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Abstract 

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 present study was to determine the effectiveness 

of cognitive- behavioral plays on improve mathematics performance and 

perception the spatial relationships in students with mathematics learning 

disability. A quasi-experimental design with pre-test, post-test and a two 

months follow- up with control group was used. through purposeful sampling 

method, 30 participants who met the inclusion criteria were selected in the 

center of specific training of leaning disability in Zarandiyeh- Saveh and 

randomly assigned to two groups of cognitive- behavioral play therapy or 

control, n1=n2=15. Research tools were the tests of conoli’s Key math (1988) 

and Farastick’s perpetual- visual (1963) which were administered in three 

stages for two groups and the protocol of Schaefer& et al’s cognitive- 

behavioral play to the experimental group during nine weekly, 60- minute 

sessions and data were analyzed using mixed model repeated measures 

analysis variance. Finding showed that cognitive- behavioral play therapy had 

a significant effect on math performance and perception the spatial 

relationships of students with mathematics learning disability and this effect 

remained stable at follow-up. Since cognitive- behavioral play therapy likely 

leads to improve basic skills of mathematics, spatial awareness, visual- spatial 

perception, space perception, motor and orientation in students with 

mathematics learning disability, effect on math performance and perception 

the spatial relationships. Hence, it can be used as a low- cost and effective 

psycho educational method for improving students with mathematics learning 

disability. 
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رفتاری در بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی در  -های شناختیبازی اثربخشی

 با ناتوانی یادگیری ریاضی  آموزانِدانش

 2 مهسا احتشامی، 1 اصغرجعفری

 As_Jafari@sbu.ac.ir .علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ۀ، دانشکدشناسیگروه روانمسئول(  ۀ)نویسند .1
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 یدیکل واژگان

درمانی، روابط بازی

فضایی، عملکرد ریاضی، 

 ناتوانی یادگیری ریاضی

 دهیچک

ی یاها با ناتوانی یادگیری ریاضی به علت کژکارکردهای شناختی و رفتااری، نصا    موزانِآدانش

رواباط فضاایی و    ادراکفضاایی دارناد کاه باه ضا   در       -یاابی و راردازد دیاداری   در جهت

هاای  باازی  ت یین اثربخشای  حاضر، رژوهشهدف شود. منجر می محاسبات ایرایه هایمهارت

آماوزان باا نااتوانی    اک روابط فضایی و عملکارد ریاضای داناش   رفتاری در بهبود ادر -شناختی

آزمون با گروه گواه و رس-آزمونآزمایشی و طرح ریشنیمه. رود رژوهش بود یادگیری ریاضی

آماوزد ویاژه    مرکا  در  هدفمندگیری به رود نمونه آموزدانش 30 بود. یک ریگیری دو ماهه

 گاواه نفاره آزماایش و    15 هاای و در گروهانتخاب  ساوه-ی در شهرستان زرندیهریادگناتوانی ی

-( و ادراکای 1988) کناولی  های ریاضایات کای مات   آزمون اب ارهای رژوهش جایگ ین شدند.

هاای  باازی  و برناماه هار دو گاروه    بار روی که در سه مرحله  ند( بود1963) فراستیکدیداری 

اجارا  ای گروه آزماایش  بر یک ساعته جلسه 9در  (2002شاوفر و همکاران ) رفتاری -شناختی

. نتاای   ندگیری مکرر تحلیال شاد  با اندازه مختلط تحلیل واریانس با استفاده ازها و دادهشدند 

 و ادراک رواباط فضاایی    بار بهباود عملکارد ریاضای     رفتاری -های شناختیبازی کهنشان داد 

از آن جاایی کاه   رایادار ماناده اسات.     ریگیری ۀمرحلدر  تأثیر این داشته و تأثیر آموزاندانش

ریاضی، آگاهی فضاایی،   ایهای رایهمنجر به تصویت مهارت رفتاری احتماالً -های شناختیبازی

باا نااتوانی یاادگیری     آماوزانِ یابی داناش فضایی، ادراک فاصله، حرکت و جهت -ادراک دیداری

 ماثثر ه یناه و  کاارگیری آن کا   ه آموزشی که با  -توان از این رود روانیشود، میریاضی می

 است، برای بهبود کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
p.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 9

:2
8 

+
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 1

6t
h 

20
21

https://jcp.khu.ac.ir/article-1-3179-fa.html


  روانشناسی شناختیفصلنامۀ                                                                                                           3، شمارۀ 7 ۀ، دور1398پاییز 

 

76 

 

 مقدمه

ناتوانی در یادگیری ریاضی به صورت نص  در درک اعداد، 

حفظ کردن قواعد حساب، دقت یا روان باودن محاسابات،   

هاای خفیا ، متوساط و    صحت استدالل ریاضی در حالت

راهنمااای  شااود. در سااومین نسااخهشاادید مشااخ  ماای

تشخیصی و آمااری اخاتالالت روانای باه عناوان اخاتالل       

 یادگیری ریاضی مطرح شد که بر اساس تغییرات جدید در

روانای  ویرایش رنج  راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

(5-DSM)1 باا عناوان نااتوانی     2از اختالل یادگیری خاص

انجمان روان ر شاکی   شاود ) در یادگیری ریاضی یااد مای  

کااه باار توانااایی کااودک باارای دریافاات،  ( 1393 آمریکااا،

رااردازد، تج یااه و تحلیاال یااا الخیااره اطالعااات تااأثیر   

توانااد خواناادن، نوشااتن،  ایاان اخااتالل ماای  .گااراردماای

کردن یا حل مسائل ریاضای را بارای کاودک دشاوار     هجی

 (.2005، 3کند )گرستن، جردن و فلوج

 ( اصطالح اختالل یاادگیری در 1925هنسچن )اولین بار  

هاای یاادگیری ریاضای    اناوا  نااتوانی   برد. کارهریاضی را ب

هاای  شامل این ماوارد اساتن نااتوانی در تشاخی  شاکل     

ریاضی مانند تشخی  دایره از مربا  یاا مثلات، تشاخی      

اندازه مانند مشکل در تجس  ب رگ، کوچک، کوتاه و بلند، 

های مختل  و اعداد، تناظر یک به عدم تمای  بین مجموعه

ند ناتوانی در ربط دادن مفهوم عددی هار عادد باه    یک مان

 -نماد آن، شمردن اعداد، نااتوانی در ریوساتگی شانیداری   

مانند عدم تداعی نماد با کمیت و عدم درک ایان   ؛دیداری

های نوشتاری دارند، مشاکل در  که اج ای شنیداری م ادل

مانند مشکل در جم  و تفریا  و   ؛درک ارزد مکانی اعداد

مشاکل در  ،ترتار و با رگ  به واحدهای کوچک تبدیل اعداد

مانند جما ، تفریا ، ضارب و     ؛های محاسباتی رایهمهارت

مانناد تشاخی  اجساام     گیاری؛ مشکل در انادازه تصسی ، 

تار، ارزد راولی مانناد    ر یا کوچاک تتر، ب رگبلندتر، کوتاه

هاای مختلا ،   در یادگیری در ترکیب و جم  سکه یناتوان

ساعت و گفتن زمان، مشکل در زباان   ناتوانی دراستفاده از

های بیشتر، کمتار، قبال و   کمی مانند مشکل در درک واژه

 . لهئمسو حل له ئمسب د، ک  و زیاد، و ناتوانی در خواندن 

                                                           
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental    

   Disorders 
2 specific learning disorder 
3 Gersten, Jordan, Flojo 

وی نارسااایی در عملکاارد ریاضاای را ناشاای از اخااتالل در  

دانست و عصیده داشت که علات  سیست  عصبی مرک ی می

 بیروناایِ ۀاخااتالل در شاابکریاضاای ناااتوانی در یااادگیری 

باشاد )باه   های ریاضی میمربوط به توانایی عصبیِ خودکارِ

 (.2001نصل از روث، 

شود زمانی مطرح می ،ریاضی ناتوانی در یادگیریِتشخی  

کاودک بارای    های اساتدالل ریاضای و حساابِ   که مهارت

ماه، حتی با وجود مداخالت کمکای، کمتار از    6دست ک  

حساب سان، تواناایی هوشای و ساط       حد مورد انتظاار بر 

(. شایو   2015، 4تحصیالت باشد )سادوک، سادوک و روی 

های مختل  تحصایلی در  اختالل یادگیری خاص در حوزه

های مختلا  از  ها و فرهنگمیان کودکان دبستانی در زبان

درصاد   4درصد و شیو  آن در ب رگساالن حادود   15تا  5

 8تاا   5حدود  .(2013)انجمن روان ر شکی آمریکا،  است

درصد کودکان در سنین مدرسه با مشکل یادگیری ریاضی 

 DSM-5در (. 2018، 5مواجه هستند )سوارز، ایوان  و راتل

 -های عصابی اختالل ۀهای یادگیری خاص در طبصاختالل

اخاتالل یاادگیری   تحولی قرار گرفته است. در ایان طبصاه   

شاودن الا ( مشاکل در    ریاضی با دو ویژگی مشاخ  مای  

یافتن بر مفهوم اعداد، واق یات مرباوط باه اعاداد و    تسلط 

محاسبه، برای مثال، فه  ض یفی از اعاداد، مصاادیر آنهاا و    

روابط دارد؛ برای جما  اعاداد یاک رقمای از شامارد باا       

کند. به جای این که مانند همسااالن،  انگشتان استفاده می

واق یات ریاضی را باه خااطر بیااورد؛ در میاان محاسابات      

شود و ممکن اسات روناد محاسابه را    یاضی سردرگ  میر

تغییر دهد، ب( مشکل در اساتدالل ریاضای، بارای مثاال،     

مشکالت شدیدی در بکارگیری مفااهی  ریاضای، واق یاات    

ل کمی دارد )سادوک و همکاران، ئیا روندها برای حل مسا

این اختالل سبب ایجاد مشکل در حساب کردن و (. 2015

ی و مشااکل در شناسااایی کلمااه، کلاا صااورت بااهریاضاای 

 مشاکالت ، اساتدالل کاردن و   6دیاداری  -مشکالت ادراکی

شناسی اخاتالل یاادگیری ریاضای    سبب .شودیم یارتباط

یکای از مشاکالت احتماالی در کودکاان باا       .استاوت فمت

اختالل یادگیری ریاضی، مشکالت مربوط باه درک رواباط   

 -ری(. ادراک دیادا 2008، 7فضایی اسات )هایمن و برگار   

                                                           
4 Sadock, Sadock & Ruiz 
5 Soares, Evans, Patel 
6 visual perceptual problems 
7 Heiman, & Berger 
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حرکتی به م نای قابلیات همااهنگی اطالعاات دیاداری و     

ی ادراک هاا مهاارت ری ی حرکتای اسات. ضا   در    برنامه

یما علل اختالالت یادگیری محساوب   نیترمه فضایی از 

دیاداری در   -ی که اصطالح م لولیت ادراکای طور به. شود

توسط دولت فدرال آمریکاا بیاان    ،ت ری  اختالل یادگیری

د کودکااان خردسااالی کااه در ادراک مشااخ  شاا و شااد

دیداری و روابط فضایی نص  دارند، در سن مدرسه بیشاتر  

اورتیا ،  ) رناد یگیما های یاادگیری قارار   در م رض ناتوانی

تارین ویژگای   مها   (.1،4201، مونتاون و دومینگا   استیوز

های یادگیری ریاضی آموزان با ناتوانیشناختی دانشعصب

دآوری مفاهی  ریاضی، انجاام  این است که در فراگیری و یا

 -، حافظه، راردازد دیاداری  مسئلهمحاسبات ریاضی، حل 

فضااایی و فراشااناخت مشااکل دارنااد )سااوارز و همکاااران، 

در فضاا   ء(. روابط فضاایی باه ادراک وضا یت شای    2018

یاا نمااد )حاروف،     ءاشاره دارد. کودک باید وضا یت شای  

باا   ءه شای کرا  ایکلمات، اعداد یا تصاویر( و روابط فضایی

اشیاء دیگر دارد شناسایی کناد. مفااهی  مرباوط باه درک     

های ریش از دبساتان  روابط فضایی به طور م مول در سال

آیند مهمای در یاادگیری ریاضای     گیرد که ریششکل می

است. زیرا ارزد مکانی اعداد، ترتیب اعداد، درک شمارد 

هاا و ترتیاب   اشیاء در محیط، از چپ به راست خواندن آن

اشیاء محیطی، وابسته باه درک مفااهی  فضاایی و رواباط     

هاااا اسااات )اصااالی آزاد، عابااادی و فضاااایی مکاااانی آن

 (.  1394یارمحمدیان، 

های اخیر، از میاان عوامال تأثیرگارار بار اخاتالل      در سال

یادگیری ریاضی، مشاکالت شاناختی توجاه زیاادی را باه      

هاای شاناختی   . به طاورکليی مهاارت  است خود جلب کرده

توان در دو گاروه عماده ساازمان   بط با ریاضیات را میمرت

هاای  مهاارت  -1(. 2018دهی کارد )ساوارز و همکااران،    

های شناختی کلای. از  مهارت -2شناختی مخت  اعداد و 

 شاناختی کاه اخیاراً    بخشای تاوان های این رو اغلب برنامه

اناد، نیا  در   جهت ترمی  و بهبود این اختالل طراحی شده

گیرناد. انگال، کالسانس، واتاس و     جای مای این دو مصوله 

گیاری ابتادایی   ( م تصدند که برای شاکل 2016) 2فارکاس

های بنیادین نیاز است. این مفهوم عدد در کودکان، توانایی

های بنیادین در فرآیندهای شناختی مخت  اعاداد  توانایی

                                                           
1 Ortiz, Estevez, Muneton, & Dominguez  
2 Engel, Claessens, Watts, Farkas 

شوند که به طور خاص از عملکرد ریاضیات بندی میدسته

هاای شاناختی کلای    کنناد. مهاارت  کودک رشتیبانی مای 

هااایی نظیاار هااود، توجااه، ساارعت رااردازد و   مهااارت

کاااری بااا عملکاارد کودکااان در ریاضاایات ماارتبط حافظااه

 .هستند

علیرغ  شیو  باالی ناتوانی در یادگیری ریاضی، مشکالت 

ریاضیات در مصایسه با سایر  ۀیادگیری کودکان در زمین

ن کمتر مورد اختالالت یادگیری مانند خواندن، نوشت

آموزشی که  -های درمانیرژوهش قرار گرفته است. رود

ناتوانی در یادگیری ریاضی بکار تا االن برای مواجهه با 

هایی بودند که برای اند، بیشتر همان رودگرفته شده

روند. از  نظر درمان سایر اختالالت یادگیری ه  بکار می

آموزان با ش( دان1394مجد )زاده، رویامنش و امیریعباس

های ادراک دیداری، نارسایی حساب، مشکالتی در مهارت

یابی فضایی دارند. بر این اساس بهبود شنیداری و جهت

تواند به کاهش مشکل ادراک روابط فضایی کودک می

یادگیری ریاضی کمک کند. در همین راستا نتای  رژوهش 

 آموزان با( نشان داد که دانش1393آقابابایی و امیری )

 هایلفهثماختالالت یادگیری به ویژه اختالل ریاضی، در 

. دارندف ال و کوتاه مدت نارسایی  ۀفضایی، حافظ -دیداری

-عصب ( در مطال ه1392) یهمچنین ترازی و خادم

آموزان با اختالل در دانش ،مغ  ۀشناختی دو نیمکرروان

توانند موجب دریافتند راهبردهایی که می ،یادگیری

د، نصش مهمی در بهبود نمغ  شو ۀدو نیمکر سازیف ال

 .دارندیادگیری ریاضی  اختاللِآموزان با مشکالت دانش

کردند  تأکیدشورای ملی م لمان ریاضی در آمریکا و کانادا 

آموزان بهترین رود آموزد ریاضی این است که دانش

خودشان مفاهی  ریاضی را بسازند. این شورا در آموزد 

دبستانی بر بازی به بستانی و ریشریاضی به کودکان د

، 3کند )کورسن و نیکالسمی تأکید مثثرعنوان رود 

رویکردی با ساختار مبتنی بر نظریه و  درمانیبازی (.2019

درمان است که فرآیند یادگیری و ارتباط بهنجار کودکان 

(. 1394کند )مرشد، داوودی و بابامیری، ری ی میرا رایه

ن دیکی زیاد با طبی ت کودک از به دلیل  درمانیبازی

را برای  هاییاهمیت خاصی برخوردار است و فرصت

 کند )جانسوز،سازگاری کودک با شرایط جدید فراه  می

تواند برای می درمانیبازی(. 1394توزنده جانی،  کمالی و

                                                           
3 Cohrssen, & Niklas 
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حرفی یا وابستگی ، ک 1روییدرمان مشکالتی مانند ک 

کار رود و ه ب 2ناسازگار شدید به مادر و کودکان ررخاشگر و

اب اری طبی ی برای بیان حالت کودک است که به او 

کند فشارهای احساسی خود را تحت کنترل کمک می

درمانی یک ارتباط (. بازی2015، 1بگیرد )اندرز و روسباچ

بین کودک و درمانگر است و درمانگر از  3فردی رویابین

ودک تساهیل تواند ارتباط ایمن را برای کاین طری  می

های مهارت کند تا او بتاواند خود را کاامل باروز دهد و

را یاد بگیرد. بازی برای کودک مانند کالم  4ماهارکردن

ای برای بیان احساسات، برای ب رگسال است و وسیله

ها و در نهایت برقراری رابطه، توصی  تجربه و بیان آرزو

ند توااست. کودک از طری  بازی می 5خودشکوفایی

های خود را بهتر بروز دهد و با دنیای و ادراک اتاحساس

بیرون ارتباط برقرار کند و اشیاء را تحت مهار خود درآورد 

نتای  رژوهش بالوک، لیندو،  (.1389)جالیی و مولویی، 

( حاکی از این بود که 2019) 2هایوسوسو و مورمان

 ۀبر بهبود اختالل یادگیری در کودکان دور درمانیبازی

دهد دارد. زیرا بازی فرصتی را به کودکان می تأثیرابتدایی 

تا احساسات خود را آزادانه بیان کنند و با استفاده از 

نمادها، مشکالت مربوط به خود و فضا را در واق یت 

 اف ایش سبب تواندمی بازی از محرومیت جبران کنند.

 که حالی در شود. یادگیری مشکالت و نابهنجار رفتارهای

 اف ایش و مغ  ساختار رشد باعت بهنجار و سال  زیبا

 .شودمی کودک سال  رشد به منجر و شودمی یادگیری

 شده آموخته هایمهارت تمامی تکامل و تحول بازی،

 کند.می تصویت را کودکی دوران

 بر مبتنی هایمداخله شامل رفتاری-شناختی درمانیبازی

 اساس .است انیدرمبازی در قالب رفتاری-شناختی رویکرد

است. بازی به  مبتنی حسی تحول فرآیند بر نظریه این

ل مورد ئعنوان یک رود کالمی و غیرکالمی درحل مسا

رفتاری -درمانی شناختیگیرد. بازیاستفاده قرار می

شود. درمان موجب رشد افکار و رفتار سازگارانه می

به دنبال شناسایی  ،درمانیرفتاری از طری  بازی-شناختی

گیری به های فکری و یادفکار ناسازگارانه، درک مفروضها

اساس این  .منطصی استمنظور اصالح باورهای غیر

های شناختی در سنین اهمیت تحری  گیری برجهت

                                                           
1 Anders, & Rossbach 
2 Blalock, Lindo, Haiyasoso, Morman 

بستانی و دبستان است. با این حال تحوالت اخیر در دریش

 رویکرد این که دهدرفتاری نشان می-شناختی درمانیِبازی

 تفاوت با این باشد؛ نی  کودکان نیازهای ویتواند راسخگمی

 به گونه ب رگساالن در رفتاری-شناختی هایکه رود

 بازی از طری  غیرمستصی  به طور کودکان در و مستصی 

 و هاعروسک از استفاده مثال است. به عنوان اجرا قابل

 شناختی راهبردهای از تواند الگوییمی سازدست حیوانات

 درمانیبازی باشد. غیرمنطصی اورهایب رویارویی با جهت

 و ساختار دارای هدفمند، رویکردی رفتاری-شناختی

 است. این طبی ت کودک چارچوب در مستصی  ایمداخله

 به لحاظ ساختار به و را تسهیل درمان فرآیند رود

 نوجوان و کودکان مشکالت سازیمفهوم در درمانگران

ون، همپشایر او .(1395کند )نجفی و سررولکی، می کمک

 بخشیتوان( در رژوهشی دریافتند 2010) 3و گوهن

شود، برای شناختی که عموما به شکل بازی انجام می

کارکردهای  ۀدر زمین کودکان های الهنیارتصاء توانایی

شناختی از جمله ادراک، توجه، هوشیاری و حافظه کاربرد 

( ه  در رژوهشی دریافت که 2016دارد. مهری )

دیداری  -های ادارکیتواند مهارتمی درمانیبازی

گیری یادگیری را به طور چش  آموزان با اختاللِدانش

تصویت کند. همچنین ع ی ی، میردریکوند و سپهوندی 

با اختالل  آموزانِ( در رژوهشی بر روی دانش1396)

های آموزد یادگیری خاص دریافتند که از رود

 -مانی شناختیدرشناختی، نوروفیدبک و بازی بخشیتوان

حرکتی -توان در بهبود ادراک دیداریمی رفتاری

 خاص استفاده کرد. یادگیریِ آموزان با اختاللِدانش

( در رژوهشی بر روی 2016) 4اوررمان، آندرز و هاچفلد

 ،مدارس ابتدایی به این نتیجه رسیدند آموزانِدانش

های کودکان توجه کافی م لمانی که در مدرسه به بازی

محتوایی الزم را در خصوص  د و همچنین دانشِداشتن

ای های کودکان داشتند، خیلی بهتر و به شیوهبازی

دقت و توجه کودکان را به درس  ،کارآمدتر توانسته بودند

در یادگیری ریاضیات  ریاضی اف ایش دهند و این کودکان

های مرتبط با اثربخشی تر بودند. نتای  رژوهشموف 

فتاری حاکی از آن است که این ر -های شناختیبازی

در بهبود عملکرد ریاضی، تصویت ادراک و  توانندها میبازی

فضایی کودکان و همچنین ایجاد  -رردازد دیداری

                                                           
3 Owen, Hampshire, Grahn 
4 Oppermann, E., Anders, Y., & Hachfeld 
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های دیداری و حرکتی برای کودکان یکپارچگی در سامانه

 از آن جایی که کودکانِ با اختالل ریاضی سودمند باشند.

در انجام محاسبات و درک  ،ریاضی یادگیریِ با ناتوانیِ

ها ه  در در این مهارت ض   روابط فضایی مشکل دارند و

سایر  روزمره و ه  در یادگیری و انجام زندگی اجتماعیِ

منفی دارد، و  تأثیرشناختی و حرکتی  هایِمهارت

با  آموزانِآمار رو به اف ایش دانشهمچنین با توجه به 

برد رکا ۀد در حیطدرص 8ریاضی، که  یادگیریِ ناتوانیِ

عملیات ریاضی  ۀدرصد در حیط 1/7مفاهی  ریاضی و 

انجام این رژوهش ( 1391مشکل دارند )شریفی و داوری )

 ناکافی بودن و ب ضاً ضرورت دارد. همچنین به دلیل

 یادگیری ریاضی ناتوانیِ درمانِ ف لیِ هایناکارآمدی رود

م ضالت  و نگرانی در مورد ریامدهای این اختالل و بروز

( 1395تحصیلی، فردی و خانوادگی )نجفی و سررولکی، 

انجام رژوهش حاضر ضرورت دارد. از این رو رژوهش حاضر 

رفتاری در -های شناختیبازی با هدف ت یین اثربخشی

 آموزانِدانش روابط فضایی و عملکرد ریاضی بهبود ادراکِ

 یادگیری انجام شد. با ناتوانیِ

 

 روش 

آزمون رس-آزمونآزمایشی و طرح ریشرود رژوهش نیمه

 ریگیری دو ماهه بود. ۀدوربا گروه گواه و یک 

های دوم و سوم ابتدایی رایه آموزاندانش کنندگان،شرکت

 بخشیتوانآموزد و  مرک ی در اضیریادگیری اختالل با 

 6 بودند که در ی شهرستان زرندیهریادگویژه ناتوانی ی

به بودند. آموزد مرک  تحت در این  1396اول سال  ۀماه

 نمرات گیری هدفمند و براساسرود نمونه

مت( و آزمون ریاضیات ایران )کی در کنندگانشرکت

نمره  که نفر  30، دیداری فراستیک -ررسشنامه ادراکی

و مساوی در  و به طور تصادفی تری داشتند، انتخابرایین

رهای م یا شدند. جایگ ین گواه و آزمایش نفره15دو گروه 

های دختر یا رسر رایه آموزدانشورود به رژوهش شامل؛ 

ی و مشغول اضیریادگیری اختالل دوم یا سوم ابتدایی با 

ناتوانی  ۀویژ بخشیِتوانآموزد و  مرک به تحصیل در 

، باید دارای بهره هوشی بودی شهرستان زرندیه ریادگی

. م یارهای خروج از رژوهش شامل؛  داشتن بودمیطبی ی 

هوشی  ۀبهررریشی، نداشتن یماری جسمانی یا روانب

های جسمانی مانند نابینایی، طبی ی، داشتن م لولیت

-های شناختیالهنی، دریافت بازی ۀماندناشنوایی، عصب

قبل از ورود به رژوهش، عدم همکاری یا عدم  ،رفتاری

 جلسه. 2حضور در 

 توساط  آزماون  ایان ، آزمون ریاضیات ایران )کی مت(

 در زیاادی  کااربرد  و شاد  هنجاریاابی  (1988) کناولی 

 ایندارد.  ریاضی درس در اختالل با آموزاندانش شناسایی

 کااربرد  و مفااهی   عملیاات،  ۀحیطا  3و ال ثس 14 آزمون

 آزماون خرده هر و هاییآزمونخرده دارای هحیط هردارد. 

 را خاصای  مفااهی   ها   باا  کاه  است الثس ت دادی دارای

 هاای آزماون خارده  شاامل  مفاهی  ۀحیط. دشومی ارزیابی

 شاامل  عملیاات  ۀحیطا ، هندساه  و گویاا  اعاداد  شمارد،

 محاسابه  و تصسای   ضارب،  تفری ، جم ، هاینآزموخرده

 گیاری، اندازه هاینآزموخرده شامل کاربرد حیطهو  الهنی

. بارای  اسات  مسائله  حال  و تفسایر  تخماین،  رول، و زمان

 روی الثسا  هار  تشاخی   قدرت و دشواری سط  ت یین

 اجرا تهران شهر منطصه 5 در رسر و دختر آموزدانش 750

 تنظای   و هیاه ت االتثسا  آماری تحلیل از رس. است شده

 نموناه  یاک  در نهاایی  اجارای  آزمون، هایدفترچه ،مجدد

 اساتان  یاازده  رسار  و دختار  انآماوز دانش از نفری 6395

 آزماون  روایای  و اعتباار  سپس. است گرفته صورت کشور

 باه  برای (.1393 میری و ملکی،) گرفت رارق بررسی مورد

 باه  وابساته  روایای  محتوایی، روایی از روایی آوردن دست

. شاد  استفاده هم مان روایی و( بینیریش و تفکیکی) سازه

 ریاضی آزمون از هم مان روایی بررسی برای مثال عنوان به

 شاده  اساتفاده ( 1936) جاساتاک  جاوزف  کاغری – مداد

 کای  ایرانریاضیات  آزمون با زمونآ این همبستگی. است

 تا اول هایرایه از حاصل همبستگی ضریب و محاسبه مت

. اسات  55/0، 56/0، 67/0، 62/0  ،57/0 ترتیاب  به رنج 

 رن  در نباخوکر آلفای رود از استفاده با آزمون این اعتبار

در (. 1393 میاری و ملکای،  ) است 84/0تا  80/0بین رایه

آن به رود آلفای کرونباخ برای این رژوهش ضریب اعتبار 

 دست آمد.ه ب 84/0سوم  یۀرابرای  82/0دوم  ۀرای

 فراسااتیک ،1دیووداری فرایووتی  -آزمووون ادراکووی

این آزمون  ،ادراک بینایی ۀزمین رن برای ارزیابی  (1963)

 ازن اندعبارتمورد سنجش  هاینآزموخرده را ساخت.

                                                           
1 Farastick’s perpetual- visual 
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همااهنگی  تصویت ن 1دیداری -توانایی هماهنگی حرکتی( 1

 .چش  و دست

تشخی  حروف و کلمات از ن 2( تشخی  شکل از زمینه2 

 .حروف و کلمات اطرافشان

هار   ،تواناایی درک و تشاخی   ن 3رایداری یا ثبات شکل (3

   .شکل صرف نظر از نظر اندازه، وض یت یا رنگ

ن (هاا تفاوتو  هاشباهت) 4طرز قرار گرفتن شکل در فضا (4

 .محل قرار گرفتن نصطه برای درک مهارت در تشخی 

مهارت در این زمینه کودک را در ن 5( درک روابط فضایی5

کلمه یاا تاوالی کلماات در یاک     در تشخی  توالی حروف 

و یا قرینه نویسیوارونهو نی  مشکالت  کندمیجمله یاری 

. مشکالت مرباوط باه یاادگیری    کندمیحل  نویسی را نی 

ر ایاان ریاضاایات تااا حااد زیااادی مربااوط بااه مشااکل د   

ضااریب اعتبااار در رااژوهش راوناادی .اساات  نآزمااوخاارده

دسات  ه ب 84/0نباخ وکر( با استفاده از رود آلفای 1396)

آمد. در ایان راژوهش ضاریب اعتباار آن باه رود آلفاای       

ه با  82/0ساوم   ۀبارای رایا   85/0دوم  ۀرایا کرونباخ بارای  

 دست آمد.

رفتاری شاوفر و همکاران  -های شناختیبازی ۀبرنام

شااوفر،  رفتااری   -هاای شاناختی  بازی الت مبتنی برمداخ

ساعت به  1گروهی  ۀجلس 9در  (2002) 6هال و کادوسون

این  ای دو جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد.صورت هفته

( 2002آموزشی بر اساس کتاب شاوفر و همکااران )  ۀبرنام

هاای  باازی  ۀتهیه و تدوین شده است. مراحل تدوین برناما 

ایان   محتاواییِ  دست آوردن روایایِ ه ی و برفتار -شناختی

به این صورت بود کاه بار اسااس مراحال و فناون       ،برنامه

( یاک برناماه اولیاه    2002شاوفر و همکاران ) درمانیِبازی

 ۀشناس و مشااور کاه در حاوز   روان 5تهیه شد و ب د برای 

به ویژه نااتوانی در یااگیری ریاضای     ،های یادگیریناتوانی

هااا و رسااتاده شااد. انتصااادات، دیاادگاهکردنااد،  فکااار ماای

ریشنهادهای آنان طی چندین مرحله گرفته شد و در ایان  

                                                           
1 motor-visual coordination capability 
2 detect the shape of the field 
3 shape stability 
4 formation in space 
5 understanding the relationships of space 
6 Schaefer, Hall & Kaduson 

-هاای شاناختی  باازی  ۀبرنامه اعمال شد. در نهایات برناما  

 جلسه تدوین شد. 9در رفتاری 

 بخشایِ تاوان های الزم با مرک  آماوزد و  رس از هماهنگی

شهرساتان زرندیاه، یاک نشسات      یِریادگیا  نااتوانیِ  ۀویژ

ها در مرکا   وجیهی با حضور تمام افراد نمونه و والدین آنت

ماهیات راژوهش، مالحظاات اخالقای      ۀبرگ ار شد و دربار

مانند رازداری در اطالعات شخصی، محرمانه بودن نتاای  و  

ساعت حضور در جلسات و ت داد جلسات توضی  داده شد. 

ب د مداخالت برای گروه آزمایش به صاورت گروهای اجارا    

کنندگان در هر دو گروه قبل و رایان مداخالت تشد. شرک

ریگیاری ررساش   ۀو نی  رس از گرشات دو مااه در مرحلا   

ها را تکمیل کردند. چون شارایط حضاور در جلساات    نامه

کنندگان به خاوبی توضای  داده شاد، تاا     برای شرکت قبالً

بارای رعایات    رایان دوره هیچ افت آزمودنی وجود نداشت.

برناماه  ز اتماام فرآیناد راژوهش،    مالحظات اخالقی راس ا 

جلساه   3به طور فشرده در رفتاری  -شناختی درمانیبازی

 برای گروه گواه اجرا شد.

انادازه  تحلیل واریانس مختلط بااز طرح  ها با استفادهداده

گروهاای و بااا در نظاار گاارفتن عاماال درون  مکاارر گیااری

آمااری بارای علاوم     ۀبسات  اف ارنرم ۀوسیله گروهی و ببین

محتوای  ۀدر زیر خالصتحلیل شدند.  19 ۀنسخ 7اجتماعی

شااوفر و همکااران    رفتااریِ  -هاای شاناختی  بازی جلساتِ

 ( ارائه شده است.2002)

                                                           
7 Statistical Package for the Social Sciences 
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 رفتاری -های شناختیبازیخالصه جلسات  -1جدول

 تکلیف محتوای جلسه  اهداف جلسه جلسه

آشنایی اعضا با گروه و  1

 م رفی اهداف جلسات 

جلسات،  ۀنه، ایجاد ت هد برای ادامحس ۀایجاد رابط

، آشنایی با شرایط کودکان با ناتوانی آزمونریشاجرای 

، یادگیری، توضی  اهداف آموزد ریاضی از طری  بازی

های رفتاری، جسمانی و شناختی ررداختن به نشانه

 .های انتخابی جلسهتکودکان و ررداختن به ف الی

لسه کودکان تمرین ف الیت آن را نینداز. در این ج

ی هاف الیتم ینی،  ءباید ضمن حفظ توجه بر شی

 خاصی را انجام می دادند.

تصویت روابط بین فردی،  2

اف ایش خودرنداره و بیان 

 -ت امل بین افکار

 احساسات و رفتار

ها و قبل، بررسی توانمندی ۀبررسی تکلی  جلس

های شناختی کودکان در روابط بین فردی، تصویت نص 

های گروهی، تصسی  ایگاه مه  افراد در ف الیتنصش و ج

های و ررداختن به ف الیتکار، لمس اشیاء درون کیسه 

 .انتخابی جلسه

تمرین ف الیت آن را لمس کن. در این جلسه 

کودکان باید با چشمان بسته و با استفاده از حس 

های فردی و گروهی را انجام المسه خود ف الیت

 رایی اجرا شد. ۀنندکبدهند. بازی ررتا

تصویت مهارت تجس   3

کردن، تفهی  نماد و 

 رم گشایی اعداد

های کالمی و قبل، آموزد مهارت ۀبررسی تکلی  جلس

گفتگوی صحی ،  ۀغیرکالمی مثل گود دادن و نحو

ها، ربط دادن اعداد زدن فاصلهتجس  فضا و حدس ۀنحو

 .ها و ررداختن به ف الیت انتخابی جلسهبه فاصله

ف الیت دقت کن و توپ را بینداز. در این  تمرین

جلسه کودکان باید به ج ئیات حرکات توجه کنند، 

د، اعداد مربوط تها را تجس  کنبا دقت بیشتر فاصله

به فاصله را حدس ب نند و حرکات دقی  انجام 

 دهند.

تصویت مهارت های  4

خودآگاهی و آگاهی 

 فضایی

برای  ییاهف الیت، انجام قبل ۀبررسی تکلی  جلس

های جسمانی و عصالنی شناخت بیشتر کودکان از ویژگی

های خود در جهت اف ایش آگاهی فضایی، بررسی تفاوت

ظاهری کودکان )مثل رنگ مو، چش ، رنگ روست و ...( 

به ف الیت دیداری، ررداختن  ۀدر جهت تصویت حافظ

 .انتخابی جلسه

تمرین ف الیت توجه کن و به خاطر بسپار. در این 

لسه کودکان باید ضمن حفظ توجه بر اشیاء یا ج

ها را به خاطر کردند آنس ی می ،ی م ینهاف الیت

 بسپارند و بیان کنند.

آشنایی با مفاهی  توازن و  5

ثبات و حرکت و لمس، 

وض یت جانبی و 

 یابیجهت

، تصویت ارتباط اعضا و قبل ۀبررسی تکلی  جلس

ن و ثبات، ها، آموزد مفهوم توازهماهنگی بین آن

آگاهی جنبشی و  لمسی و اف ایش هماهنگی بین چش  

های جانبی و جهتچش  و را، آموزد وض یت -و دست

 یابی از طری  بازی

 .به ف الیت انتخابی جلسهررداختن 

آموزان  خواسته شد تا با تخته توازن بازی  از دانش

کنند و همچنین از طری  بازی ردیابی تیله بر روی 

یابی و های جانبی و جهتوض یت دارسط  شیب

 هماهنگی بین اعضا را تمرین کنند.

 

ها تشخی  حرکت،فاصله 6

 و اعداد

، تمی  کارکردهای چهار عمل قبل ۀبررسی تکلی  جلس

ه اصلی جم ، تفری ، ضرب و تصسی  در ریاضی و ب

بازی ریچ و مهره و بازی تشخی  با  ،هاکارگیری آن

رتی در تشخی  های خودنظاآموزد مهارتلمس،

هفتگی،  ۀها و ثبت اعداد مختل  در یک برنامفاصله

 .به ف الیت انتخابی جلسهررداختن 

در این جلسه از کودکان خواسته شد که روی مسیر 

نوار راه بروند و سپس مشخ  شد که کودکان 

اند، چند سانتیمتر از مسیر نوار را با دقت نگاه کرده

هی نوار اندازهمچنین زمان راه رفتن کودکان رو

 گیری شد.

مفهوم ت ادل،تصویت توجه  7

دیداری، شناسایی اشکالو 

 رم نویسی

هماهنگی حرکات دست و  قبل، ۀبررسی تکلی  جلس

های اشکال حیوانات و ریدا کردن ت ادل، بازی با کارت

راسخ سئواالت، ساختن اشکال هندسی، بازی با اشکال 

  مفهوم گوناگون و وصل کردن برچسب آنها و توضی

 به ف الیت انتخابی جلسهررداختن ت داد و نمادها 

های بازی ببین و بگو. در این جلسه تمرین

تشخی  تفاوت در  تشخی  شکل از زمینه و

تصاویر مشابه از طری  بازی با وسایل گوناگون 

انجام شد. بازی با یک تکه سی  و ساختن اشکال 

هندسی، بازی خ  شدن )دست و رای خود را بر 

 وی اشکال هندسی قرار دهد(.ر

تصویت توجه شنیداری،  8

حافظه شنیداری و  

 مسئلهمهارت حل 

، گود دادن به صداها، خواندن قبل ۀبررسی تکلی  جلس

رس از اتمام داستان، سثاالت داستان و راسخگویی به 

آموزد نصش بازی کردن در فکر کردن با صدای بلند، 

 بی جلسهبه ف الیت انتخاررداختن یک رازل و 

های شنیداری، ف الیت حرکت تمرین بازی قوطی

گوی داخل ماز، برخورد با مان  در داخل ماز و 

ها در راستای هدف بارد فکری. در این جلسه بازی

 قبل انجام شد. ۀجلس
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جم  بندی و ارزیابی از  9

 خود

بندی گیری و جم ای از جلسات مرور شد، نتیجهخالصه

ت کودکان و والدین راسخ داده االت و ابهاماثشد. به س

اجرا ریاضیات ایران دیداری و   -های ادراکیشد. آزمون

 آزمون(.سشد )ر

ها و یادگیری ،خواسته شدکودکان و والدین از 

ه دستاوردهای جلسات را در تحصیل و زندگی  ب

 کار گیرند.

 هایافته

نفر در گروه  15کننده )شرکت 30های مربوط به داده

 هاینفر در گروه گواه( تحلیل شد که ویژگی 15 آزمایش و

  .گ ارد شده است 2آنان در جدول  شناختیتجم ی

 کنندگانشناختی شرکتتهای جمعیویژگی -2جدول 

 گروه گواه گروه آزمایش  

 درصد فراوانی درصد فراوانی سطوح متغیرها

ت 
قا
طب

ی
اد
ص
قت
ا

- 

ی
اع
تم
اج

 

 33/33 5 66/26 4 باال

 66/46 7 40 6 متوسط

 20 3 33/33 5 رایین

 40 6 33/53 8 دختر جنسیت

 60 9 66/46 7 رسر

اجتماعی و جنسیت  -، طبصات اقتصادی2نتای  جدول 

 دهد.نندگان در رژوهش را نشان میکشرکت

 

 

 نفر در گروه( 15یری )گهها در یه مرحله اندازمیانگین و انحراف معیار داده -3جدول 

 درک روابط فضایی عملکرد ریاضی  

 انحرافم یار میانگین م یار انحراف میانگین مراحل گروه ها

 78/5 45/52 29/6 30/79 آزمونریش آزمایش

 28/6 41/81 89/6 60/99 آزمونرس

 10/6 49/81 51/6 87/99 ریگیری

 08/5 47/52 07/6 60/79 آزمونریش کنترل

 31/5 43/52 19/6 50/79 آزمونرس

 35/5 61/52 08/6 89/78 ریگیری

 میانگین و انحراف م یار نمرات 3نتای  جدول 

آزمون و آزمون، رسریش را در مراحلکنندگان شرکت

 دهد. نشان می ریگیری

 

 

 

 هاها و همگنی واریانسنرمال بودن داده های کرویت موخلی،آزمون جینتا -4جدول 

 لون شاریرو ویلک  خی دو کرویت 

 W  Z F متغیرها

 19/0 84/0 41/6 21/0 عملکرد ریاضی

 51/0 76/0 03/7 34/0 درک روابط فضایی
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کرویت موخلی،  هایمفروضه، 4طب  نتای  جدول

د توزی  در مور هاها و همگنی واریانسبودن دادهنرمال

 باشند.ها برقرار میداده

 گیریهرر در یه مرحله اندازگیری مکهخالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط با انداز -5جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیرها

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  اثراندازۀ 

ی
ض
ریا
د 
کر
مل
ع

 

 46/0 01/59** 59/265 27و  2 19/531 درون گروهی )مراحل(

 55/0 80/42** 31/341 28و  1 31/341 بین گروهی )مداخله(

 47/0 13/43** 55/210 27و  2 11/403 ت امل )مراحل*مداخله(

 47/0 51/46** 91/312 27و  2 83/625 درون گروهی )مراحل(

ک 
در

ط 
واب
ر

ی
ضای
ف

 

 49/0 71/39** 29/394 28و  1 29/394 بین گروهی )مداخله(

 44/0 48/37** 20/284 27و  2 41/568 ت امل )مراحل*مداخله(

 

 و گروهیدهد که تفاوت دروننشان می 5نتای  جدول 

تفاوت بین دو گروه در سه مرحله و نی  اثر ت املی مداخله 

گیری در متغیرهای عملکرد ریاضی و مراحل اندازه

(001/0P=(و درک روابط فضایی )001/0P= م نادار )

رفتاری -های شناختیبازیتوان گفت که است. بنابراین می

با  آموزانِدرک روابط فضایی دانشعملکرد ریاضی و بر 

 55به عبارت دیگر،  ناتوانی یادگیری اثر داشته است.

درصد از تغییرات  49درصد از تغییرات عملکرد ریاضی و 

 با ناتوانی یادگیری آموزانِدر دانش درک روابط فضایی

همچنین  است.رفتاری  -های شناختیبازی تأثیرناشی از 

درصد و برای درک  47عملکرد ریاضی اثر ت املی برای 

درصد است که همگی در سط   44ط فضایی رواب

(001/0P=.م نادار هستند ) 

 
 نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله بر متغیرهای پژوهش -6جدول

 متغیر زمان اندازه گیری گروه آزمایش گروه گواه

  تفاوت میانگین انحراف م یار تفاوت میانگین انحراف معیار

04/0  10/0  16/0 رس آزمون -آزمونریش 20/30-**   
د 
کر
مل
ع

ی
اض
09/0  ری  71/0  18/0 ریگیری -آزمونریش 20/57-**   

05/0  61/0  11/0  27/0- ریگیری -رس آزمون   

002/0  04/0  23/0 رس آزمون -آزمونریش 28/96-**   

ط 
واب

ک ر
در

یی
ضا

 ف

04/0  14/0-  22/0 ریگیری -آزمونریش 28/04-**   

06/0  18/0-  01/0  08/0- ریگیری -آزمون رس   

 

آزمون و ریگیری آزمون، رس، تفاوت ریش6نتای  جدول 

دهد در گروه آزمایش را نشان می عملکرد ریاضیهای نمره

(001/0P=)آزمون و ریگیری م نادار نیست ؛ اما بین رس

(52/0P= که حاکی از رایداری اثر مداخله بر ) عملکرد

های جفتی یسهاست. در گروه گواه هیچ یک از مصا ریاضی

(. همچنین نتای  آزمون بنفرونی =61/0Pم نادار نیست )

آزمون و رس-آزمونبیانگر تفاوت م نادار ریش

در  های درک روابط فضاییریگیری نمره -آزمونریش

آزمون و اما بین رس (=001/0Pگروه آزمایش است )

 ( که حاکی از رایداری =46/0P)ریگیری م نادار نیست 

 

است. در گروه گواه هیچ  بر درک روابط فضایی مداخلهاثر 

 (. =53/0Pهای جفتی م نادار نیست )یک از مصایسه

 

 گیریبحث و نتیجه

 رفتاری،-های شناختیبازینتای  حاکی از آن است که 

بهبود  آموزان با ناتوانی یادگیری رادانش عملکرد ریاضی

 های میری و ملکینتای  رژوهشاین نتیجه با بخشد. می

گوی و مرادی (، رضایی شری ، حاجلو، ح 1393)
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 (،1396(، محمداسم یل بیگی و ریرزادی )1395)

 و (2018، زود، هیرد، گولیکوف )داس -هاسینگر

همسو  (2018ووگت، هاوسر، استبلر، ریچستینر و اوریچ )

 باشد.می

آموزان ( بر روی دانش1393میری و ملکی ) نتای  رژوهش

الل یادگیری ریاضی نشان داد که دوره ابتدایی با اخت

تواند اختالل ریاضی را آموزد راهبردهای شناختی می

 ریاضی تکالی  بر تسلط برای کودکان بهبود بخشد.

 داشته باشند. این تسلط هامهارت از یکسری درباید 

، شناختی راهبردهایِ مختل  هایجنبهشامل  هامهارت

 این اکتساب هستند. مرور الهنی و توجه مانند حافظه،

 میسر و یادگیری آموزد تجربه، طری  از هامهارت

 طور طبی ی و به را هامهارت این کودکان اکثر .شودمی

 اختالل یادگیری با کودکان ولی گیرندیاد می خودکار

به  باید و دارند مشکل هامهارت این در یادگیری ریاضی

 ثرمث غالباً شناختی راهبرد داده شوند. یک ها آموزدآن

 به اج اء مسئله خرد کردن ریاضی، ریچیده حل مسائل در

کودکان  اینکه دلیل است. به ج ء هر برای حل راه یافتن و

ریاضی و  مسائل کردندمهارت خر ریاضی از اختالل دارای

 ها آموزدآن به که است الزم هستند، بهرهبی آنها تج یه

 ندهایریشای به باید ابتدایی دوره م لمان لرا شود. داده

همچنین نتای  رژوهش  .ریاضیات توجه کنند یادگیری

آموزان با ( بر روی دانش1395رضایی شری  و همکاران )

درمانی با عملکرد نارسایی حساب نشان داد که بازی

های نارسایی تواند نمرهرفتاری می-رویکرد شناختی

دهد و آموزان به طور م ناداری کاهش حساب را در دانش

بخشد. بهبود را ناداری عملکرد حساب آنان به طور م 

 رفتاری راهکارهای ۀارائ با رفتاری -شناختی درمانیبازی

در  جرابیت ایجاد با و اختالل یادگیری با برای مصابله

بهبود  موجب استرس و اضطراب کاهش و یادگیری

شود. می ریاضی هایمهارت ارتصاء و حساب عملکرد

( در رژوهشی 1396)محمداسم یل بیگی و ریرزادی 

مشکالت کودکان با  درمانی در بهبوددریافتند که بازی

های م ناداری دارد و بر جنبه تأثیراختالل یادگیری ویژه 

 تأثیرکودکان با اختالل یادگیری ویژه  تحولمختل  

 و کردنبازی شناسان،روان از دیدگاهمثبت دارد. 

دنیای  با ارتباط برقراری به سوی است درمانی راهیبازی

 دنیای به آن طری  از توانمی که تکنیکی است و کودک

 را مورد کودک مشکالت و یافت دست درونی کودک

  رویکردهای راستا همین داد. در قرار و موشکافی ارزیابی

از  خود از منظر و اندکرده توجه درمانیبازی به گوناگونی

 اهداف به دستیابی جهت در وکنند می آن استفاده

مثال رویکرد  اند. برایجسته یاری هابازی خود از ربناییزی

های جنبه تحول و رشد در هابازی نصش شناختی به

رویکرد  کند و برخالفمی توجه کودکان الهنی و شناختی

 شناخت دارد، ویژه توجه هیجانات به که رویشیروان

 -نتای  رژوهش هاسینگر .دهدمی قرار هدف کودک را

( نشان داد که رویکرد یادگیری 2018)و همکاران داس

کند آموزان ایجاد میمبتنی بر بازی فرصتی را برای دانش

های محور و بازیهای بازی کودککه از طری  ف الیت

مبتنی بر حمایت ب رگسال، یادگیری غنی را برای حساب 

 کند.فراه  می

کند که وقتی کودکان در حین نتای  این رژوهش اشاره می

شوند و یادگیری هستند، در بازی درگیر می بازی ف ال

و تواند گسترد یابد. ووگت ت املی اجتماعی و م نادار می

ساله در  6( در رژوهشی بر روی کودکان 2018)همکاران 

 ،مدرسه دریافتند که رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی

سازد. فرصت یادگیری عالی را برای کودکان فراه  می

های آموزشی مبتنی بر بازی این برنامهتوان از کودکان ک 

برند. و حتی کودکان با توانایی باال ه  از بیشتر سود می

های یادگیری مبتنی بر بازی بیشتر از سایر طری  برنامه

برند. مربیان آموزشی اعتصاد های یادگیری سود میبرنامه

بهتر با  ،دارند که مداخالت یادگیری مبتنی بر بازی

از آن جایی  شوند.ون کودکان هماهنگ مینیازهای گوناگ

خواندن آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی در که دانش

گر در روند درمان، درمانمشکل دارند،  مسئلهو حل مسئله

 کند  یآموزان را مرحله به مرحله تشوکه دانش س ی کرد

. شان بسازنداز خود در الهن یدیجد ریتا آنها بتوانند تصو

کار شد  آموزاندانشه روی نصاط قوت در جلساتی ک

من، که در این تمرین کودکان  ۀ)تمرین ف الیت من و سای

باید ضمن توجه بر اشیاء، به صورت هماهنگ عمل کند تا 

ه های منفی آنان بدر انجام آنها موف  شود(، خودگویی

های مثبت آنان تصویت تدری  کاهش داده شد و خودگویی

اعتماد به نفس از کرد که  کمک آموزاندانششد، به 

موضو   نیخود را مجدداً به دست آورند که ا ۀدست رفت

مشارکت  شتریکمک کرد تا ب آموزانخود به دانش ۀبه نوب
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داشته باشند و در برخورد با  یشتریب یداشته و خودباور

در  نیهمچن .ارائه دهند یشتریب یراهکارها دیجد  یتکال

، برخورد با «اخل مازف الیت حرکت گوی د»تمرین خالل 

از  یحل برخ ی، چگونگمان  در داخل ماز و بارد فکری

ها به کودکان آموزد داده برخورد با آن ۀمسائل و نحو

 یرورها موجب خودریباز نیحاصل از ا اتیتجرب .شد

اطالعات و سازمان  نیاستفاده از ا ییکودک شده و توانا

تیاند در موق داد تا بتوآموزد ها را به کودک دادن به آن

 یدر باز. همچنین از آنها استفاده کند گوناگون یها

 یسر کی، کودک حل و بارد فکریراهزدن حدس

آموزد که مسائل یو م رد،یگیرا فرا م یشناخت یراهبردها

 یباز نیدر ا. حل شوند  ین گرید یاتوانند به گونهیم

 حلراه کیبه  در الهن  من ندیگویگر به کودک مدرمان

 در؟ م موالً کودکان چیست حلراهکن ، تو بگو آن یفکر م

را مطرح کنند  یسثال بدون آن که سثال نیراسخ به ا

. همچنین کنندیم انیب را رسدیشان مکه به الهن حلیراه

تجس   آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی در مهارتدانش

ب رگ، کوچک، کوتاه و بلند و به طور کلی در تجس  

 «دقت کن و توپ را بینداز»در بازی . مشکل دارندکمیت 

کنندگان در رژوهش خواسته شد که به ج ئیات از شرکت

ها را تجس  کند، حرکات توجه کنند، با دقت بیشتر فاصله

اعداد مربوط به فاصله را حدس ب نند و حرکات دقی  

که  دیدندآموزد  یباز نیدر خالل ا همچنین انجام دهند.

  یدامنه استفاده کنند تا به راسخ صح نیاز راهبرد تخم

آموزان با ناتوانی یکی دیگر از مشکالت دانش .ابندیدست 

یادگیری ریاضی، مشکل در ربط دادن مفهوم عددی هر 

عدد به نماد آن، شمردن اعداد، ناتوانی در ریوستگی 

دیداری مانند عدم تداعی نماد با کمیت است  -شنیداری

در این جلسه  «به خاطر بسپاروجه کن و ت»که در بازی 

های م ین کودکان ضمن حفظ توجه بر اشیاء یا ف الیت

ها را به خاطر  بسپارند و ب د بیان کردند آنباید تالد می

مهارت ریوستگی  کنند. این بازی توانست به تصویت

 کند. همچنینکمک ان آموزدانشدیداری  -شنیداری

های قوطی»و  «راه رفتن روی مسیر نوار»های بازی

اند هایی بودند که احتماال توانستهجمله بازی شنیداری از

ان آموزدانشبه تصویت مفهوم حرکت، فاصله و عدد در 

آموزان با ناتوانی یادگیری مشکل دیگر دانش کمک کنند.

مفهوم توازن و ثبات، حرکت و لمس و ریاضی، مشکل در 

ه با تختیابی است که در بازی وض یت جانبی و جهت

دار طی توازن و بازی ردیابی تیله بر روی سط  شیب

تا بتوانند سط   آموزان کمک کردچندین مرحله به دانش

 های خود را در این زمینه ارتصاء دهند.توانمندی

های بازیهمچنین در رژوهش حاضر نتیجه گرفته شد که 

آموزان با دانش درک روابط فضایی رفتاری،-شناختی

با نتای  که  دهداف ایش میا ر ناتوانی یادگیری

آسیابی، یمینی و  (،1396های ع ی ی و همکاران )رژوهش

، امانی و روستیچ (2016(، مهری )1397مهدیان )

ع ی ی و همکاران نتای  رژوهش  .استهمسو ( 2019)

آموزان ابتدایی مبتال به اختالل ( بر روی دانش1396)

رفتاری در -شناختی درمانیِبازییادگیری نشان داد که 

م ناداری دارد. از آن  تأثیر ،حرکتی -بهبود ادراک دیداری

های سط  موف ، به ف الیت جایی که ادراک دیداریِ

های خودبهکرتکس مغ  و همچنین به ت امل بین ف الیت

ها در های حاصل از حضور محرکخودی مغ  و ف الیت

، 1بستگی دارد )اسکارنوسکی و همکاران ،حسی کرتکسِ

های رفتاری با تحریک ف الیت -های شناختی(، بازی2014

های عصبی های سلولخودی مغ  و ف الیتخودبه

های جدید و آغاز گیری سینارستوانند باعت شکلمی

های شناختی بهنجار در کودکان با اختالل ف الیت

حرکتی  -یادگیری ریاضی شده و حساسیت ادراک دیداری

های دیگر بر اساس نظریهآنان را اف ایش دهد. از طرفی 

کنترل حرکتی و یادگیری حرکتی، در اختالالتی که 

های مرتبط با ادراک دیداری وجود دارد، درگیری نارسایی

های بی ال گانگلیا، مخچه و لوب ریشانی نصش دارند بخش

 بازی درمانی(، که احتماال 2012)آلبرت و چایکس، 

 ؛بگرارد یرتأث این نواحی تواند بررفتاری می-شناختی

 فرد، منحصر به ف الیت یک به عنوان بازی که چرا

 که است بینایی از سیست  اطالعات دریافت نیازمند

 ارتباط فضا در محل ت یین و شیء تشخی  با

 است، ادراک حرکتی با تنگاتنگ ارتباط در و دارد

 تصویت با رفتاری-شناختی درمانیِیباز در نتیجه

 کورتیکال شبکۀ و خلفی بینایی مسیریی )بینا ادراک

 تصویت باعت (اکسیپیتال لوب از گرفته تأنش

ناتوانی در ادراک  .شودمی ادراک حرکتی و روابط فضایی

آن است،  ۀبینایی که درک روابط فضایی ه  زیر مجموع

 ؛گیردتنها کمبود در تحریک ادراکات بینایی را در بر نمی

                                                           
1 Scharnowski 
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فرآیند  بلکه بیانگر عملکرد تحولی نامناسب و نص  در

تحول شناختی است و با هر دو فرآِیند تحول هیجانی و 

 رردازد تحولشناختی مرتبط است. از آن جایی که 

شود که می باعت کودکان در فضایی - بینایی

 درک کنند، را بیشتری انت اعی مفاهی  کودکان

 تحول به تواندفضایی می-بینایی ادراک بهبود

 این در .ودش کودکان منجر کالمی در و شناختی

 حرکتی کپارت م تصدند– ادراکی رود طرفداران راستا

 است و هایادگیری سرآغاز همه حرکتی یادگیری که

 مناسب تحول از رس ترعالی الهنی فرآیندهای

 بین که ریوندهایی ادراکی و و سیست  حرکتی

شود. بنابر می انجام می شود، ایجاد و ادراک حرکت

ید با اجسامی که حرکت ( افراد با1958نظر اسکافر )

 -های بیناییکنند همراه شوند تا خ انه طبی ی مهارتمی

فضایی خود را توس ه دهند. کپارت ه  بر ریوند میان 

کند. همچنین این برتری ادراکی می تأکیدادراک و حرکت 

( 1949هب ) ۀحرکتی با نظری -ی ادراکیهاف الیتدر اثر 

یه به عنوان ج ء های حرکتی اولکه بر اهمیت یادگیری

 تأکیدهای غشاء مغ ی الینفک تشکیل و ساخت سلول

دارد، همخوان است. ویگوتسکی نی  م تصد است که بازی 

کننده برای رشد الهنی و ادراکی کودکان منب ی هدایت

کند که ساختارهای است. همچنین چامسکی عنوان می

های کودک در برخورد با محیط و درک شناختی، از تالد

(. 1393آید )صباغی، حیرانی و یوسفی، دید میآن ر

 -های شناختیرسد که بازیبنابراین منطصی به نظر می

های رفتاری بتواند درک روابط فضایی که بخشی از ف الیت

 باشد، را اف ایش دهد.حرکتی می -ادراکی

 فضایی روابط درک که گفت توانمی نتیجه این تبیین در
کسب ریش در مثثر عوامل ترینو ریچیده ترینمه  از یکی

 خصوص یادگیری به دبستان دوران یادگیری نیازهای
 مشکالت از یکی دیگر بیانی رود. بهیم شمار به ریاضی
به این نکته  ریاضی ناتوانی یادگیریِ با کودکان اصلی

 فضایی روابط درک به مربوط ۀرای هایمهارتگردد که برمی
فراگرفته نشده  ستاندب اوایل و سنین ریش دبستانی در

صورت  به ریاضی مفاهی  یادگیری که آنجا از .است

 مهارت یک در ض   نتیجه در است، ایزنجیره و وارسلسله
 ن د در درس این یادگیری روزاف ون می ان کاهش به رایه
فضایی  روابط درک شود. بنابراینمی منجر کودکان این

 درس هییادد و آموزد در اساسی نیازهایریش از یکی
 در آفرینینصش بر ادراک، عالوه این است. زیرا ریاضی
 درک اف ایش به کودک، یک الهنی فضای دهیساخت

 شایانی کمک نی  دیدهآموزد از مطالب شناختی وی
 ناتوانی با در کودکان فضایی روابط درک در کند. ض  می

 الهنیِ تصور در اختالل باعت سو یک از ریاضی، یادگیری
 کودکان این گرددمی سبب خود این که شودمی نظام اعداد

 تشخی  را هاآن به مربوط و مکان اعداد بین فاصله نتوانند
 با آموزاندانش که شودمی سبب هانارسایی این .دهند

 اعداد، نظام بین روابط یافتن در یادگیری ریاضی ناتوانی
 حج ، نسبت، مساحت، طول، شیئی، ثبات فضا، مکان،
 ایعدیده مشکالت دچار هامجموعه شخی ت و ترتیب
 نکته این یادآوری از شد، که آورده چهآن به توجه با گردند.
درک  هایمهارت که آموزانیدانش که کرد غفلت نباید

 آغازین سنین و دبستان از ریش سنین در را فضایی روابط
و  دبستان هایسال در نکرده باشند، کسب خوبی به دبستان

دیگر  به نسبت بیشتری ریاضی مشکالت ردچا آن از رس

های راه بهترین از یکی شوند. بنابراینمی انآموزدانش

بازی و  ۀمصول به کودکان، توجه ن د ادراک این اف ایش

باشد. زیرا می دبستان به ورود از قبل سنین در آنان حرکت

 به تواندمی محیط با بازی و حرکت در کودک
 نیازهایشری کسب با بطهرا در بسیاری هایتوانمندی
 درک حرکت، در یابیتجه قبیل  از ریاضیات یادگیریِ
 فواصل بین روابط موجود درک فضا، در خود بدن موق یت

 شناخت فضایی، ها، اشغالآن به خشیبنظ  و خود و اشیا
 یابد. دست فضایی روابط درک سرانجام فضایی و مفاهی 
 بلندی تواند گاممی سنین خردسالی در مسائل این به توجه
 به ریاضی ناتوانی علل ترینیاساس از یکی حرف جهت در
 از بسیاری کهباشد. چنان فضایی در ادراک روابط ض   نام
 جلو، -رایین، عصب -باال قبیل از مفاهی  و هامهارت این
 هنگام بازی و در کودکان را غیره رو و-زیر ،راست -چپ

در این رژوهش به طورکلی فرا گیرد.  خوبی به حرکت

تواند رفتاری می-های شناختیبازینتیجه گرفته شد که 

آموزان با ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی دانش

با توجه به نتای   ناتوانی یادگیری ریاضی را بهبود دهند.

( که 1395فر، بشارت، قاسمی و نجفی )رژوهش محمدی

تر و آموزان دخشیو  ناتوانی یادگیری ریاضی بین دانش

است و تفاوت م ناداری بین آنها  رسر دوره ابتدایی یکسان

وجود ندارد، در رژوهش حاضر ه  به لحاظ جنسیت، 
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 نفر( تصریبا7ًنفر(و رسر ) 8کنندگان دختر )ت داد شرکت

کنندگان تحت آموزد یک یکسان بودند و همه شرکت

فتاری قرار گرفتند. بر این ر-های شناختیبازیبرنامه 

کنندگان جنسیت شرکترسد که نظر میاساس به 

بگرارد.  تأثیرنتوانسته است در نتای  رژوهش حاضر 

اجتماعی -اقتصادی ۀهمچنین به لحاظ طبص

 6متوسط ) ۀنفر(، طبص 4باال ) ۀکنندگان، در طبصشرکت

نفر( بودند که تفاوت م ناداری بین  5رایین ) ۀنفر( و طبص

رفت که تغییرات توان نتیجه گآنها وجود ندارد. لرا می

عملکرد ریاضی و درک روابط فضایی ایجادشده در 

مداخالت  تأثیرِناشی از  آموزان با ناتوانی یادگیریِدانش

عوامل جنسیت  رفتاری است و احتماالً-شناختی هایِبازی

 تأثیرکنندگان اجتماعی شرکت-اقتصادی ۀطبصو 

 در نتای  رژوهش نداشته است. م ناداری

رفتاری سبب تصویت  -های شناختیازیب از آنجایی که

 ۀریاضی و همچنین تصویت ادراک فاصل ۀهای اولیمهارت

آموزان با ناتوانی یابی حرکت در دانشبین اشیاء و جهت

آموزشی که -توان از این رود روانیشود، میمی یادگیری

است و ه ینه ک کارگیری آن در امر آموزد و یادگیری هب

نیاز ندارد، برای کودکان با اختالل به امکانات خاصی ه  

آموزان با رژوهش حاضر بر روی دانش ریاضی استفاده کرد.

اختالل یادگیری انجام شده است که به لحاظ توانمندی

های شناختی، عاطفی و رفتاری متفاوت هستند و در 

یادگیری ریاضی عملکرد متفاوتی دارند، احتمال دارد که 

 تأثیران در نتای  رژوهش کنندگهای شرکت این ویژگی

 ۀهایی را در زمینمحدودیتگراشته باشد. بر این اساس 

کند که باید به آنها و تبیین نتای  ایجاد مییافتهت می  

های ب دی شود در رژوهشلرا ریشنهاد می .ها توجه شود

چنین با توجه به نصش این متغیرها کنترل شوند. ه 

-میریشنهاد  رفتاری،-تیهای شناخبازی ۀبرنام کارآمدی

شود برای بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد یادگیری 

 استفاده شود.برنامه از این  یادگیری ریاضی

 تشکر و قدردانی

ویژه ناتوانی  بخشیتوانآموزد و  مرک از مسئوالن 

آموزان دانش ۀکلیو ی در شهرستان زرندیه ریادگی

شود. مصاله میتشکر و قدردانی  کننده در رژوهششرکت

کارشناسی ارشد است که با  ۀنامحاضر برگرفته از رایان

شخصی انجام شده است و رژوهشگران ت ارض  ۀه ین

 مناف  با یکدیگر ندارند.
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