادراک حركتيو  شناختي رفتاری

هزينه كارگیری آنها در امر آموزش و يادگیری كمبه

است و به امكانات خاصي هم نیاز ندارد، برای كودكان 

 با اختالل رياضي استفاده كرد. 

 هانوشتپی
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM–5) 

 منابع

فضايي  -لفه ديداریؤبررسي م» (1393) ش ،امیری ؛س ،اباييآقاب

يادگیری و  هااختاللان با آموزدانشمدت در حافظه فعال و كوتاه

 :(4)2 ،سي شناختيشناروانمجله  ،«ان عادیآموزدانشمقايسه با 

1-9. 

ادراكي حركتي بر های ثیر تمرينأت» (1389احمد ) احمدی

 ،«آزمودنياوتیسم، بررسي تکحركتي و رياضي در های مهارت

 .541-534 :(46)12، مجله اصول بهداشت رواني
اثربخشي آموزش » (1394) ا يارمحمديان ا؛ عابدی ؛م ،اصلي آزاد

ان پسر با ناتواني آموزدانشدرک روابط فضايي بر عملكرد رياضي 

-131 :(17)5، سي افراد استثناييشناروان ،«يادگیری رياضي

113. 

اثربخشي درمان  (1389) میترا سپاسي آشتیاني ،فرد راضیهايزدی

له در كاهش عاليم ئرفتاری با آموزش مهارت حل مس -شناختي 

 .23-28 :(1)4، علوم رفتاری، «اضطراب امتحان

های ثربخشي آموزش تواناييا (1399م ) ،صالحي ؛م ،استكي ؛ا ،برقي 
كارول بر حافظه فعال  -هورن -شناختي مبتني بر رويكرد كتل

آموزان پسر مقطع ابتدايي دارای اختالل يادگیری خاص از دانش
 .انواع نوع اختالل خواندن

 -های شناختياثربخشي بازی» (1398)؛م ،احتشامي ؛ا ،جعفری

د رياضي در رفتاری در بهبود ادراک روابط فضايي و عملكر

سي شناروانمجله  ،«اِن با ناتواني يادگیری رياضيآموزدانش
 .89-74 :(3) 7 ،شناختي

اثربخشي توانبخشي » (1399ح ) ،زارع ؛ع ،شريفي ؛ف ،چرامي

پذيری شناختي حافظه كاری و انعطاف ای برشناختي رايانه

فصلنامه ابتكارات و خالقیت در  ،«كودكان دارای اختالل ياگیری
         108-122 :(1399) 10 ،م انسانيعلو

 (1399) ف ،نادری ؛پ ،عسكری ؛ف ،حافظي ؛غ ،خیراله بیاتیاني

درماني شناختي رفتاری و آموزش نظريه ذهن بر اثربخشي بازی»

های خاص ان دارای ناتوانيآموزدانشپذيری شناختي در انعطاف

 ،فعاليتوجه/بیش يادگیری با و بدون همبودی اختالل نقص
 .36-24 :(3)22، علوم شناختيهای تازه

ثیر درمان أت» (1387)؛ح ،مولوی ؛ش ،امیری ؛م ،ريیسي يزدی

ان آموزدانشله رياضي ئرفتاری بر عملكرد حل مس -شناختي

 كودكان استثنايي ،«دختر دچار اختالل در رياضیات پايه پنجم
 .33-19 :(1)8 ،()پژوهش در حیطه كودكان استثنايي

های يادگیری در شیوع ناتواني» (1391)؛ر ،داوری ؛ع ،شريفي

ان پايه اول و دوم ابتدايي استان چهارمحال و آموزانشد

 .76-63 :(2)1، ناتواني های يادگیری ،«بختیاری

بخشي اثر» (1394) ؛م ،مجدامیری ؛ج ،پويامنش ؛م ،زادهعباس

ان آموزدانشدرماني در بهبود عملكرد خواندن و نوشتن موسیقي

 .315-307 :(11)5، مجله مطالعات ناتواني، «با اختالل يادگیری

ثیر أمقايسه ت» (1396) ؛م ،سپهوندی ؛ف ،میردريكوند ؛ا ،عزيزی

 -درماني شناختيآموزش توانبخشي شناختي، نوروفیدبک و بازی

ان ابتدايي مبتال آموزدانشحركتي در  -رفتاری بر ادراک ديداری

 .116-101 :(2)3، سيناشروانعصب  ،به اختالل يادگیری خاص

انطباق و هنجاريابي آزمون  (1381) ه ،حیدرعلي ؛ا ،محمد اسماعیل
تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش  ،مترياضیات ايران كي

 .كشور

 ایـهاني و مهارتـاردرمـك» (1388) م ،رهبدـف ؛ف ،بهنیا ؛ر ،محمدی
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/916745/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86
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یم و تربیت تعل، «ويژه يادگیری یهااختاللحركتي در  - ادراكي
 .51-44 :(94و  93) 5 ،استثنايي

أثیر آموزش راهبردهای شناختي ت» (1393) ب ،ملكي ؛ا ،میری

ان پسر پايه دوم و آموزدانشبركاهش اختالل يادگیری رياضي در 

 .127-115 :(1)3، مطالعات آموزشي و آموزشگاهي ،«سوم

های اثربخشي مهارت» (1397) ف ،مؤمني ؛م ،رستمیان ؛ح ،نادری

تي بر عملكرد خواندن، نوشتن و رياضي حرك -ادراكي

مجله مطالعات  ،«ان دارای اختالل يادگیری خاصآموزدانش
 .107 :8، ناتواني

اثربخشي بازی درماني شناختي » (1395ب ) ،سرپولكي ؛م ،نجفي

 ،«رفتاری بر پرخاشگری و اختالل امالء در كودكان دبستاني

 .117-101 :(21)6، سي افراد استثناييشناروان
Barbaresi, W. J., Katusic, S. K., Colligan, R. C., 

Weaver, A. L., & Jacobsen, S. J. (2005). Math 

learning disorder: Incidence in a population-

based birth cohort, 1976–82, Rochester, Minn. 

Ambulatory Pediatrics, 5(5), 281-289. 

Brown, T., & Link, J. (2016). The association 
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