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  قدمهم

گري، آموختن فعاليتي آيد. در نظريه سازاييآموزش براي انسان كنشي بنيادين به شمار مي

و براي درك، فهم و معنا بخشيدن  است كه براساس آن آموزندگان، خود دانش خويش را ساخته

هاي روزمره ). اغلب رفتارها و فعاليت1392كنند (اخوان تفتي و راقبيان، به اطالعات فعاليت مي

انسان وابسته به آموزش است. همه افراد تقريباً مدت زمان زيادي از عمر خود را در سامانه 

آموزشي ضروري است به آن توجه  هايي كه در سامانهكنند. يكي از واقعيتآموزشي سپري مي

هاي فردي آموزندگان در آموزش است. بدين معني كه آموزندگان از شود، در نظر گرفتن تفاوت

هاي آموزش، سبك و سرعت يادگيري، آمادگي، عالقه، انگيزه هاي ذهني، روشلحاظ توانايي

هاي فردي ي از تفاوتهاي تحصيلي با هم تفاوت دارند. يكنسبت به كسب دانش و انجام فعاليت

ناتواني جدي  آموزندگان اين است كه بعضي از آنان در يك يا چند زمينه درسي دچار مشكل و

 هاناتوانيگيرد؛ بلكه اين از تالش كم يا توان ذهني پايين نشأت نمي هامشكلهستند كه اين 

هاي عملكرد تحصيلي جنبهتوانند ديگر شوند، كه ميناميده مي 1ي يادگيريهاناتوانيها يا اختالل

را نيز تحت تأثير سوء قرار دهند و عواطف منفي نسبت به آموزش و سامانه آموزشي پديد آوردند. 

  ها بايسته و ضروري است. ها و برخورد مناسب، براي جلوگيري از اين آسيبشناخت اين تفاوت

اي از استعدادها و اي است؛ زيرا هر فرد مجموعهكنندهي يادگيري عارضه گيجهاناتواني

ي يادگيري نابينا نيستند، اما نميهاناتوانيان مبتال به آموزدانشفرد دارد. هاي منحصربهويژگي

- توانند بسياري از چيزها را شبيه همساالن خود ببينند؛ ناشنوا نيستند، اما در بسياري از موارد نمي

ماندگي ندارند، . از نظر رشد شناختي عقبتوانند مانند افراد طبيعي گوش كنند يا صداها را بشنوند

ي يادگيري انواعي دارد. انجمن روانهاناتواني). 1384، 2گيرند (لرنرولي با روشي متفاوت ياد مي

هاي ويژه به عنوان اختاللهاي يادگيري را زيربندي خود اختاللپزشكي آمريكا در آخرين طبقه
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واندن، نوشتن)، اختالل در زبان و گفتار و ي تحصيلي (رياضي، خهامهارتشكل اختالل در 

گيرشناسي نارساخواني بندي كرده است. براساس مطالعات همهي حركتي طبقههامهارتاختالل در 

درصدي شيوع، كمترين سهم را در مورد  10تا  5بيشترين شيوع را دارد. نارسايي حساب با تخمين 

). از همين رو، نسبت به ديگر 1392 ،1افمنشناسي به خود اختصاص داده است (هاالهان و كسبب

ي هاناتوانيهاي بيشتري نياز دارد؛ چرا كه آموزندگان مبتال به يادگيري به بررسي يهااختاللانواع 

درصد آنها تحصيل را  40برابر بيشتر احتمال دارد كه مدرسه را ترك كنند و تقريباً  5/1يادگيري 

ي يادگيري در معرض هاناتواني. بزرگساالن مبتال به )1394نريماني و شربتي، ( كنندرها مي

). پس اين 1385،  2مشكالت بيشتر در اشتغال و انطباق اجتماعي قرار دارند (كاپالن و سادوك

 اي هستند. هاي آموزشي ويژهگروه از آموزندگان، نيازمند موقعيت

رود، استفاده كار مي هاي آموزشي بههايي كه به منظورگسترش و بهبود موقعيتيكي از روش

). بازي در عين اينكه وسيله سرگرمي است، جنبه 1392ي آموزشي است (مهجور، هابازياز 

هاي زيادي در مورد اثر بازي بر پيشرفت تحصيلي آموزندگي و سازندگي نيز دارد. پژوهش

نقش  ) در پژوهشي تحت عنوان1386كودكان انجام شده است؛ به عنوان نمونه اعظمي و جعفري (

آموزي كودكان پايه سوم دوره ابتدايي به اين نتيجه دست يافتند بازي در پيشرفت تحصيلي و زبان

ان دختري كه در بازي شركت داده شده آموزدانشآموزي كه بين ميزان پيشرفت تحصيلي و زبان

 ان دختري كه از اين موقعيت برخوردار نبودند، تفاوتآموزدانشبودند با پيشرفت تحصيلي 

پردازد. علت افزا ميي توجههابازيبه  هابازيداري وجود دارد. پژوهش حاضر از انواع معني

شود. چندين دهه ي يادگيري مربوط ميهاناتوانيشناسي افزا به حوزه سببي توجههابازيانتخاب 

يا يادگيري نظريه  يهااختاللشناسي تا براي تبيين سبباند نظران تالش كردهاست كه صاحب

ي يادگيري دارند. در ابتدا هاناتوانيهاي متفاوتي از هاي مختلف تبيينالگويي ارائه كنند. نظريه

هاي يادگيري داراي نوعي آسيب يا كژكاري كردند كه ناتوانپژوهشگران چنين تصور مي
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). 1387مادرزادي هستند. آسيب ممكن است قبل، حين يا بعد از تولد وارد شده باشد (كريمي، 

يادگيري، ابتدا نظريه برتري جانبي متقاطع مغز و سپس  از پيشگامان مطالعه اختاللهاي 1ورتونا

نظريه غلبه نيمكره آميخته را ارائه كرد. براساس تبيين اين نظريه، گاهي مواقع نيمكره راست مغز 

). 4138، 2دهد و برعكس (ديويس و براونآن چه را كه براي نيمكره چپ فرض شده بود انجام مي

نظريه پردازش اطالعات ناتواني يادگيري را ناشي از وجود مشكل در يكي از مراحل پردازش 

ي هاناتوانيكند كه كودكان داراي داند. نظريه تأخير در رشد و تحول چنين تبيين مياطالعات مي

هاي خاص جذب هاي محيطي را در زمينهها و محركيادگيري كندتر از همساالن خود، آگاهي

ي اين كودكان را به هانارسايي). ديويس در تبييني متفاوت، 1389(سيف نراقي و نادري،  كنندمي

دهد و آن را نوعي موهبت و توانايي فطري قلمداد فرد آنها نسبت مياستعدادهاي ويژه و منحصربه

اتوان ). طرفداران نظريه كوتاهي دامنه توجه معتقدند كه كودكان ن1384 كند (ديويس و براون،مي

) از طرفداران نظريه كوتاهي 1976(3در يادگيري، دچار اشكال در تمركز و توجه هستند. راس

رسد يك نقص ذهني وجود دارد كه بيشتر كودكان ناتوان در نويسد: به نظر ميدامنه توجه مي

اند و آن عدم توانايي در تمركز دقت و توجه بر مطالب مورد بحث است. يادگيري با آن مواجه

ي يادگيري در يك تأخير هاناتوانياس از واژه توجه انتخابي استفاده كرد و اظهار داشت كه ر

). اين نظريه پژوهش 1389تحولي در توانايي حفظ توجه انتخابي ريشه دارد(سيف نراقي و نادري، 

افزا براي آموزندگان ناتوان در يادگيري رياضي سوق ي توجههابازيحاضر را به سمت انتخاب 

  شده صورت گرفته است.د.پرداختن به ناتواني يادگيري رياضي نيز سنجيده و حسابدا

ي يادگيري به اين علت است كه اكثر هاناتوانيانتخاب ناتواني يادگيري رياضي از ميان ساير 

ان به دليل تأكيدهاي معلم و والدين مبني بر دشواري و اهميت درس رياضي، از اين آموزدانش

). ارتباط ندادن درس رياضي با زندگي واقعي و عدم استفاده از 1385 حميد،( ترسنددرس مي
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شود، اين درس جذابيت چنداني نداشته باشد. اگر بازي در آموزشي باعث ميابزارهاي كمك

تواند با تجسم مفاهيم جريان تدريس و فراگيري رياضي وارد شود، عالوه بر ايجاد جاذبه مي

هاي مثبتي نسبت به اين درس ايجاد ان را تعميق بخشد و هيجانزآمودانشاساسي، درك رياضي 

ها در ارتباط با هاي مكرر معلمها بر عملكرد درس رياضي و نيز توصيهكند. تأكيد فراوان خانواده

كند. بيشترين ي يادگيري را دو چندان ميهاناتوانيدرس رياضي، اهميت پرداختن به اين شاخه از 

(شوركي، ملك پور و  شوده در مدارس، براي درس رياضي برگزار ميبرنامهاي فوقآموزش

هاي سنگين از سوي آموزش و پرورش براي ) و اين نكته حاكي از صرف هزينه1389احمدي، 

درس رياضي است. از سوي ديگر عملكرد ضعيف در درس رياضي، خودپنداره تحصيلي را 

نريماني، پرزور و شود (تحصيل ميجر به ترككند و اين مسئله در بسياري از موارد منتضعيف مي

هايي از اين قبيل در نظام ). روشن است كه براي پيشگيري از آسيب1385حميد، ؛ 1394بشرپور، 

هاي ديگر هاي متعددي در زمينه درس رياضي صورت گيرد. پژوهشآموزشي، نياز است پژوهش

هاي توان به پژوهشد كه از آن جمله ميي يادگيري با نقص توجه حكايت دارهاناتوانياز ارتباط 

 )،1394( يزچيو تبر يمانيسل ،يمانينر)، 1394( فرد ييو رضا كوله مرز انيبگ ،يعباس ،يمانينر

-) اشاره كرد كه با يافته1390) و اهرمي (1386)، هونجاني(1391يارمحمديان ( عابدي، پيروزفر و

ان آموزدانشتواند عملكرد تحصيلي توجه ميهايي مشابه به اين نتيجه رسيدند كه آموزش دقت و 

لذا پژوهش حاضر اثر  ي يادگيري را در خواندن و حساب، بطور معناداري افزايش دهد.هاناتوانيبا 

نارسا را در افزا را بر ميزان توجه و در پي آن عملكرد تحصيلي كودكان حسابي توجههابازي

 محور مصطفي تبريزيشيوه ترميمي بازيكند. در جريان پژوهش از درس رياضي بررسي مي

 . ) الهام گرفته شده است1393(تبريزي و همكاران، 

  روش
 از هاآزمودني شد تالش آن در و است شبه آزمايشي پژوهش نوع از حاضر پژوهش روش

  . شدند تقسيم كنترل و آزمايش گروه دو قالب در در و شوند انتخاب همگني گروه
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: جامعه آماري پژوهش حاضر دربردارنده همه گيريروش نمونهو  نمونهجامعه، 

شهرداري  4در منطقه  1393-94نارساي پايه چهارم بود كه در سال تحصيلي ان حسابآموزدانش

گيري در اين پژوهش، روش اند. روش نمونهتهران و در مدارس عادي دولتي مشغول تحصيل بوده

ازه اصلي پژوهش يعني توجه و عملكرد اي تصادفي است. براي سنجش دو سگيري طبقهنمونه

  درس رياضي از ابزارهاي زير استفاده شد:

توسط رازولد و  1956اين آزمون اولين بار در سال  ):1CPTآزمون عملكرد پيوسته(

همكاران به منظور يافتن خطاهاي توجه در بيماران دچار صرع كوچك ساخته شد. ارزيابي 

ها و نسخهديگر اهداف اين آزمون هستند. تاكنون فرمگري از خطاهاي توجه و سنجش تكانش

هاي مختلفي از آزمون عملكرد پيوسته براي اهداف درماني و پژوهشي تهيه شده است. نسخه 

شود. اين افزاري است كه با كمك رايانه انجام ميفارسي آزمون عملكرد پيوسته يك آزمون نرم

-زاده) و توسط آزادفالح، مشهدي، رسول1379نسخه از روي پژوهش هاديانفر و همكاران (

ساخته شده است. اين آزمون متشكل از دو مجموعه محرك  1388فر در سال طباطبايي و سلطاني

 30محرك تشكيل شده است. از اين تعداد  150عددي و تصويري است كه هر يك از آنها از 

رود با مشاهده مي ها) محرك هدف هستند كه از آزمودني انتظاردرصد كل محرك20محرك (

زاده به كوشش هاديانفر، نجاريان، شكركن و مهرابي 1379اي كه در سال آنها پاسخ دهد. نسخه

هاي مختلف را براي قسمت 93/0تا  59/0روزه ضريب اعتبار  20ساخته شده، در يك بازآزمايي 

 ري دارند. همهمبستگي معنادا 001/0آزمون نشان داده است. تمام ضرايب محاسبه شده در سطح 

پسر  آموزدانش 30چنين روايي آزمون با شيوه رواسازي مالكي براساس مقايسه گروه بهنجار(

هاي مختلف آزمون دبستاني) مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه آماري ميانگين دو گروه در قسمت

  داري را بين عملكرد دو گروه نشان داد. تفاوت معني

ان در درس آموزدانشآوري داده درباره عملكرد معبراي جمسأله رياضي: آزمون حل

                                                                                                                            
1. Contineous Performance Test 
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مسأله رياضي استفاده شد. اين آزمون توسط فرشته گلپرور در سال تحصيلي رياضي از آزمون حل

و با همكاري چند تن از معلمان با تجربه پايه چهارم ابتدايي در دانشگاه تبريز تهيه شده  1388- 89

هاي آزمون، در پژوهشآزمون و پسفرم موازي پيش بودن دواست. اين آزمون به دليل دارا

آزمون هر كدام آزمون و پسآزمايشي متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. پيشآزمايشي و شبه

هاي آزمون را از نظر روايي و نيز مناسب و قابل اجرا بودن، پرسش سوال تشريحي است. 10شامل 

ي يادگيري شهر تبريز تأييد هاناتوانيمراكز توانبخشي  تعدادي از معلمان پايه چهارم و متخصصان

ان پسر پايه آموزدانشنفر از  40ها، با فاصله يك هفته اند. به منظور تعيين پايايي آزمونكرده

خ دادند. ضريب ان گروه نمونه بودند، به آنها پاسآموزدانشچهارم ابتدايي كه متفاوت از 

بود. بنابراين آزمون حل مسئله  79/0آزمون هم ارز برابر  حاصل از دو يهانمرههمبستگي ميان 

  رياضي از روايي و پايايي نسبتاً مناسبي برخوردار است. 

 4انتخاب نمونه اين پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول منطقه  روش اجرا:

گي آموزش و گانه آن انتخاب شد. در مرحله بعدي با هماهن 22شهرداري تهران از ميان مناطق 

دبستان پسرانه) انتخاب شد. مبناي  3دبستان دخترانه و  3دبستان عادي دولتي( 6پرورش منطقه، 

انتخاب اين مدارس، همكاري مديران و نيز نزديكي مكاني به مدارس داراي پايگاه تابستاني بود. 

صالح رسيده اني كه نارسايي آنها در درس رياضي به تأييد مراجع ذيآموزدانشمديران مدارس 

ان كه آموزدانشاي براي اولياء اين بود و پايه چهارم را سپري كرده بودند، معرفي نمودند. نامه

نفر بودند، ارسال شد. در اين نامه توضيح داده شده بود كه براي انجام يك طرح  31مجموعاً 

ماه، دو ساعت ان به مدت دو آموزدانشپژوهشي مورد تأييد آموزش و پرورش منطقه، نياز است 

در هفته در اتاق بازي پايگاه تابستاني مدرسه حاضر شوند. موافقت يا عدم موافقت اولياء، با اين 

نفر  28ان عدم موافقت خود را در ابتدا اعالم كردند. آموزدانشنفر از  3نامه مشخص شد. اولياء 

اجراي جلسات بازي آغاز  مانده در دو گروه آزمايش(مداخله) و گواه(كنترل) قرار گرفتند وباقي

نفر به طرح  1نفر به داليلي از قبيل مسافرت تابستاني از ادامه طرح صرف نظر كردند.  9شد. 
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هاي سطح متوسط و برخوردار نفر اجرا شد كه تقريباً همه آنها از خانواده 20پيوست. نهايتاً طرح با 

اجراي جلسات بازي اطمينان حاصل از امكانات آموزشي متوسط بودند. قابل توجه است كه قبل از 

كنند. در گروه مداخله شد كه هيچ يك از اين كودكان هيچ داروي خاصي مصرف نمي

افزا كه توسط پژوهشگر و با همكاري كادر آموزشي ي توجههابازيان از اسبابآموزدانش

يا  يبيشتر ورزش هابازيكردند و در گروه گواه مدارس گردآوري شده بود، استفاده مي

  آموزشي بدين شرح بود: خودانگيخته بود. اجراي جلسه هاي

جلسه بود. جلسه اول و آخر به  16شده از والدين جهت همكاري هاي درخواستتعداد جلسه

دقيقه بطول  40جلسه مياني كه هر كدام حدود  14آزمون اختصاص داده شد. آزمون و پسپيش

يم يكي از كاركنان مدرسه برگزار شد. كودكاني كه مستقانجاميد، باحضور پژوهشگر و نظارت غير

كردند. آنها مجاز بودند در گروه گواه قرار داشتند، براي انتخاب بازي رهنمود خاصي دريافت نمي

يي را هابازياز توپ، طناب، دارت و لگوهاي موجود در اتاق بازي استفاده كنند يا خودشان 

 بازي اختصاصبودند، در ابتداي هر جلسه با اسبابترتيب دهند. كودكاني كه در گروه آزمايش 

كردند. در اين شدند و توضيح الزم را از پژوهشگر دريافت ميشده به آن جلسه آشنا مي داده

شد. در جلسه اول به هريك از بازي) استفاده مي 7بازي(مجموعاً گروه هر دوجلسه از يك اسباب

و از آنها خواسته شد كه دو طرح ارائه شده را بسازند.  قطعه رنگي دومينو داده شد 50ان آموزدانش

ها ها و زاويه آندومينو يك بازي انفرادي است و از آن جهت كه نياز به تنظيم دقيق فاصله مهره

). 1390دهد(مطهري و اندرودي، دارد، سطح كلي توجه و نيز قدرت جابجايي توجه را افزايش مي

ترين ها، عمدهل چرخش طرحهاي محنيز اشكال در تنظيم زاويهها و اشكال در تنظيم فاصله مهره

ان آموزدانشسنج  به ان نشان دادند. در جلسه دوم بازي اعصابآموزدانشبودند كه  ييهامشكل

سنج موجب تقويت هماهنگي چشم كردند. اعصابان به نوبت با آن بازي ميآموزدانشداده شد و 

).  اعالم خطا با روشن 1390شود (مطهري و اندرودي، ميو دست و ارتقاء سطح توجه و دقت 

تا دو مرتبه  آموزدانشداد. هر شدن المپ و به صدا درآمدن زنگ، هيجان جلسه را افزايش مي
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ان موفق شد آموزدانششد. يكي از مجاز به خطا بود و در مرتبه سوم نوبت او به نفر بعدي داده مي

خطا تا انتها هدايت كند. در جلسه سوم مكعب روبيك در اختيار در مرتبه دوم دسته فلزي را بدون 

ان قرار گرفت. در ابتداي جلسه يك آموزش كلي و مختصر درباره نحوه بازي داده شد. آموزدانش

هاي مكعب نشان دادند. مكعب كردن رنگكودكان تا انتهاي جلسه تالش مداومي براي رديف

شود (مطهري و رفتن قدرت تمركز ميو باالروبيك موجب تقويت هماهنگي چشم و دست 

ي دو نفره يا سه نفره تشكيل شد و هاگروه). در جلسه چهارم با نظارت پژوهشگر 1390اندرودي، 

ان قرار گرفت. تيزبين يك بازي فكري كارتي است كه در آموزدانشبازي فكري تيزبين در اختيار 

كارت فقط يك تصوير مشترك است،  تصوير از اشياء وجود دارد. بين هر دو 8هر كارت 

ها كوچك و كننده بايد آن را تشخيص دهد تا برنده شود. از آنجا كه تصاوير روي كارتشركت

ها بسيار ظريف بود، در آغاز روند بازي كند بود؛ اما بعد از حدود يك ربع ساعت، تفاوت

گرفت. كانون پرورش  ان به خوبي با نحوه بازي آشنا شدند و بازي سرعت و هيجانآموزدانش

فكري كه مبدع و مبتكر اين بازي بوده است در شناسنامه آن به افزايش هوش و قدرت تمركز به 

عنوان كاركرد اصلي بازي اشاره كرده است. در جلسه پنجم به جهت محدود بودن تعداد اسباب

اختيار داشتند. بازي  باالنس دربندي شدند. هر دو نفر يك بالان گروهآموزدانشباالنس، بازي بال

هاي بزرگ و دارد و بايد توپ هباالنس اينگونه است كه كودك هدايت توپي را برعهدبال

كوچك را از مسيري پيچ در پيچ به مقصد برساند. اين بازي نيز مشابه بازي تيزبين با هدف افزايش 

ان توضيح آموزدانشدقت و تمركز طراحي و توليد شده است. در ابتداي جلسه، جريان بازي براي 

ها، در بازي، جعبه آن نيز براي ديدن طرز صحيح قرارگرفتن توپداده شد. عالوه بر خود اسباب

باالنس چندين بار در ان با تكان دادن صفحه بالآموزدانشاختيار كودكان قرار گرفت. دو نفر از 

دقيقه از  30ي برگزار شد. جريان بازي اخالل ايجاد كردند. جلسه ششم در قالب يك اردوي تابستان

ان در ماز زميني شهربازي اميرپارس اختصاص داده شد. مازها آموزدانشزمان بازي به حضور 

شوند. مسيرهايي هستند كه برخي از آنها بسته و برخي ديگر باز هستند و به سوي هدفي منتهي مي



     Journal of  Learning Disabilities, Spring 2017                                      1396بهار  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله
                  

 Vol. 6, No.3/30-52                                                                                30-3/52ي ، شماره6ي دوره       

39 

ضمن جنبه سرگرمي، به افزايش  مازها از نظر رياضي قابل مطالعه هستند، نياز به ذهن فعال دارند و

). 1391كاغذي و زميني دارند(سلحشور، كنند. مازها دو نوع كلي مداددقت و توجه كمك مي

شدند. همه كودكان با هيجان يكديگر را در مسيريابي تا وارد مسير ماز ميتا سهان سهآموزدانش

ان يك پازل جوركردني موزآدانشكردند. در جلسه هفتم به هر يك از هدايت و راهنمايي مي

فومي داده شد كه به شكل يك حيوان بود. پازل قطعات بريده يا جدا از هم يك تصوير است كه 

ها با افزايش و پرورش قدرت آيد. پازلدست ميها در محل خود، تصوير اصلي بهدادن آنبا قرار

الزم بود در ابتدا ). 1391شوند(سلحشور، ي شناختي ميهامهارتدقت و حافظه، موجب رشد 

هاي ها، بتوانند مجدد تكهريختن تكهان شكل حيوان را بخاطر بسپارند تا پس از بهمآموزدانش

  گرفته شدند. از اول پي هابازيپازل را به يكديگر بچسبانند. از جلسه هشتم به بعد 

  نتايج
د تحليل و پردازش مور SPSSافزار آماري هاي بدست آمده از انجام آزمايش بوسيله نرمداده

آمار  هاي تحليل آمار توصيفي ميانگين، انحراف استاندارد و فراواني و روشقرار گرفتند. از روش

استنباطي تحليل كوواريانس چند متغيره در اين پژوهش استفاده شد. ميانگين و انحراف استاندارد 

 .آورده شده است 1گروه كنترل و آزمايش در متغيرهاي پژوهش در جدول 

 آزمونآزمون و پس. ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه در متغيرهاي پژوهش در پيش1جدول 

  متغيرها

  گروه آزمايش  گروه كنترل

 پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون

M SD  M  SD  M  SD  M  SD  

 06/2 5/10 5/2 4/7  8/1  8/8  7/2 1/9  عملكرد رياضي

 35/2 130 08/5 8/118  4/3  3/119  2/4 4/119 توجه
  

  ,4/7گروه آزمايش در عملكرد رياضي ( يهانمرهمشخص است  1گونه كه در جدول همان

=1M5/10=2M) 1=8/118) و در توجه, M130=2Mآزمون آزمون در مقايسه با پيش) در پس
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افزايش پيدا كرده است. براي بررسي معناداري اين تفاوت از آزمون تحليل كوواريانس چند 

 يره استفاده شده است.متغ

ان آموزدانشافزا برعملكرد رياضي ي توجههابازيپژوهش(اثربخشي  يهبراي بررسي فرضي

قبل از انجام ) از روش تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد. داراي ناتواني يادگيري رياضي

هاي اصلي مفروضههاي آن مورد بررسي قرار گرفتند. يكي از آزمون تحليل كوواريانس، مفروضه

كواريانس است، كه براي بررسي آن، از آزمون باكس  –هاي واريانس اين آزمون برابري ماتريس

نوع تخطي جدي از اين استفاده شد.نتيجه نشان داد كه اين مفروضه رعايت شده است، و هيچ

 = M ). 970/2و  < F=05/0 P ,87/0مفروضه وجود ندارد(

هاي دو گروه در صلي آزمون كوواريانس، برابري واريانسهاي افرضيكي ديگر از پيش

دهد واريانس دو متغيرهاي وابسته است كه از آزمون لوين استفاده شد. نتايج آزمون لوين نشان مي

معنادار نشده است.  Fگروه در تمام متغيرهاي پژوهش برابر است، زيرا در تمام متغيرها نسبت 

ي پژوهش در متغيرهاي پژوهش(عملكرد رياضي، توجه) در برابري واريانس متغيرها يمفروضه

 < P).05/0آزمون و پس آزمون رعايت شده است (پيش

 مفروضه ديگري كه بايد قبل از آزمون كوواريانس بررسي شود،  همگني شيب خط رگرسيون

 ها) در متغيرهاي وابسته است. به اين معنا كه نبايد تعاملي بين همپراش(آزمون همگني شيب

آزمون) وجود داشته باشد. نتايج بررسي همگني كاري آزمايشي(پسآزمون) و مداخله يا دست(پيش

دهد از است، نشان مي 1/0آمده كه  بزرگتر از دستشيب خط رگرسيون و نيز سطح معناداري به

همگني شيب خط رگرسيون در متغير علمكرد رياضي و توجه تخطي صورت نگرفته  يهمفروض

  شيب همگني خط رگرسيون در متغيرهاي پژوهش رعايت شده است.  يهاست. مفروض

خطي بين متغيرهاي وابسته و همپراش  يهديگر آزمون تحليل كوواريانس رابط يهمفروض

خطي بين متغير وابسته و  يام آزمون كوواريانس بايد يك رابطهاست. به عبارت ديگر براي انج

خطي بين متغيرها از نمودار  اشد. براي بررسي رابطه يجود داشته بهمپراش براي هر دو گروه و
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خطي بين متغير وابسته(عملكرد  يهپراكندگي استفاده شد. نمودار پراكندگي نشان داد كه رابط

آزمون) رعايت شده است. بين دو متغير آزمون) و همپراش(عملكرد رياضي پيشرياضي پس

چنين رابطه خطي بين متغير وابسته  ارد. همخطي وجود دارد و نمودار حالت منحني ند يهرابط

آزمون) رعايت شده است. بين دو متغير رابطه خطي آزمون) و همپراش (توجه پيش(توجه پس

وجود دارد و نمودار حالت منحني ندارد. بنابراين از مفروضه رابطه خطي بين متغير وابسته و 

  همپراش تخطي صورت نگرفته است.

نتايج  ها آزمون كلمگروف اسميرنوف انجام شد.ال بودن توزيع دادهچنين براي بررسي نرم هم

آزمون  نرمال است و فرض آزمون و پسپيش ه ينشان داد كه توزيع متغيرهاي پژوهش در مرحل

  آزمون رعايت شده است.آزمون و پسپيشه ي نرمال بودن متغيرهاي وابسته در دو مرحل

هاي فرضوواريانس، و عدم تخطي جدي در پيشهاي اصلي آزمون كبعد از تاييد مفروضه

آن، آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره براي بررسي تفاوت دو گروه در متغيرهاي پژوهش 

  آورده شده است. 2انجام شد كه نتايج آن در جدول 
  وابسته. نتايج آزمون معناداري تحليل كوواريانس چند متغيره براي اثر اصلي متغير گروه بر متغير 2جدول 

 F P رزشا  مالك يآماره  متغيرها

 گروه

 001/0 51/63 894/0 بارتلت –اثر پياليي 

 001/0 51/63 106/0 المبداي ويلكز

 001/0 51/63 46/8 اثر هتلينگ الي

 001/0  51/63 46/8 روي بزرگترين ريشه ي
   

مورد تفاوت دو دهد، هر چهار شاخص مالك آزمون در نشان مي 2طور كه نتايج جدول همان

معنادار است. ) P> 01/0گروه گواه و آزمايش در  متغيرهاي عملكرد رياضي و توجه در سطح (

اين يافته به اين معنا است كه دو گروه حداقل در يكي از متغيرهاي پژوهش با يكديگر تفاوت 

ملكرد رياضي و افزا بر عي توجههابازيهاي اصلي پژوهش مبني بر اثربخشي دارند. بنابراين فرضيه

هاي آزمون تحليل كوواريانس مبني بر اينكه دو گروه در يافته 3شود. در جدول توجه تاييد مي
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  كدام يك از متغيرها با يكديگر تفاوت دارند، آورده شده است. 
  

افزار براي افزايش عملكرد ي توجههابازي. نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره  براي اثربخشي 3جدول 

  ي، توجهرياض

  منبع
متغيرهاي 

  وابسته
SS  df MS F P 

ضريب 

 تاثير

 آزمونپيش
   **01/0 39/8  43/23 1  43/23 عملكرد رياضي

    078/0  03/2  89/16  1  98/16  توجه

گروه 

  آزمايش

  37/0  *007/0  46/9  41/26 1  41/26  عملكرد رياضي

  87/0  *001/0  05/116  49/488  1  49/488  توجه

  خطا
      79/2 16  64/44  عملكرد رياضي

      20/4  16 34/67  توجه

  كل
       20  01/1945  عملكرد رياضي

        20  01/311479  توجه

٠٠١/٠P<  **      ٠۵/٠P< *  

دهد دو گروه در يره نشان مي، آزمون تحليل كوواريانس چند متغ3با توجه به نتايج جدول 

اند؛ ) با يكديگر تفاوت داشته>F= ،01/0P 39/8آزمون در متغير عملكرد رياضي (پيش مرحله ي

اند. نتايج تحليل ) تفاوت آماري معناداري با يكديگر نداشته>F= ،01/0P 03/2ولي در توجه (

، =44/64Fعملكرد رياضي ( يآزمون، مشخص كرد، بين نمرهثر پيشكوواريانس با كنترل ا

01/0P<( و )34/67توجهF= ،01/0P<( ري معناداري ايجاد آزمون تفاوت آماپس دو گروه در

آزمون در مقايسه عملكرد رياضي و توجه گروه آزمايش در پس يهاست. به عبارت ديگر نمرشده

هاي پژوهش مبني بر با گروه كنترل به طور معناداري افزايش پيدا كرده است. بنابراين فرضيه

چهارم تاييد  يكرد رياضي و توجه كودكان پايه افزا بر افزايش عملي توجههابازياثربخشي 

شود و اين روش در رياضي و توجه اثربخش بوده است. ضريب تاثير محاسبه شده براي  مي

است، 87/0و  37/0ي توجه افزا بر ميزان عملكرد رياضي و توجه به ترتيب هابازياثربخشي 
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و توجه افزا بر هر دو متغير عملكرد رياضي ي توجههابازيتوان نتيجه گرفت اثربخشي بنابراين مي

  موثر است، اما بر توجه تاثير بيشتري داشته است.

  گيريبحث و نتيجه
ان آموزدانشرد رياضي و توجه افزار بر عملكي توجههابازينتايج پژوهش حاضر اثربخشي 

ي هابازيآزمايشي( يهچهارم بود كه نتايج نشان داد گروه آزمايش كه تحت مداخل پايه ي

در مقايسه با گروه كنترل و مرحله ي  متغيرهاي عملكرد رياضي وتوجهافزا) قرارگرفتند، در توجه

گيوي، هاي قمرياند. نتايج پژوهش حاضر با پژوهشباالتري كسب كرده يهانمرهآزمون پيش

و همكاران  1)، اپسي1391)، اماني و همكاران(1391و همكاران( )، عابدي1387( نريماني و بشرپور

اند كه نشان داده )2011(5كسلر و الكايو)، 2010(4گري)،2010(3لتونمي)، 2007( 2)، ملتزر2004(

ي شناختي هامهارتبخشي شناختي و آموزش توجه موجب بهبود افزا، تواني هدفمند توجههابازي

اي را بر اي و غيررايانهي رايانههابازيها اثربخشي شود؛ همسو است. بسياري از پژوهشمي

ان داراي اختالل آموزدانشفعال، توجه و عملكرد تحصيلي  يدهاي اجرايي، حافظهكاركر

  اند.نشان داده فعالي و ناتواني يادگيريتوجه بيشنقص

ميزان توجه يادگيرندگان به موضوع درس از عوامل اصلي در امر آموزش و يادگيري است،  

شود و اگر غاز ميابتدايي هر يادگيري با توجه آ يكند كه مرحلهكه بندورا تاكيد مي طوريبه

هاي عالي ذهن ترين فعاليتگردد. توجه يكي از مهمدار ميتوجه كافي نباشد، يادگيري فرد خدشه

هاي اصلي ساختار شناختي است كه در ساختار هوش، حافظه و ادارك است و تنهايي يكي از جنبه

يژه ناتواني دگيري بهي ياهاناتوانيهاي اصلي نيز نقش مهمي دارد. نارسايي توجه يكي از هسته

                                                                                                                            
1. Epsy 
2. Meltzer 
3. Milton 
4. Geary  
5. Kesler & Lacayo 
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اندكه كودكان ها نشان داده). پژوهش2006، 2و سيدمن 2006، 1(سوانسون و ژرمن رياضي است

تري داراي اختالل يادگيري نسبت به كودكان به هنجار در جستجوي ديداري عملكرد ضعيف

زرگسالي نيز ادامه دهد نارسايي توجه در اين افراد تا سنين بها نشان ميدارند. حتي بعضي از يافته

   ). 2012(الندرل و ويلبرگر،  يابدمي

ي شناختي افرادي با هامهارتبراي بهبود  3افزا و توانبخشي شناختيي توجههابازياستفاده از 

ظرفيت  يرخاسته از پيشرفت دانش در زمينهب فعالي،ناتواني يادگيري و بيش هاياختالل

دهند كه ست كه شواهد نيرومندي وجود دارد كه نشان ميو خودترميمي مغز انسان، ا 4پذيريشكل

هاي شناختي به دقت توان با كمك آموزششناختي مانند توجه را ميروان -هاي عصبكنش

  .)2007، 5اوكانل، بلگروو و روبرتسون( اي بادوام بهبود بخشيدطراحي شده، به گونه

اي است كه توسط دانشمندان واژه پذيري سلسله اعصاب مغز،پذيري مغز يا همان شكلانعطاف

 .شود. توانايي مغز به تغيير در هر دوره سني اشاره داردكرات استفاده ميعلوم اعصاب به

هاي منحصربفرد و گيري شخصيتپذيري نقش مهمي را در رشد و نمو مغز يا ذهن و شكلانعطاف

گيري مغز همان توانايي مغز به تغيير پذيري و شكلانعطاف ).1387(جنتيان، كندمتمايز افراد ايفا مي

دهد، ولي در ساختمان از نظر ساختاري و كاركردي(آنچه كه كاركرد اندام را تحت تاثير قرار مي

پذيري، مطالعه و پژوهش بر روي به عبارت ديگرعلم شكل)، است. آوردآن تغييرى به وجود نمي

هاى عصبي نخاع شوكي (شامل ياختهخاكسترى مغز و  ي. مادهيك فرآيند فيزيكي و جسمي است

(بوئن و ضخيم و غليظ شدن و در مقابل كوچك شدن را دارد) توانايي عصبي رشته يچند 

  ).2007، 6لينكولن

تغيير و شوند. توانند تخليص شوند و از نو ساخته شوند و يا قوي و ضعيف اتصاالت عصبي مي

                                                                                                                            
1. Swanson & Jerman 
2. Seidman 
3. Cognitive rahabilition 
4. Brain plasticity 
5. O’Connel, Bellgrove & Robertson 
6. Bowen & Lincoln 
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كه  براي مثال، هر زمان. گرددي افراد ميهاتحول در ساختار فيزيكي مغز سبب تغيير در توانايي

هاي عصبي جديد شكل هگذرگا :شودآن در ذهن نيز منعكس مي فعاليتي يادگرفته شود تغييرهاي

كنند. گرفته دستوراتي را درباره چگونگي انجام هر مرحله از آن فعاليت جديد به مغز ارسال مي

گردد؛ سپرده شود، تغييراتي در مغز ايجاد مي كه فعاليت جديدي به فراموشيهم متقابالً هر زمان 

شوند. بنابراين گذرهاي عصبي كه زماني به حافظه متصل بودند، دچار تنزل و يا از هم گسسته مي

بر اثريادگيري يك  -گردد تغييرات ايجادشده در مغز يا سبب پرورش و پيشرفت توانايي مي

كاناس، كاسودا، آنتولي و ي يك فعاليت(فراموش -شود يا موجب تضعيف آن مي - فعاليت جديد

 ).2013، 1فجاردو

اند، ساختار مشخصي پذيري مغز كه طبق روش خاصي تدوين شدههاي مبتني بر انعطافبرنامه

اين  .خصوص را بهبود ببخشنداز مغز را مورد توجه قرارداده تا عملكرد و واكنش آن ناحيه به

شكل جديدي به آن  وز را تحت كنترل خودگرفته پذيري درونزاد و اصلي مغبرنامه، انعطاف

(بوئن  كندكه عملكردكلي فرد را افزايش دهدگيري ميرا تنظيم و هدفاي آنگونهبخشد و بهمي

است، با گذشت زمان عالوه بر كارهاي تئوري كه در اين حوزه صورت گرفته ).2007و لينكولن، 

هاي درماني سرتاسر جهان توجه بيشتري به روشپذيري مغز در دانشمندان فعال در علم انعطاف

جسمي، رواني و  ادراكي  يهامشكلاز  ايپذيري مغز براي درمان طيف گستردهمبتني بر انعطاف

 نشان دادند. 

شناختي افراد مبتال به ناتواني هاي عصب روانها به صورت گسترده تفاوتاز آنجا كه پژوهش

) اين 2010، 2؛ گري2001(ويلسون و اسوانسون،  اندادي نشان دادهيادگيري را در مقايسه با افراد ع

پذيري شناختي مبتني بر شكلعصب روان هايها براي مداخلهاز بهترين كانديدگروه از افراد، يكي 

گيرند، مي مبتني بر توانبخشي شناختي قرار هاييافرادي كه تحت مداخله عصبي هستند.

  كند.ي شناختي آنها افزايش پيدا ميهامهارتعملكردهاي اجرايي و 
                                                                                                                            
1. Cañas, Quesada, Antolí & Fajardo 
2. Geary 
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 )، گري2009(3كلوسكي، پركينز و دايونر)، مك2005(2)، دوكر2004( و همكاران1اپسي 

هاي خود وهش) در پژ2010(5و مازاكو و هنيچ )2010( 4)، جردن، گالتينگ و رامينيني2010(

ود عملكرد تحصيلي شناختي از جمله آموزش توجه بر بهبعصب روان نشان دادندكه مداخله هاي

 -ي عصبهامهارتتوجه يكي از ي يادگيري موثر است و هاناتوانيرياضي كودكان دچار 

شناختي است كه پيش نياز دروس مختلف از جمله رياضيات است. بنابراين در تبيين اين روان

كسب  توان گفت كودكاني كه ناتوان در يادگيري رياضي هستند، فرآيند رشد آنها درها مييافته

كه  است. كودكاني با ناتواني يادگيري رياضي با ايندقت و توجه طبيعي دچار تاخير يا وقفه شده 

توجهي دچار اشتباهاتي مثل عدم توجه به دانند، اما به دليل بيعمليات رياضي را به خوبي مي

محاسبه  ها، عدم توجه به ستون يكان، دهگان، صدگان، عدم توجه به نوشتن كامل اعداد،عالمت

گيرد. توجهي شكل ميشوند كه اين مشكل در اثر بينكردن يك عدد و جا انداختن اعداد مي

تسلط داشته باشند كه اين  هامهارتكودكان براي يادگيري تكاليف رياضي بايد بر يك سري 

از طريق تجربه، آموزش ويادگيري  هامهارتشامل توجه، حافظه و... است. اكتساب اين  هامهارت

دهند، ولي كودكان با را به صورت خودكار انجام مي هامهارتاست. اكثر اين كودكان اين 

با مشكل مواجه هستند و بايد به آنها آموزش  هامهارتناتواني يادگيري رياضي در يادگيري اين 

ويژه كودكان با هاي ابتدايي مدرسه بايد در آموزش رياضي به كودكان بههداد. لذا معلمان پاي

يادگيري رياضي به پيشايندهاي يادگيري درس رياضي همچون توجه و دقت، توجه نمايند.  اتوانين

بهبود توجه تا حدود زيادي به تجارب كودكي ارتباط دارد. كودك تجارب خود را از طريق 

سازي آورد. بنابراين اگر بتوان به غنيدست ميدر طي دوران رشد به هابازيويژه گوناكون به

ي موثر و هدفمند اقدام نمود، احتماالً به رشد و بهبود توجه كودك منجر هابازيو رواج محيط 

                                                                                                                            
1. Epsy 
2. Dowker 
3. McCloskey, Perkins & Divner 
4. Jordan, Glutting & Ramineni 
5. Mazzocco & Hanich 
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  خواهد شد.

كه كودكان با ناتواني يادگيري رياضي در توجه مشكل دارند، آموزش توجه  با توجه به اين

تواند باعث بهبود و باال رفتن سطح عملكرد تحصيلي شود. به عبارت ديگر، متناسب با مي

هاي توجه اعم از توجه پايدار، انتخابي، تقسيم شده و ... با استفاده از بازي به كودكان همولف

آموزش داده شود و بدين طريق موجب افزايش و بهبود توجه آنان و به تبع آن، موجب بهبود و 

ان داراي اختالل آموزدانشبهبود عملكرد رياضي ان گردد. آموزدانشتقويت عملكرد رياضي در 

توان بدين شكل نيز تبيين كرد يري رياضي در مقايسه با گروه كنترل در پژوهش حاضر را مييادگ

كه توجه  در آموزش و يادگيري از عوامل مهم و تاثيرگذار است، بالطبع با  كه با توجه به اين

طور خالصه، در تبيين اثربخشي به يابد.افزايش توجه، عملكرد تحصيلي و رياضي نيز بهبود مي

افزا بر افزايش توجه و عملكرد رياضي كودكان داراي ناتواني ياديگري رياضي، ي توجههايباز

) مغز عضوي پوياست و ظرفيت 1پذيري عصبي  استناد كرد. از آنجا كه توان به اصول شكلمي

تغييرات رفتاري، تغييرات  ) پايه ي2وسيعي در طي زندگي دارد.  شناختيبازسازماندهي عصب

) توانايي شناختي معموالً قابل 3هاي دندريتي و سيناپسي است. ويژه در رشتهمغز، به ساختاري در

ها ) تحريك ساختارمند تجارب براي مغز با باال بردن بهبود كاركرد رفتاري نورون4بهبود هستند. 

كارگيري نواحي نزديك به آسيب و نواحي ) بازسازي كاركردي معموالً شامل به5همراه است. 

 –فرايندهاي پايين  ه يتعامل پيچيد كننده ي) نتايج رفتاري منعكس6است. در نيمكره ديگر  مشابه

حاضر  ). پژوهش2001اي است(سولبرگ و ماتير، نيمكرهپايين و تاثيرات  ميان و درون –باال و باال 

اي ههاي ساختارمند براي تمرين كردن جنبههايي از اين دست با فراهم آوردن فرصتو پژوهش

متعدد،  براساس مطالعه هاي شود.ود توجه و عملكرد رياضي منجر ميبگوناگون توجه به به

شود(سولبرگ و سازي مكرر و تحريك سيستم توجهي موجب افزايش ظرفيت شناختي ميفعال

هاي شناختي شده كه ).  فعال كردن و مكرر مناطق درگير توجه باعث تغيير در ظرفيت2001ماتير، 

 هاييمحدوديت با پژوهش اين .زيربنايي در فعاليت نوروني است دهنده ي تغييرهاي اناين خود نش
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 ناتواني داراي انآموزدانش حاضر پژوهش آماري يجامعه كه اين جمله از بود؛ همراه نيز

 به نتايج تعميم امكان كه بود تهران شهر  دبستان مقطع چهارم پايه در تحصيل به شاغل يادگيري

 به توجه با چنين هم. است روروبه احتياط با ديگر شهرهاي و مقاطع در انآموزدانش ساير

 حاضر پژوهش هايمحدوديت ديگر از نتايج پيگيري عدم ان،آموزدانش تحصيلي زمان محدوديت

 و طراحي شده ذكر هاي محدوديت احتساب با ديگري هايپژوهش شودمي پيشنهاد بنابراين. است

 . گردد تنطيم

 منابع

). بهتر بخوانيم: راهكارهايي براي بهبود درك مطلب و انگيزش 1392( تفتي، مهناز و راقبيان، رويا.خوانا

  نور.خواندن. تهران: نشر آواي

). رواسازي 1388فر، عاطفه و مشهدي، علي (زاده طباطبايي، سيدكاظم؛ سلطانيآزادفالح، پرويز؛ رسول

 رفتاري شناختي سينا. آزمون عملكرد پيوسته. موسسه تحقيقات علوم

 ي آموزي) كودكان پايه). نقش بازي در پيشرفت تحصيلي(زبان1388اعظمي، محمود و جعفري، عليرضا.(

  .9-30)، 2(1رفتاري، . مجله علوم1385-86سوم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي

ايكولوژيك و تعليم هاي نوروس). اثربخشي روش1391(ت؛ برهمند، اوشا و نريماني، محمد اماني، مالح

 .6-21)، 2(1ي يادگيري، هاناتوانيمحتوا در اصالح اختالل يادگيري رياضي. مجله 

ان نارساخوان دختر پايه سوم آموزدانش). اثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندن 1390اهرمي، راضيه(

  ارشد، دانشگاه اصفهان. كارشناسيي نامه ابتدايي شهر اصفهان. پايان

). درمان اختالالت يادگيري رياضي. تهران. 1393، مصطفي؛ تبريزي، عليرضا و تبريزي، نرگس (تبريزي

 روان.  نشر فرا

رفتاري بر شدت عالئم اختالل -درماني مبتني بر رويكرد شناختي). اثربخشي بازي1387جنتيان، سيما.(

. دانشگاه آزاد اسالمي. ارشدكارشناسي ي نامهساله. پايان 11ا ت 9 ان پسرآموزدانشفعالي بيش

 خوراسگان. 
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ان دختر و پسر دوره ابتدايي ناحيه آموزدانش). بررسي اختالل يادگيري رياضي در 1385حميد، نجمه.( 

تربيتي و روانشناسي يك شهر تهران و اثر آموزش كاربردي در كاهش اختالل رياضي آنان. مجله علوم

  .119-136)، 2(13دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

پور، تفتي، مهناز و فيضي). موهبت نارساخواني. ترجمه اخوان1987امر (دي؛ براون، الدونديويس، رونالد

 ). دانشگاه الزهرا(س). تهران. 1384( هايده.

 ي يادگيري كودكان. تهران: رسا.هاناتواني). مشكالت و 1391سلحشور، ماندانا (

 ي ويژه در يادگيري. تهران: نشر ارسباران.هاارسايين). 1389اله ( نراقي، مريم و نادري، عزتسيف

ي هامهارت). بررسي اثربخشي آموزش 1389پور، مختار و احمدي، غالمرضا (شوركي، قنبر؛ ملك

حركتي ظريف بر يادگيري مفاهيم رياضي در كودكان داراي اختالل يادگيري رياضي پايه سوم تا 

ريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار، رهبري و مدي ي پنجم شهرستان ميبد. فصلنامه

13)22 ،(126-105. 

). اثربخشي آموزش توجه بر عملكرد رياضي 1391عابدي، احمد؛ پيروزفر، معصومه و يارمحمديان، احمد.(

 .92-106، 2ي يادگيري، هاناتوانيان با ناتواني يادگيري رياضي. مجله آموزدانش

شده ). مقايسه پردازش خودكار و كنترل1387د و بشرپور، سجاد (ن؛ نريماني، محمگيوي، حسيقمري

اطالعات در افراد مبتالبه اختالل افسردگي اساسي و افراد بهنجار و بررسي تأثير داروهاي ضدافسردگي 

  .87-103)، 1(4شناختي،  بر اين متغيرها. مطالعات روان

پزشكي. جلد دوم. ترجمه پورافكاري، ). خالصه روان2001جيمز(كاپالن، هرولد و سادوك، بنجامين

 ). تهران: نشر شهرآب.1385اهللا.(نصرت

). اختالالت يادگيري: مسائل نظري و عملي به انضمام مطالعات موردي. تهران: 1387كريمي، يوسف.( 

 نشر ساواالن.

جه بر ). اثربخشي آموزش خودنظارتي تو1389آذر، اسكندر.(گلپرور، فرشته؛ ميرنسب، ميرمحمود و فتحي

ان پسر پايه چهارم ابتدايي دچار ناتواني رياضي. فصلنامه آموزدانشمسئله رياضي عملكرد حل

 .41-41)، 3(4روانشناسي كاربردي، 
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ها، تشخيص، و راهبردهاي تدريس. ترجمه دانش، ي يادگيري: نظريههاناتواني). 1997لرنر، ژانت (

 ). تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.1384عصمت. (

). مقايسه اثر بخشي 1394فرد، اكبر( ييكوله مرز، محمدجواد و رضا انيمسلم؛ بگ ،يمحمد؛ عباس ،يانمينر

آموزش هاي كنترل تكانه و توجه بر پردازش هيجاني، تكانشگري و حواس پرتي دانش آموزان مبتال 

  . 22-1، )22(9پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري،  ي مجله .به اختالل رياضي

). مقايسه ي حساسيت بين فردي و تعادل عاطفي در 1394و بشرپور، سجاد( زيحمد؛ پرزور، پروم ،يمانينر

  . 141-125، )1(5ناتواني هاي يادگيري،  مجله ي .دانش آموزان با و بدون اختالل يادگيري خاص

بود ). بررسي تاثير توانبخشي شناختي بر به1394نرگس( ،يزچيو تبر لياسماع ،يمانيمحمد؛ سل ،يمانينر

روان  مجله ي .ADHDنگهداري توجه و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان داراي اختالل 

   .118-134)، 2(4شناسي مدرسه، 

). مقايسه ي حساسيت اضطرابي و عملكرد شناختي در دانش 1394(روانيانوش ،يمحمد و شربت ،يمانينر

  . 100-85، )4(4ناتواني هاي يادگيري،  مجله ي .آموزان با و بدون نارسانويسي

بازي (با تأكيد بر روانشناسي بازي). ). راهنماي انتخاب اسباب1390مطهري، محمدرضا و اندرودي، اصغر(

 تهران: نشر البرز.

 نظر كامل). تهران: نشر ويرايش. ). روانشناسي بازي(تجديد1392مهجور، سيامك (

). تهيه و ساخت فرم 1379ه، مهرناز.(زادهاديان فر، حبيب؛ نجاريان، بهمن؛ شكركن، حسين و مهرابي

 .388-404)، 4(4فارسي آزمون عملكرد پيوسته. مجله روانشناسي، 

ها، تدريس موثر). ترجمه هاي يادگيري(مباني، ويژگي). اختالل2005پي و كافمن. جيمز (هاالهان، دانيل

 رسباران. ). تهران: نشر ا1392( دهنوي، صديقه.عليزاده، حميد؛ همتي، قربان و رضايي

ان دوره ابتدايي آموزدانشنويسي ). اثربخشي آموزش دقت بر توانايي ديكته1386هونجاني، اسماعيل (

  ارشد. دانشگاه اصفهان.كارشناسيي نامه داراي اختالل يادگيري شهر اصفهان. پايان
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Examining the effect of attention-increasing games on the 
math performance and attention of students with dyscalculia 

M. AkhavanTafti1, F. RobatJazi2 & Z. Hashemi3    

 

Abstract 

The present research investigated the effect of attention-increasing games 
program on the math performance of students with dyscalculia. Research 
population comprised all the 4th grade students with dyscalculia in the 
academic year 2015-2016 in Tehran. Twenty students were selected using 
stratified sampling method and were assigned randomly to experimental and 
control groups. The experimental group had 14 AI games sessions, while the 
control group continued with their academic routines. Continuous 
Performance Test (CPT, Hadianfar, et.al, 2000) and Math Test (Golparvar, 
et.al, 2010) were used as the pre and post tests for both the groups. Data was 
analyzed using descriptive and inferential statistics-ANCOVA-. Results 
showed that AI games improved attention level (F=67/34, P> 0.01) and 
math performance (F=64/44, P> 0.01) of the experimental group; however, 

it was more influential on students’ attention. It is concluded that design and 
use of such interventions are beneficial for learning and academic 
enhancement of students with learning disabilities.  

Key words: dyscalculia, attention-increasing games, math performance.  
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