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 11009511210تلفن:  ،Psychologyclinical1994@gmail.comت الکترونیکی: پس

 خالصه

تواند می مغزمحورتوانمندسازی . افراد با اختالل یادگیری ریاضی مشکالت شدیدی در زمینه کارکردهای اجرایی دارند مقدمه:

بر کارکردهای اجرایی  مغزمحورندسازی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانم تأثیربر کاهش این مشکالت 

 آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی انجام شد.دانش

آموزان مبتال به لیه دانش، کآزمایشی با دو گروه آزمودنی بود. جامعه آماریپژوهش حاضر به صورت نیمه ها:مواد و روش

های آموزش و کنترل هر یک از گروه. بودی به صورت هدفمند گیرروش نمونهبودند.  8931ناتوانی یادگیری شهر تبریز در سال 

گرفته شد له ئآزمون توجه و حل مس ،هاآزمودنیکلیه . ابتدا از بودندمبتال به اختالل یادگیری ریاضی آموز دانش 02شامل 

ای نترل مداخله. برای گروه کبرای گروه آزمایش اعمال شد مغزمحورجلسه مداخله توانمندسازی  02سپس  (.آزمونپیش)

تحلیل ها با استفاده از آزمون از گروه آزمایش و کنترل بعمل آمد. تحلیل دادهبه عنوان پس ها مجدداًین آزمونصورت نگرفت. ا

  کوواریانس چند متغیره انجام شد.

 (.p<228/2داشت ) داری وجودتفاوت معنیآزمون گروه آزمایش و کنترل آزمون و پسهای پیشبین میانگین نمره ها:هیافت

توانمندسازی  .بود 21/88و  81/5، 20/5له به ترتیب ذف توجه، خطای پاسخ توجه و حل مسئبرای خطای ح Fنمره آزمون 

 له در افراد مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی شد.ئمغزمحور باعث بهبود توجه و حل مس

له افراد مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی، این مطالعه ئمس ات مثبت این روش بر توجه و حلتأثیربا توجه به  گیری:نتیجه

ثر برای دستیابی به عملکرد بهینه کارکردهای اجرایی در ؤتواند به عنوان یک روش منشان داد که توانمندسازی مغزمحور می

 .شوداستفاده ، افرادی که اختالل یادگیری ریاضی دارند

 له، اختالل یادگیریئمس آموزش شناختی، توجه، حل های کلیدی:واژه

mailto:Psychologyclinical1994@gmail.com
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 مقدمه

نوعی اختالل عصبی است که یک یا چند  ،ناتوانی یادگیری

. دهأد مأی قأرار   تأأثیر روانی اصلی در یادگیری را تحت  فرآیند

 بأه صأورت ن أر در توانأایی    مکن اسأت خأودش را   ناتوانی م

شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن و 

یکأی از  در ایأن میأان،    .[8] یا محاسأبات ریاضأی بأروز دهأد    

های اصلی اختالالت یادگیری، اختالل در ریاضیات است شاخه

هأا،  که به اشکال مختلف، برای مثال دشواری در تعیین انأدازه 

گذاری اعداد ریاضی، شمارش، م ایسه کردن، بازی با اشیا و نام

انجمأن    .[0]دهأد محاسبات ذهنی و عملی خود را نشأان مأی  

 8 ، تخمأین زده اسأت کأه   0289در سال  ،پزشکی آمریکاروان

کودکان دبستانی دارای اختالل در درس ریاضی هستند  درصد

اختالل  ان در م طع دبستانآموزدانشاز  درصد 6 عموماً . [9]

نیأز   DuPaul  [5]. [1] کنندریاضی را تجربه می در یادگیری

سأاله   6-81درصأد از کودکأان    1تأا   5برآورد کرده است کأه  

نشأان   Screif و Buul .ارای اختالل در درس ریاضی هستندد

ضأأعیف اسأأت در  هأأاآنکأأه ریاضأأیات  یانأأد کأأه کودکأأانداده

دچأار  جأه  ای اجرایأی از جملأه حفأط ااالعأات و تو    کارکرده

توجأه در ایأن افأراد آسأیب      ،در واقع مشکالت زیادی هستند.

افأراد دچأار اخأتالل    در  مسئلهتوجه و حل . [6] باشدمیدیده 

توجأه یکأی از    .[1]اساسی دارد  هایینارسایییادگیری ریاضی 

شأناختی   بخشیتوان تأثیرکارکردهای شناختی است که تحت 

سأری عملیأات پیدیأده     آن را ارت ا داد. توجه به یأک  توانمی

که شامل تمرکز کردن یأا درگیأر شأدن     شودمیذهنی ااالق 

یا تحمل کأردن و گأوش بأه زنأ       داشتننگهنسبت به هدف، 

محرک و تغییأر   هایویژگیبودن در زمان اوالنی، رمزگردانی 

مبانی نظری، اجأزای   . [8] تمرکز از هدفی به هدف دیگر است

و مراقبأت، توجأه انتخأابی،    توجه را شامل تنظیم برانگیختگی 

توجه پایدار، فراخنای توجه یا توجه ت سیم شده، بازدارندگی و 

پأردازش   اگر توجه را قابلیت فرد در .[1] دانندمیکنترل رفتار 

بایأد در نظأر داشأت کأه ترفیأت پأردازش        ااالعات بأدانیم، 

ااالعات محدود است؛ به همین دلیل، شرکت شخر در یأک  

 مسأئله حأل   . [3] شأود میهم زمان سخت  اوربهکار  یا چند

و شأامل   شودمیشکل یادگیری قلمداد  ترینعالیبه مثابه نیز 

ی است که اأی آن یادگیرنأده از راه ترکیأب قواعأد از     فرآیند

 . [82] رسأد مأی قبل آموختأه شأده بأه یأادگیری جدیأد نیأز       

نشأان داده اسأت    شناختیعصبانجام شده در حوزه  مطالعات

مانند برج لنأدن و   ایپیدیدهمسئله در تکالیف  که توانایی حل

دهنده سالمت عملکرد قسمت پأیش پیشأانی   برج هانوی نشان

. برای حل یک مسأئله ابتأدا فأرد بایأد از     [88] کورتکس است

ماهیت مسئله آگاه شود و این کار با ایجاد یک بازنمایی ذهنأی  

ه که به پیدا کردن راه حأل بأرای مسأئل    شودمیاز مسئله آغاز 

 .[80] کندمیشده کمک  ارائه

شوند که هایی ااالق میبه آموزش مغزمحور،سازی توانمند

 عمومأاً های علوم شناختی ولی به شأکل بأازی )  مبتنی بر یافته

 کارکردهأای اجرایأی  کننأد  های کأامپیوتری( سأعی مأی   بازی

فضأایی، تمیأز شأنیداری، انأوا       -)دقت، توجه، ادراک دیداری

ی کاری و سایر کارکردهای اجرایی( را ظهحاف مخصوصاًحافظه 

که همه این موارد بأر اصأل    [89]بهبود بخشیده یا ارت ا دهند 

، بأا  توانمندسازی مغزمحور .[81]پذیری مغز اشاره دارد انعطاف

هأأای از توانأأایی ایمجموعأأه کأأارگیریبأأهدرگیأأر کأأردن و  

ها افراد، موجب بهبود و افزایش این توانایی کارکردهای اجرایی

 تأوان مأی هایی که از اریأ  آن  . یکی از روششودمیدر افراد 

و  افزارهأا نأرم را بکار گرفت؛ استفاده از  مغزمحورتوانمندسازی 

در  .[85] اسأت  هأا تواناییکامپیوتری متناسب با این  هایبازی

و همکأاران در تح یأ  خأود بأا هأدف       Ponce ،همین راسأتا 

بأه منظأور    ازی مغزمحورتوانمندس هایبرنامهبررسی اثربخشی 

خوانأأأدن  فرآینأأأدآمأأأوزش راهکارهأأأای درک مطلأأأب در  

ان سال چهارم ابتدایی در شأیلی، نشأان دادنأد کأه     آموزدانش

بأوده اسأت    مأؤثر یادگیری در محیط مبتنی بأر رایانأه بسأیار    

[86]. Kast  توانمندسأازی  آموزش  تأثیرو همکاران به بررسی

ان نارسأاخوان و عأادی   زآمودانشبر روی دو گروه از  مغزمحور

نتیجأأه گرفتنأأد کأأه کودکأأان نارسأأاخوان بأأه انأأدازه غیأأر     

 و هجأی کأردن پیشأرفت کردنأد     هایمهارت، در هاآننارساخو

توانمندسأأازی سأأطت توجأأه کودکأأان نارسأأاخوان از اریأأ    

و همکأاران در   Loosli. [82]افزایش پیدا کرده بود  مغزمحور

هفتأأه تمأأرین کأأه تنهأأا بأأا دو  گأأزارش کردنأأدتح یأأ  خأأود 

از نظأر  افراد مبتال به ناتوانی یأادگیری   ،توانمندسازی مغزمحور

در پأژوهش خأود    Dahlin. [81] حافظه بهبأود پیأدا کردنأد   

د مهأارت فهأم   توانأ مأی  مغزمحأور  ایرایانهدریافت که تمرین 
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. [83]خواندن را در کودکان با مشکالت خوانأدن بهبأود دهأد    

Kast  را  مغزمحأور  افزارهاینرمه از استفاد تأثیر نیزو همکاران

پژوهشی را  Jenks. [82] دندکربر بهبود عملکرد حافظه تائید 

 لبزرگسأا در افراد برنامه توانمندسازی مغزمحور  تأثیربا عنوان 

شان فعالی که در کارکردهای اجراییمبتال به ن ض توجه/ بیش

مشکل داشتند در ای سه ماه آموزش انجام داد. نتایج مطالعأه  

شان داد که گروه آزمأایش در کارکردهأای اجرایأی )بأازداری     ن

. [81] کاری( بهتر از گروه کنتأرل عمأل کردنأد   پاسخ و حافظه

Ponce  نیز پژوهشی را با عنأوان بررسأی م أدماتی    و همکاران

هأای کارکردهأای   بأرای مهأارت   توانمندسازی مغزمحوربرنامه 

ی داشتند، هایی که سراان مرتبط با آسیب مغزاجرایی در بده

ی توانمندسأازی  انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه

 پأذیری انعطأاف سرعت پأردازش،   توجهیقابل اوربهمغزمحور 

شناختی، نمرات حافظه اخبأاری کالمأی و بینأایی را افأزایش     

 هأای توانمنأدی در گذشته باور بر این بود که  .[86]داده است 

 تأوان مأی عیین شده اسأت و ن شناختی، امری ذاتی و از پیش ت

ایجاد کأرد، امأا مطالعأات اخیأر      هاآنتغییرات چشمگیری در 

کأه ایأن بأأاور نادرسأت اسأت و بأا اسأأتفاده از       انأد دادهنشأان  

گوناگون توانمندسازی بهبأود کارکردهأای شأناختی     هایروش

در افأراد   تواناییقابل دستیابی است. هدف از این روش افزایش 

روزمره بأه وسأیله    هایفعالیتنایی در انجام به منظور ایجاد توا

بهبود یا جبران ن ایر شناختی است. امروزه، عالوه بر ضرورت 

سنین و اختالالت گوناگون عصأبی شأناختی،    در توانمندسازی

توانمندسأأازی بأأه عنأأوان یأأک ضأأرورت در سأأالمت روانأأی و  

بأا توجأه    باشدمیاجتماعی افراد در هر سن و موقعیتی مطرح 

اثربخشی  حالتابهکه مطالعات  و از آنجا حث مطرح شدهبه مبا

را بر افأراد مبأتال بأه نأاتوانی      مغزمحورتوانمندسازی  کارآییو 

تعیأین  پژوهش حاضر  هدف، اندنکردهیادگیری ریاضی بررسی 

 کارکردهای اجرایی ارت ای بر مغزمحورتوانمندسازی  اثربخشی

 .باشدیمیادگیری ریاضی  ناتوانیدر افراد مبتال به 

 

 هامواد و روش

گأروه   دوآزمایشأی بأا   ارح پژوهش حاضر به صورت نیمأه 

ان آمأوز دانأش جامعه آماری ایأن پأژوهش کلیأه     آزمودنی بود.

 8931مبتال به اختالل یادگیری ریاضی شأهر تبریأز در سأال    

، بعد از کسب مجوزهای الزم هاداده آوریجمعبه منظور . بودند

اه تبریز و آموزش و پرورش کودکان شناسی دانشگاز گروه روان

 بأه مرکز  دوگانه اختالالت یادگیری  5استثنایی، از بین مراکز 

حجم نمونه بر اساس فرمول زیر ند. تصادفی انتخاب شد صورت

 محاسبه گردید.  
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N  جامعه آماری = 

n   حجم نمونه = 

z م دار متغیر نرمال واحد استاندارد = 

q رصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند= د 

p   م دار نسبت صفت موجود در جامعه = 

d م دار اشتباه مجاز = 

 مأورد مطالعأه  آمأوز  دانش 12برای اامینان بیشتر، تعداد 

 قرار گرفتند.  

مأورد   ، تعأداد نمونأه  انتخاب شأده  کزابعد از مراجعه به مر

کودکأان  ، با اجرای نسأخه چهأارم آزمأون هأوش وکسألر      نظر

(WISC-IV)تشخیصأأی سأأاختاریافته بأأر اسأأاس   ، مصأأاحبه

، ریاضأی  برای تشخیر اختالل یأادگیری  DSM-5های مالک

بعد روش و چگونگی اجرای کار بأرای   در مرحله .ندانتخاب شد

سأپس   .دگردیأ کسأب   هاآنو رضایت داده شد والدین توضیت 

بأه روش تصأادفی سأاده بأه گأروه مداخلأه و کنتأرل         هانمونه

. بعأد از ایأن مرحلأه، ابتأدا هأر یأک از افأراد        خصیر یافتندت

کنتأرل بأا اسأتفاده از آزمأون عملکأرد      آزمایشأی و   هأای گروه

سپس . آزمون()پیششدند ، ارزیابی مسئلهتوجه و حل پیوسته 

 ،در مرحله آخراعمال شد. برای گروه آزمایش جلسات آموزشی 

مجدداً ه، های صورت گرفتآزمون مورد نظر جهت تعیین تفاوت

 (.آزمونپسروی هر دو گروه اجرا شد )

 ،882تأا   32بأین   یهوشأ ضأریب   ورود شامل  هایمالک

، داشتن عدم اختالالت نورولوژیکی، بینایی سالم یا اصالح شده

در آزمون توجه و نمأره   5 اختالل یادگیری ریاضی، کسب نمره

 .و رضأایت جهأت شأرکت در پأژوهش بأود      مسئلهدر حل  82

جلسأأه در جلسأأات   9ج نیأأز غیبأأت بأأیش از   معیأأار خأأرو 

. الزم به ذکأر اسأت کأه بأرای هأر      محور بودتوانمندسازی مغز
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   .یافتمییک کامپیوتر اختصاص  آموزدانش

 در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

-به وسأیله نأرم  این آموزش : مغزمحورتوانمندسازی الف(  

ارائأه شأد.    ، بأه گأروه آزمأایش   Sound Smartافزار آموزشی 

Sound Smart های یک برنامه آموزشی است که همانند بازی

بأازی بأا    88کامپیوتری اراحی شده است. ایأن برنامأه دارای   

سطوح مختلف بوده و عالوه بر آموزش و تمرین حأروف الفبأا،   

 هجأی های شأنیداری،  های توجه و حافظه فعال، مهارتمهارت

ت، ریاضیات کأالس  و تلفط حروف، تفکیک و تمیز اصوا کردن

اول تا پنجم دبسأتان، پیأروی از دسأتورات، سأرعت پأردازش      

هایی کأه  بخشد )مهارتمغزی و حتی کنترل تکانه را بهبود می

برای موف یت در زندگی و تحصیل ضروری هستند(. این برنامه 

هأای آمأوزش و پأرورش    یکی از بهترین و کارآمأدترین برنامأه  

وارد بأازار شأد و     brain trainذهنی است که توسط کمپانی 

 بأأرای اولأأین بأأار توسأأط یأأک گأأروه متخصأأر کأأامپیوتر و   

شناسی در موسسه علوم شناختی پارنأد تهأران فارسأی و    روان

  تأأأثیرات Sound Smartسأأازی گشأأته اسأأت. برنامأأه بأأومی

 ویأژه بأه های ی شناختی و یادگیری بدههاتوانایینظیری در بی

بأأه منظأأور  .[88] دارد دبسأأتانیدر سأأنین دبسأأتانی و پأأیش

به هر یأک   Sound Smartافزار عملیاتی کردن این روش، نرم

بار در هأر   9ای )دقی ه 15جلسه  02از افراد گروه آزمایش در 

هفته( ارائه شد؛ به این صأورت کأه در جلسأه اول روال کأار و     

مراحأأل آن توضأأیت داده شأأد و یأأک مرحلأأه تمرینأأی جهأأت 

گردیأد  افزار ارائه پیوتر و فضای نرمآموز با کامآشنایی هر دانش

گأروه   جلسه آموزشی به هأر یأک از افأراد نمونأه     02و سپس 

 ارائه شد. آزمایش

: در ایأأن تکلیأأف  توجأأه آزمأأون عملکأأرد پیوسأأته  ب(  

متأوالی در یأک دوره    هأای محأرک با یک سأری از   هاآزمودنی

پاسأخ در   ارائأه  هأا آنند که وتیفأه  شدزمانی مشخر مواجه  

راک محأأرک هأأدف اسأأت، و بأأرای یأأافتن اخأأتالل در برابأأر اد

 عأدد  022. در این آزمون شودمیعملکرد توجه پایدار استفاده 

و دو محأرک بأه    شأود میتاهر  ثانیهمیلی 122با فاصله زمانی 

بایأد بأا    کننأده شأرکت . گأردد مأی عنوان محرک هدف تعیین 

کلیأد مربواأه را بأر     تأر سریعمشاهده اعداد مورد نظر هر چه 

وی صفحه رایانه فشار بدهد. متغیرهای مورد سنجش در ایأن  ر

از خطای حذف )فشار ندادن کلید هدف در برابر  عبارتآزمون 

محرک(، خطای ارتکاب )فشار دادن کلید در برابر محرک غیأر  

صحیت  هایپاسخهدف( و زمان واکنش )میانگین زمان واکنش 

 ،ر این آزمون. ددنباشمیدر برابر محرک بر حسب هزارم ثانیه( 

و خطأای اعأالم    ،واکنش با ن صان توجأه خطای حذف و زمان 

و   Hadianfardگأری در ارتبأاه هسأتند.    کأاذب بأا تکأانش   

با فاصله زمانی  بازآزماییهمکاران پایایی این آزمون را از اری  

 39/2تأا   53/2ف در دامنه بین مختل هایقسمتروز برای  02

 هأا آنبودنأد.   دارنأی مع 228/2گزارش کردنأد کأه در سأطت    

سازی مالکی برای ایأن  همدنین روایی مطلوبی از اری  روایی

 5نمأأره بأرش در ایأن آزمأأون    . [89]آزمأون گأزارش کردنأد    

که  شدمیخطا داشتند مسجل  5و افرادی که بیش از  باشدمی

و  82حأداکثر نمأره    در کارکرد توجأه دچأار مشأکل هسأتند.    

   باشدمینمره صفر  لحداق

 هأای آزمأون : یکأی از پرکأاربردترین   مسئلهحل ون آزمج( 

 ریزیبرنامهفیزیولوژی عصبی برای تعیین توانایی حل مسئله و 

در این پژوهش از آزمأون بأرج لنأدن اسأتفاده      .[81] باشدمی

بهینه عملکرد حل مسأئله بأا    گیریاندازهاین آزمون برای د. ش

تفاده سأریع و کارآمأد اسأ    اأور  بأه  ،مورد نیاز حرکتکمترین 

این آزمون به این صورت اسأت کأه    گذارینمرهنحوه . ددگرمی

یک امتیاز توسأط آزمأودنی کسأب    ، مسئلههر موف  برای حل 

 .باشأد مأی و حداقل صفر  02این آزمون حداکثر نمره  .دشومی

  .  [85]گزارش شده است  23/2قبول و اعتبار این آزمون مورد 

آمأار   هأای روشز با اسأتفاده ا ، از پژوهشحاصل ی هاداده

توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباای شامل 

 SPSS افأزار نأرم تحلیل کوواریانس چندمتغیره بأا اسأتفاده از   

 هأا آزمأون داری . سأطت معنأی  تجزیه و تحلیل شأد  09نسخه 

 .در نظر گرفته شد 25/2
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 CONSORTنمودار -1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایافته

کننأدگان در گأروه   ن و انحراف معیأار سأن شأرکت   میانگی

سأال   89/82±30/8و در گروه کنتأرل   12/88±68/8مداخله 

. در هأأر دو گأأروه، بیشأأترین میأأزان تحصأأیالت پأأدران   بأأود

 ( درصد 95نفر،  86و لیسانس )( درصد 65نفر،  01) دیپلمفوق

نفر،  02) دیپلمفوقبود و بیشترین میزان تحصیالت مادران نیز 

 .بود(  درصد 52نفر،  02)و لیسانس  (رصدد 52

متغیرهأای پأژوهش   میانگین و انحراف معیأار   8در جدول 

در  اهأ ه، گأرو مشأخر اسأت  کأه   گونأه همأان  .درج شده است

داری یاخأتالف معنأ   آزمونپیشدر مرحله  پژوهشمتغیرهای 

داری یاخأتالف معنأ  ها ، این کمیتآزمونپسولی در  ندنداشت

 .ندداشت

 
 (02)تعداد در هر گروه  1931شهر تبریز در سال  ان با اختالل یادگیری ریاضیآموزدانشتوجه و حافظه نمره و انحراف معیار مقایسه میانگین  -1جدول 

 

 

رهایمتغ  

آزمونپیش  

 

p 

آزمونپس  
 

p 
 گروه آزمایشی

 میانگین ±انحراف معیار

  گروه کنترل

 میانگین ±انحراف معیار

 گروه آزمایشی 

 میانگین ±معیارانحراف 

 گروه کنترل 

 میانگین ±انحراف معیار

 11/1±10/0 20/0±21/0 خطای حذف توجه
19

2/1  
15/0±10/2 09/0±00/0 110/1*  

 20/5±12/0 01/5±95/0 خطای پاسخ توجه
21

1/1  
00/0±01/2 05/0±10/5 110/1*  

 11/1±10/9 11/0±10/2 مسئلهحل 
02

1/1  
01/0±52/09 09/2±50/0 110/1*  

 داراختالف معنی>p  15/1 *   آزمون: تحلیل کوواریانس نوع

 

 ،قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری

تأیید  وبا آزمون لون بررسی  هاواریانسهمگنی  فرضپیش

برای  .نبود دارمعنیکدام از متغیرها شد. این آزمون برای هیچ

باکس ام ن از آزمونیز  هاواریانسبررسی فرض همگنی کو

 دارمعنی هاواریانساستفاده شد و نتایج نشان داد که تفاوت کو

برقرار است. )نتایج  هاواریانسهمگنی کو فرضپیشنیست و 

 <228/2p با =59/8Fآزمون ام باکس نشان داد که با 

تحلیل کوواریانس  هایفرضپیش(. بنابراین باشدمین دارمعنی

 .شد ییدأت

نشأان داده شأده، بأین دو گأروه در      9که در جدول  اورهمان

، خطای پاسخ توجه (20/5F=، 228/2>p)خطای حذف توجه 

(81/5F=، 228/2>p) مسئلهحل  و (21/88F=، 228/2>p )

 مشاهده شد. دارمعنیتفاوت 

 =n 01بررسی معیارهای ورود در نمونه

 =21nگمارش تصادفی در گروه آزمایش  =n 21گمارش تصادفی در گروه کنترل

 آزمون در گروه آزمایشاجرای پیش

 
 عدم اجرای مداخله برای گروه کنترل

 02 n= 

 اجرای مداخله توانمندسازی مغزمحور برای گروه
 =21nآزمایش

 حلیل داده هات

 آزمون در گروه کنترلاجرای پیش

 

 اجرای پس آزمون در گروه کنترل

02 n= 

 

 اجرای پس آزمون در گروه آزمایش

02 n= 
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 1931ان با اختالل یادگیری ریاضی شهر تبریز در سال موزآدانش مسئلهو حل در توجه  کنترلهای آزمایشی و مقایسه گروهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت  -9جدول 
 

 F p میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

حذف  آزمونپیش

 توجه
11/990 0 11/990 111/001 *110/1 > 

 < 110/1* 111/01 110/001 0 110/001 گروه

   111/2 90 112/51 خطا

    01 111/0150 کل

آزمون پاسخ پیش

 وجهت
110/0191 0 110/0191 111/290 *110/1 > 

 < 110/1* 111/02 119/55 0 119/55 گروه

   111/0 90 110/001 خطا

    01 111/0290 کل

آزمون حل پیش

 مسئله
110/921 0 110/921 11/21 *110/1 > 

 < 110/1* 111/00 111/092 0 111/092 گروه

   11/00 90 11/00 خطا

    01 111/0290 کل

 *15/1  p<داراختالف معنی 

 

  بحث

توانمندسأأازی پأأژوهش حاضأأر نشأأان داد کأأه  هأأاییافتأأه

در افأراد   مسأئله و حأل  عملکرد توجأه   ارت ایباعث  مغزمحور

و همکأاران   Loosli، شودمییادگیری ریاضی  ناتوانیبه مبتال 

بأأه ایأأن نتیجأأه رسأأیدند کأأه توانمندسأأازی در تح یأأ  خأأود 

اری بر حافظه فعال کودکان ندارد که بأا  دیمعن تأثیرمغزمحور 

ایأن امأر   دلیأل احتمأالی    همخوانی ندارد.نتایج پژوهش حاضر 

و  Loosliد نو  برنامه مغزمحور باشد چأون در مطالعأه   توانمی

ت، در صورتی کأه  از آموزش مغز من استفاده شده اسهمکاران 

 Sound  از برنامه توانمندسأازی مغزمحأور  حاضر در پژوهش 

Smart [81] ستفاده شده اسأت ا. Dahlin پأژوهش خأود    در

د مهأارت فهأم   توانمیحافظه فعال  ایرایانهدریافت که تمرین 

کأه   خواندن را در کودکان بأا مشأکالت خوانأدن بهبأود دهأد     

 Dibilio و Pena .[83] باشدمیهمسو با نتایج پژوهش حاضر 

هبود عملکرد را بر ب توانمندسازی مغزمحوراستفاده از  تأثیرهم 

پژوهشأی را  نیز  و همکاران Kesler .[82] دندکرید أیحافظه ت

هأای  برای مهارت برنامه توانمندسازی مغز منبا عنوان بررسی 

آسأیب  هایی که سراان مأرتبط بأا   کارکردهای اجرایی در بده

-نتایج پژوهش نشان داد که برنامهمغزی داشتند، انجام دادند. 

قابل توجهی سرعت پردازش،  اوربه توانمندسازی مغزمحوری 

اخبأاری کالمأی و     یشناختی، نمأرات حافظأه   پذیریانعطاف

را افأزایش داده و همدنأین بأر روی افأزایش فعالیأت       بینأایی 

کأه   ن أش قابأل تأوجهی داشأته اسأت      پیشانی شیکرتکس پ

 .[09] باشدمیهمسو با نتایج پژوهش حاضر 

رنأده مأاهر و   بر اساس این رویکرد آنده که بین یک یادگی

گذارد، ناتوانی یادگیرنده غیرماهر در اسأتفاده  غیرماهر فرق می

در خصأوص   .[01]های اجرایأی اسأت   فرآینأد از  مأؤثر مفید و 

تبیین اختالالت یادگیری به صورت عام و اختالل در ریاضیات 

هأای  مختلفأی از قبیأل نظریأه    هأای نظریأه  ،به صورت خأاص 

 هأای تی و نظریأه ژنتیکی، زیسأتی، رشأدی و رسشأی، شأناخ    

خاص  ایجنبهاند که هر کدام بر رفتاری و آموزشی مطرح شده

. [05]پردازنأد  از این اختالل متمرکز شده و به تبیأین آن مأی  

 گونأه اینمغز  پذیریشکلبر اساس فرضیه  توانمی ،در مجمو 

 هایتمرین، در اثر افزارنرماحتمالی این  تأثیراتتوضیت داد که 

چنین  ،بنابراین .گیردمیصورت  هاتمریناین  شناختی و تکرار

های فرآینأد که همان مکانیسأمی کأه زیربنأای     شودمیفرض 

خأود و یأا   وابسته به تجربه است بهبودهای خودبه پذیریشکل

بأه  ( را در ایأن اخأتالالت   بخشأی تأوان هدایت شده )از اری  

شأده در  اراحأی شأناختی خأوب   هأای آمأوزش . آوردمی وجود

نأد بهبودهأای بأادوامی را در    توانمأی اجرایی  هایکنشزمینه 

یادگیری رنج  هایناتوانیدر کودکانی که از  هاکنشزمینه این 

شناختی مکأرر و هأدایت    هایآموزش .آورند به وجود، برندمی
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شأناختی( باعأث پیأدایش تغییأرات      بخشأی تأوان شده )مثأل  

در مغأز   هأا کنشمسئول این  هاینورونساختاری و کنشی در 

تغییراتأی کأه بأا توجأه بأه فرضأأیه       ،شأوند مأی یأن کودکأان   ا

ند پایدار و بأادوام  توانمیو خودترمیمی مغز انسان  پذیریشکل

ی بود از جمله: هایمحدودیتپژوهش حاضر دارای  .[02] باشند

یأن  ابأه   .نمونه و اینکه همگی از قومیت ترک بودنأد کم تعداد 

گیأرد. پیشأنهاد   باید بأا احتیأاه صأورت     هایافتهدلیل تعمیم 

را بأرای   شأناختی  بخشأی تأوان برنامه  ،مطالعات آینده دشومی

سایر اختالالت یادگیری از جمله خوانأدن و نوشأتن نیأز بکأار     

   گیرند.

 

ــه ــرینتیج ایأأن مطالعأأه نشأأان داد   هأأاییافتأأه :گی

توانمندسازی مغزمحور باعأث ارت أای کارکردهأای اجرایأی در     

ان آمأوز دانأش . شودمیریاضی ان با ناتوانی یادگیری آموزدانش

یادگیری ریاضی بأرای رشأد و توسأعه جامعأه     به ناتوانی مبتال 

 .وردار باشندباید از توانمندی الزم از نظر مغزی برخ

 

 تعارض منافع

 در این م اله تعارض منافعی وجود ندارد.

 

 سهم نویسندگان

بأه   هادادهتجزیه و تحلیل  اجرای ارح، ،العاتگردآوری اا

بأازنگری و نظأارت بأر اجأرای     نگارش ، ارشد بود.  مدمحعهده 

ی یادگیری ریاضی را شأهرام  و بررسی افراد مبتال به ناتوان ارح

 بر عهده داشت. کاشفی مم انی

 

 تشکر و قدردانی

  ایأأأأأأأن پأأأأأأأژوهش بأأأأأأأا کأأأأأأأد اخأأأأأأأالق    

IR.IAUTabriz.REC.1398.617.   دانشأأگاه تبریأأز انجأأام

از کلیأأه  دداننأأمأأیشأأده اسأأت. نویسأأندگان بأأر خأأود الزم  

ئولین مسأ محتأرم در پأژوهش و همدنأین از     کنندگانشرکت

 .نمایندقدردانی  و مرکز مشکالت یادگیری بهیا تشکر
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Introduction: People with math learning disabilities have severe cognitive impairments that brain-

centered empowerment can reduce. The present study is conducted to determine the effectiveness of 

brain-centered empowerment on executive functions in students with such learning disabilities. 

Materials and Methods: The present research project was quasi-experimental with two subjects. 

The statistical population was all students with learning disabilities in Tabriz in 2019. The training 

and control group each included 20 people with math learning disabilities. The sampling method 

was targeted. The research tools included a computer-based brain empowerment program, a 

continuous performance test, and a problem-solving test. First, attention and problem-solving tests 

were taken from all subjects as a pre-test. Then, 20 sessions of brain-centered empowerment 

intervention were performed for the experimental group, while no intervention was performed for 

the control group. These tests were carried out again as a post-test on the experimental and control 

groups. Data analysis was performed using multivariate analysis of covariance. 

Results: Data analysis showed a significant difference between the mean of pre-test and post-test 

scores of the experimental and control groups (p<0.001). The F-test score for attention-deficit error, 

attention-response error, and problem solution was 5.72, 5.14, and 11.78, respectively; thus, brain-

empowerment improved attention and problem-solving in people with math learning disabilities. 

Conclusion: Given the positive effects of this method on the attention and problem solving of 

people with mathematical learning disabilities, this study showed that brain-centered empowerment 

could be an effective strategy to achieve optimal performance of executive functions in people with 

such disabilities.  
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