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خالصه
هاي مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتریاضیات اختالل در:مقدمه

بر عملکرد روانشناختی-عصبتوانبخشی اثربخشی درمان تعیین پژوهش حاضر نیز با هدف . رودآموزشی که از کسی انتظار می
.آموزان با اختالل ریاضی انجام شدتوجه مستمر در دانش

جامعه آماري پژوهش حاضر شهر تبریز . ی با دو گروه آزمودنی بودطرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایش:هامواد و روش
گیري به صورت تصادفیروش نمونه. گانه اختالالت یادگیري انتخاب شدندنمونه مورد نظر از مناطق پنجد، و بو1395در سال 

. فر نیز شامل گروه گواه بودن10نفره شامل افراد مبتال به اختالل یادگیري ریاضی و 10بدین صورت که یک گروه . بودساده
ود و جلسه ب20تعداد جلسات درمانی . اي براي آنها صورت نگرفتیعنی افرادي که مبتال به ناتوانی یادگیري هستند اما مداخله

Soundروانشناختی - عصبابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتري توانبخشی . انجامیددقیقه به طول می45هر جلسه  Smart

.شداستفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره انجامبا ها تحلیل داده. ن عملکرد پیوسته بودو آزمو
به ،)p>001/0(داري وجود داشت آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیآزمون و پسهاي پیشبین میانگین نمره:هایافته

.گردیدآموزان مبتال به ناتوانی یادگیري ریاضی دانشی باعث بهبود توجه مستمر در روانشناخت- عصبنحوي که توانبخشی 
تواند به عنوان یک روش اثربخش در افرادي که اختالل میروانشناختی - عصبتوانبخشی این مطالعه نشان داد :گیرينتیجه

.یادگیري ریاضی دارند مورد استفاده قرار بگیرد
آموزاناخت، اختالل یادگیري ریاضی، دانشر، شن، توجه مستمروانشناختی-عصبتوانبخشی :هاي کلیديواژه
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همقدم
هـاي اصـلی اخـتالالت یـادگیري، اخـتالل در      از شاخهیکی

که به اشکال مختلف، براي مثال دشواري در ]1[استریاضیات
گـذاري اعـداد ریاضـی، شـمارش، مقایسـه      مها، نـا تعیین اندازه

کردن، بازي با اشیا و محاسبات ذهنی و عملـی خـود را نشـان    
، تخمین 2013پزشکی آمریکا در سال انجمن روان.]2[دهدمی

درصد کودکان دبستانی داراي اخـتالل در درس  1زده است که 
، اذعـان  ]4[سـوتا سازمان پزشـکی هداسـه  . ]3[ریاضی هستند

نـد رومـی مدرسـه  ی کـه بـه  هـای درصـد از بچـه  6دارد که می
نیز بـرآورد  ]DuPaul]5کنند ومیمشکالت ریاضی را تجربه 

اراي ســاله د6-14درصــد از کودکــان 5-8کــرده اســت کــه 
.اختالل در درس ریاضی هستند

BuulوScreifهـا  که ریاضیات آنیکودکاناند نشان داده
ه حفـظ اطالعـات و   اي اجرایی از جملضعیف است در کارکرده

در واقع توجه در این افراد .دچار مشکالت زیادي هستندتوجه 
توجـه یکـی از کارکردهـاي شـناختی     . ]6[باشددیده میآسیب

آن را ارتقـا  تـوان مـی ثیر توانبخشی شناختی أاست که تحت ت
شـود  توجه به یک سري عملیات پیچیده ذهنی اطالق می. داد

شدن نسـبت بـه هـدف، نگـه     که شامل تمرکز کردن یا درگیر 
داشتن یا تحمل کردن و گوش به زنگ بودن در زمان طوالنی، 

محرك و تغییر تمرکز از هدفی به هدف هايویژگیرمزگردانی 
. ]7[دیگر است

یکـی  : اسـت سازمشکلتشخیص اجزاي توجه از چند جنبه 
دیگـر ارزیـابی   هايفعالیتدر ارتباط با برخی از معموالً، کهاین
هـاي بخـش کـه  ایـن . آن مشـکل اسـت  گیرياندازهو شودمی

با این حـال، مبـانی   . ]7[متعدد مغز در پردازش توجه اثر دارند
نظري، اجزاي توجه را شـامل تنظـیم برانگیختگـی و مراقبـت،     
توجه انتخابی، توجه پایدار، فراخنـاي توجـه یـا توجـه تقسـیم      

ه را اگـر توجـ  . ]8[داننـد مـی شده، بازدارندگی و کنترل رفتـار  
باید در نظر داشت کـه  پردازش اطالعات بدانیم،قابلیت فرد در

ظرفیت پردازش اطالعات محدود است؛ به همین دلیل، شرکت 
. شـود مـی سـخت  زمـان همشخص در یک یا چند کار به طور 

ــا حجــم زیــاد اطالعــات، مخــتص   چــالش اصــلی در تطــابق ب
ال و سطح باهايمهارتاست که هم نیازمند اجراي هاییمحیط

عصـب شناسـان معتقدنـد کـه     . هم حجم اطالعات زیـاد اسـت  

منطقـه توجه، حاصل تعامل نواحی مختلف مغز اسـت و هـیچ   
تخصصی در مغز وجود ندارد که به تنهایی مسئول کارکردهاي 

. ]9[توجه باشد
بـراي درمـان اخـتالالت    هـاي اخیـر  در دهه، از طرف دیگر

رایانه در زمینه مشکالت به استفاده از یروزافزون، عالقهتحولی
شــود کــه ایــن امــر موجــب گســترش شــناختی مشــاهده مــی

. ]10[ها شده استهاي آموزشی شناختی بر اساس رایانهبرنامه
هـایی  بـه آمـوزش  سازي یا آمـوزش شـناختی  توانمند،در واقع

هاي علوم شناختی ولـی بـه   شوند که مبتنی بر یافتهاطالق می
کننـد  سـعی مـی  ) کـامپیوتري هـاي  بـازي عمومـاً (شکل بازي 

فضـایی،  -دقت، توجـه، ادراك دیـداري  (هاي شناختی عملکرد
ي کـاري و سـایر   حافظهمخصوصاًتمیز شنیداري، انواع حافظه 

ي را بهبود بخشیده یا ارتقا دهند که همـه ) کارکردهاي اجرایی
پذیري مغز این موارد بر اصل نوروپالستیسیتی یا همان انعطاف

.]11[اشاره دارد
Owen،ــاران ــی و همک ــبتوانبخش ــناختی-عص را روانش
-دانند که از ادغام علوم اعصاب شناختی بـا فنـاوري  روشی می

هاي مغـز  آمده و براي ارتقاي توانمنديوجودبههاي اطالعات 
در زمینــه کارکردهــاي شــناختی از جملــه ادراك، توجــه،     

ارد عالوه بـر تمـام مـو   . شوداستفاده می... هوشیاري، حافظه و 
اند که یکـی از مشـکالت   ذکر شده تحقیقات زیادي ثابت کرده

کودکان داراي انواع اخـتالالت یـادگیري، کـاهش انگیـزه ایـن      
-میهاآنکودکان براي پرداختن به تکالیف درسی و فراگیري 

باشد؛ که استفاده از کامپیوتر و آمـوزش بـه کـودك از طریـق     
به حل این مشـکل  تواند تا حد زیاديهاي کامپیوتري میبازي

آموزشی گوناگونی هم جهت بهبود این هايبرنامه. کمک نماید
مختلف هايپژوهشدر هاآنکارکردها تدوین شده و اثربخشی 

آموزش و توانبخشـی شـناختی، بـا    . ]12[رسیده استتأییدبه 
شـناختی  هايتواناییاز ايمجموعهکارگیريبهدرگیر کردن و 

. شـود مـی در افـراد  هاتواناییایش این افراد، موجب بهبود و افز
-عصـب توانبخشـی  توانمیکه از طریق آن هاییروشیکی از 

هـاي بـازي و افزارهـا نرمرا بکار گرفت؛ استفاده از روانشناختی 
اسـت، کـه ایـن روش    هـا توانـایی ري متناسب بـا ایـن   کامپیوت

و به خصوص دارو درمـانی ایـن   هاروشدرمانی نسبت به سایر 
بـا توجـه بـه    .باشـد مـی را دارد که فاقد عوارض جـانبی  مزیت
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مباحث مطرح شده پژوهش حاضر در پی پاسـخگویی بـه ایـن    
باعث بهبـود  روانشناختی-عصبتوانبخشی است که آیا سؤال

؟شودمیدانش آموزان مبتال با اختالل ریاضی توجه مستمر در 

اهمواد و روش
گـروه  دوبـا  )تجربـی نیمـه  (طرح پژوهش حاضر به صورت 

بدین صورت که یک . بودبا گروه گواهآزمونپسو آزمونپیش
و مبتال به اخـتالل یـادگیري ریاضـی    نفر شامل افراد10گروه 

مطالعـات  گیـري نمونهمبناي (بودگواه نفر نیز شامل گروه 10
تا 10آزمایشی بین هايگروهبود؛ حجم نمونه براي ]4[پیشین

فرادي که مبتال بـه نـاتوانی یـادگیري   یعنی ا. )باشدمینفر 15
.گیردنمیصورت هاآنبراي ايمداخلههستند اما 

، بعد از کسب مجوزهـاي الزم از  هادادهآوريجمعمنظوربه
شناسی دانشگاه تبریز و آموزش و پـرورش کودکـان   گروه روان
بـه  1395در سـال  گانه اختالالت یادگیري5مراکز استثنایی، 

کـز،  او بعد از مراجعه بـه ایـن مر  ندتخاب شدانیصورت تصادف
، بـا  )نفـر 20(تصادفی سادهبه صورت ي مورد نظرتعداد نمونه

اجــراي نســخه چهــارم آزمــون هــوش وکســلر کودکــان      
)-Wechsler Intelligence Scale for Children( ،

هـاي  ساختاریافته بر اسـاس مـالك  نیمه ي تشخیصی مصاحبه
DSM-5  ادگیري، انتخـاب شـد؛ در   براي تشخیص اخـتالل یـ

تـک تـک مرحله بعد روش و چگونگی اجراي کار براي والـدین  
گردیـد کسـب  هـا آنو رضـایت  داده شـد  افراد نمونه توضـیح  

گروه یکبه ساده سپس نمونه انتخاب شده به صورت تصادفی 
بعـد از ایـن مرحلـه،    . آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شـد 

بـا اسـتفاده از   گـواه  آزمایشـی و  هايگروهابتدا هر یک از افراد 
، )continues performance test(آزمـون عملکـرد پیوسـته    
20و سـپس در طـی   ) آزمـون پـیش (مورد ارزیابی قرار گرفت 

افــزار توانبخشــی نــرم) دقیقــه45تــا 30هــر جلســه (جلســه 
Soundشناختی  Smart و گردیـد  آزمایشی ارائه هايگروهبه

هاي ن مورد نظر جهت تعیین تفاوتدر مرحله آخر دوباره آزمو
).آزمونپس(صورت گرفته، روي هر دو گروه اجرا شد 

ورود شـامل رشـد حرکتـی نرمـال، عـدم وجـود       هايمالك
ح اختالالت نورولوژیکی، شنوایی نرمال، بینایی نرمـال یـا اصـال   

مانـدگی عقـب عدم وجود شده، عدم وجود اختالالت شناختی، 

تمایل آزمودنی براي شـرکت در  مالك خروج نیز عدم وذهنی
.پژوهش خواهد بود

در این پژوهش، آموزشی اسـت کـه   :توانبخشی شناختی
Soundافزار آموزشی به وسیله نرم Smart   به گـروه آزمـایش ،

Sound. شودمیارائه  Smart یک برنامه آموزشی جذاب است
این برنامـه  . هاي کامپیوتري طراحی شده استکه همانند بازي

بازي با سطوح مختلف بـوده و عـالوه بـر آمـوزش و     11داراي 
ي فعــال، هــاي توجــه و حافظــهتمــرین حــروف الفبــا، مهــارت

و تلفـظ حـروف، تفکیـک و    کردنهجیهاي شنیداري، مهارت
تمیز اصوات، ریاضیات کالس اول تا پنجم دبسـتان، پیـروي از   
دستورات، سرعت پردازش مغزي و حتی کنترل تکانه را بهبـود  

هایی که براي موفقیت در زندگی و تحصـیل  مهارت(خشد بمی
ایـن برنامـه یکـی از بهتـرین و کارآمـدترین      ). ضروري هستند

هاي آموزش و پرورش ذهنی اسـت کـه توسـط کمپـانی     برنامه
brain trainافزار آموزشی توسط یک گروه این نرم.وارد بازار شد

ازي پارند تهران شناسی، در مرکز توانمندسمتخصص کامپیوتر و روان
. سـازي گشـته اسـت   بـومی )1390(به سرپرستی نظري در سال 

Soundبرنامـه   Smart هـاي توانـایی نظیـري در  بـی تـأثیرات
در سـنین دبسـتانی و   ویـژه بـه کودکـان شناختی و یـادگیري  

-به منظور عملیاتی کردن ایـن روش، نـرم  . دبستانی داردپیش

Soundافزار  Smart 20گـروه آزمـایش در   به هر یک از افراد
ارائـه شـد؛ بـه    ) بار در هر هفته2(اي دقیقه45تا 30يجلسه

این صورت که در جلسـه اول روال کـار و مراحـل آن توضـیح     
آمـوز بـا   تمرینی جهت آشنایی هر دانشداده شد و یک مرحله
بـه هـر   جلسه آموزشـی  19افزار و سپس کامپیوتر و فضاي نرم

.ردیدیک از افراد نمونه ارائه گ
با یک هاآزمودنیدر این تکلیف :آزمون عملکرد پیوسته

متوالی در یک دوره زمانی مشخص مواجه هايمحركسري از 
پاسـخ در برابـر ادراك محـرك    ارائـه هاآنکه وظیفه شوندمی

هدف است، و بـراي یـافتن اخـتالل در عملکـرد توجـه پایـدار       
اد بـا فاصـله   در این آزمون یک سـري از اعـد  . شودمیاستفاده 

و دو محرك به عنوان محرك هـدف  شودمیزمانی معین ظاهر 
باید با مشاهده اعداد مـورد نظـر   کنندهشرکت. گرددمیتعیین 
کلید مربوطـه را بـر روي صـفحه رایانـه فشـار      ترسریعهر چه 

متغیرهاي مورد سنجش در این آزمون عبارتند از خطاي . بدهد
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، خطاي ارتکاب )ابر محركفشار ندادن کلید هدف در بر(حذف 
و زمـان واکـنش   ) فشار دادن کلید در برابر محرك غیر هـدف (
برابـر محـرك بـر    صـحیح در هايپاسخمیانگین زمان واکنش (

و همکــاران پایــایی ایــن Hadianfard).حســب هــزارم ثانیــه
مختلف در دامنه هايقسمتآزمون را از طریق بازآزمایی براي 

ــین  ــا 59/0ب ــزارش ک93/0ت ــطح  گ ــه در س ــد ک 001/0ردن
همچنین روایی مطلوبی از طریـق روایـی   هاآن. بودنددارمعنی

.]13[سازي مالکی براي این آزمون گزارش کردند
آزمون ریاضی کـی مـت توسـط   :آزمون ریاضی کی مت

Zelazoــاران ــده  ) 2002(و همکـ ــابی شـ ــه و هنجاریـ تهیـ
این آزمون به منظـور تعیـین نقـاط قـوت و ضـعف     . ]14[است

و از رودمـی مختلف ریاضی به کـار  هايحوزهدانش آموزان در 
سه خـرده  (نظر محتوا و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی 

چنـد خـرده   (، عملیـات  )آزمون شمارش، اعداد گویا و هندسـه 
) آزمون در حوزه جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه ذهنـی 

تخمین، تفسیر زمان، پول،گیرياندازهبراي سؤاالتی(و کاربرد 

این آزمـون در ایـران بـراي دانـش     . است) مسئلهو حل هاداده
و روایی آن را با اسـتفاده  شدهساله هنجاریابی 11تا 6آموزان 

، 57/0و آلفـاي کرونبـاخ   انـد سـاخته از تحلیل عاملی مسـتند  
را بـــراي ایـــن آزمـــون گـــزارش 55/0و 56/0، 67/0، 62/0

. ]15[اندکرده
آمـده از پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از      سـت دبههايداده

ــانگین و انحــراف اســتاندارد(آمــار توصــیفی هــايروش و ) می
استنباطی شامل تحلیل کوواریانس چند متغیره بـا اسـتفاده از   

>05/0p.تجزیـه و تحلیـل شــد  21نســخه SPSSافـزار نـرم 

.دار در نظر گرفته شدمعنی

هایافته
ــون    ــار آزم ــراف معی ــانگین و انح ــته در می ــرد پیوس عملک

آزمـون در  آزمون و پـس هاي مورد بررسی در مراحل پیشگروه
. نشان داده شده است1جدول 

گواهدر گروه آزمایشی و آزمونپسو آزمونیشدر مرحله پ)آزمون عملکرد پیوسته(توجه میانگین و انحراف معیار-1جدول 

آزمونپسآزمونیشپمتغیرها

انحراف معیار+ میانگینانحراف معیار+ میانگینانحراف معیار+ میانگینمعیارانحراف+ میانگین
60/4±70/334/1±10/513/1±21/559/1±28/1خطاي حذف
80/3±90/236/1±90/399/0±70/310/1±82/1خطاي پاسخ
91/4±1//80/337±90/563/0±50/679/1±97/0زمان واکنش

در هگروشده، دو در جدول مشخص که گونههمان
از نظر آماريآزمونپیشمتغیرهاي مورد مطالعه در مرحله 

ولی در مرحله . دانچشمگیري با یکدیگر نداشتهتفاوت
اند به ها با واریانس بیشتري مواجه شدهاین کمیت، آزمونپس

کرده پیداتغییر هانحوي که میانگین و انحراف استاندارد گروه
ي مشخص شدن اینکه تغییرات معنادار به نحوي که برا. است

.است یا خیر از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید
استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري قبل از

با هاواریانسهمگنی فرضپیشبراي متغیرهاي پژوهش، 
فرضپیشبر اساس نتایج، . آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت

در متغیرهاي مورد بررسی هر دو گروه هاواریانسهمگنی 
. نبوددارمعنیاین آزمون براي هیچ کدام از متغیرها . تأیید شد

از آزمون هاکوواریانسهمچنین براي بررسی فرض همگنی 
هاکوواریانسباکس استفاده شد و نتایج نشان داد که تفاوت 

هاکوواریانسهمگنی فرضپیشنیست و در نتیجه دارمعنی
=21/1Fنتایج آزمون ام باکس نشان داد که با . (رقرار استب

پیشبنابراین ). باشدنمیدار معنی>005/0pسطح در
.شدتأییدتحلیل کوواریانس هايفرض

آزموندر مرحله پسگواههاي آزمایش و گروه) آزمون عملکرد پیوسته(آزمون توجه ه متغیرچند اریانس کوونتایج تحلیل -2جدول

pضریب Fمقدار        نام آزمون               

630/070/5001/0اثر پیالیی              
397/004/7001/0لکز       المبداي وی
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45/133/8001/0اثر هتلینگ           

40/151/17001/0ریشه ري   ترینبزرگ

سطوح شودمیمالحظه 2که در جدول شماره طورهمان
قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس هاآزمونهمه داريمعنی

که دهدمیاین نتایج نشان . شمارندچندمتغیري را مجاز می
. وجود دارددارمعنیه تفاوت بین دو گرو

)آزمون عملکرد پیوسته(توجهآزموندرگواههاي آزمایشی و جهت مقایسه گروهس چند متغیره اریانکوونتایج تحلیل -3جدول

P F
میانگین 

مجذورات
مجموع 

جذوراتم متغیر وابسته منبع 
پراکندگی

001/0 42/17 57/19 14/39 خطاي اعالن کاذب

004/0 95/6 46/5 92/10 خطاي پاسخ حذف

020/0 70/6 35/3 35/3 زمان آزمایش

1=df

نشـان داده شـده اسـت، بـین دو     3که در جدول طورهمان
تفــاوت تعــداد خطــا وگــروه در نتیجــه کــل، زمــان آزمــایش 

.مشاهده شددارمعنی

ثبح
-عصـب پژوهش حاضر نشـان داد کـه توانبخشـی    هايیافته

عث بهبود عملکرد توجه مستمر در افـراد مبـتال   باروانشناختی
و Ponce، در همین راسـتا  شودمیبه اختالل یادگیري ریاضی 

هـاي برنامـه در تحقیق خود با هدف بررسی اثربخشی همکاران
به منظور آموزش راهکارهاي درك مطلـب در فراینـد   ايرایانه

خواندن دانش آموزان سـال چهـارم ابتـدایی در شـیلی، نشـان      
بـوده  مـؤثر دند که یادگیري در محیط مبتنی بر رایانه بسیار دا

ــت ــی   Kast.]16[اس ــه بررس ــاران ب ــأثیرو همک ــوزش ت آم
هجی کردن بـه کمـک رایانـه بـر روي دو گـروه از      هايمهارت

دانش آموزان نارساخوان و عادي پرداختند و نتیجه گرفتند که 
هـاي هارتمکودکان نارساخوان به اندازه غیر نارساخوان ها، در 

هجی کردن پیشرفت کردند، همچنـین سـطح توجـه کودکـان     
نارساخوان از طریق این برنامـه آموزشـی افـزایش پیـدا کـرده      

در تحقیق خـود بـه ایـن نتیجـه     و همکاران Loosli. ]17[بود
اختصاصی متمرکـز  ايرایانهرسیدند که تنها با دو هفته تمرین 

ـ     ات بـود و در دو  بر حافظه فعال کـه شـامل تصـاویري از حیوان
رمزگذاري و مرحله یادآوري طراحی شده بـود،  / بخش پردازش

بـین  داريمعنـی در تکالیف شـناختی و حافظـه فعـال تفـاوت     
کودکان با مشکالت رشدي و کودکان گروه شـاهد در عملکـرد   

در پـژوهش  Dahlin. ]18[حافظه فعال و خوانـدن دیـده شـد   
مهـارت  توانـد میل حافظه فعاايرایانهخود دریافت که تمرین 

فهم خواندن را در کودکان بـا مشـکالت خوانـدن بهبـود دهـد     
]19[.BakkerوCasey  اسـتفاده از فنـاوري و   تـأثیر هـم

آموزشی را بر بهبود عملکـرد حافظـه مـورد تائیـد     افزارهاينرم
ــا Lieshoutو Jankes.]21و 20[قــرار دادنــد پژوهشــی را ب

اي در افراد بزرگسال مبـتال  آموزش شناختی رایانهتأثیرعنوان 
شـان  فعـالی کـه در کارکردهـاي اجرایـی    بـیش / به نقض توجه

دو گـروه  . مشکل داشتند در طی سه ماه آموزش انجـام دادنـد  
هـا  دند و به یکی از گـروه به صورت تصادفی انتخاب شنفره 20

آموزش کارکردهاي اجرایی را،ايافزار شناختی رایانهتوسط نرم
بین گـروه  توجهیقابلنتایج مطالعه نشان داد که تفاوت . دادند

و گـروه  شتآزمایش و گروه کنترل بعد از سه آموزش وجود دا
ــی     ــد در کارکردهــاي اجرای ــده بودن ــایش کــه آمــوزش دی آزم

بهتـر از گـروه کنتـرل عمـل     ) کـاري حافظـه بازداري پاسخ و (
را بـا عنـوان   پژوهشـی نیـز  و همکـاران  Kesler.]22[کردنـد 

-بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنالین براي مهـارت 

هـایی کـه سـرطان مـرتبط بـا      هاي کارکردهاي اجرایی در بچه
نتایج پژوهش نشان داد کـه  . آسیب مغزي داشتند، انجام دادند

ي به طـور قابـل تـوجهی سـرعت     ابرنامه ناتوانی شناختی رایانه
اخباري کالمی ی، نمرات حافظهشناختپذیريانعطافپردازش، 

نـین بـر روي افـزایش فعالیـت     و بینایی را افزایش داده و همچ
.]23[نقش قابل توجهی داشته استپیشانیکرتکس 

اختالالت تبیین هاي اخیر در مطرح دهههاينظریهیکی از 
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شـناختی هسـتند   روان-هاي شناختی و عصبیادگیري، نظریه
انیسم عمـل ایـن اخـتالالت ارائـه     که سهم بسزایی در فهم مک

نظریه خود ارائـه  تأییدهاي پژوهشی زیادي هم در کرده و داده
پیشگامان رویکردهاي شـناختی در تبیـین اخـتالالت    . اندکرده

یادگیري، عقاید خود را به طـور عمـده از روانشناسـان مطـرح     
هـا آنتـرین  کـه برجسـته  کننـد مـی رویکرد شناختی اقتباس 

Piagetترین فرض رویکردهاي شناختی ایـن اسـت   همم. است
ي قبلی و فراینـدهاي فکـري   هاي موفق از تجربهکه یادگیرنده

هـا آن. سـازند خود درباره اطالعات جدید به طور فعال معنا می
، ادراك و بـا  وجـو جستدر تعیین اینکه اطالعات جدید چگونه 

اطالعــات ذخیــره شــده قبلــی ارتبــاط داده شــده و انتخــاب و 
شـوند، از فراینـدها یـا کارکردهـاي اجرایـی و یـا       آوري مـی یاد

بر اساس این رویکـرد آنچـه کـه    . کنندفراشناختی استفاده می
گـذارد، نـاتوانی   بین یک یادگیرنده ماهر و غیرمـاهر فـرق مـی   

از فراینــدهاي مــؤثریادگیرنــده غیرمــاهر در اســتفاده مفیــد و 
ت در خصـوص تبیـین اخــتالال  همچنـین  . ]24[اجرایـی اسـت  

یادگیري به صورت عام و اختالل در ریاضیات به صورت خـاص  
هـاي  هـاي ژنتیکـی، نظریـه   مختلفی از قبیل نظریـه هاينظریه

هـاي  هاي شـناختی و نظریـه  نظریههاي رشدي،زیستی، نظریه
خاص ايجنبهاند که هر کدام بر رفتاري و آموزشی مطرح شده

. ]25و2[پردازنداز این اختالل متمرکز شده و به تبیین آن می
این بود که فقط در شهر تبریز هاي این مطالعهاز محدودیت

.انجام شده و تعداد نمونه کم بوده است
گردد در مطالعـات آینـده  ایـن پـژوهش در     میپیشنهادات

اقوام مختلف انجام شده و تعداد نمونه بیشتري در نظـر گرفتـه   
.شود تا تعمیم پذیري نتایج بهتر انجام پذیرد

بـر اسـاس فرضـیه    تـوان یمـ در مجمـوع  :گیـري نتیجه
احتمالی ایـن  یراتتأثتوضیح داد که گونهینامغز یريپذشکل

هـا ینتمـر شـناختی و تکـرار ایـن    هـاي ینتمر، در اثر افزارنرم
کـه همـان   شـود یمـ ؛ بنـابراین چنـین فـرض    گیردیمصورت 

وابسـته بـه   یريپـذ شـکل مکانیسمی که زیربنـاي فراینـدهاي   

از طریـق  (به است بهبودهاي خود به خود و یا هدایت شده تجر
،بنـابراین . آوردیمـ بـه وجـود  را در این اخـتالالت  ) توانبخشی

يهـا کـنش شناختی خوب طراحی شده در زمینه يهاآموزش
هـا کـنش بهبودهاي بادوامی را در زمینه این توانندیماجرایی 

بـه وجـود  ، برندیمیادگیري رنج هايیناتواندر کودکانی که از 
مثــل (شــناختی مکــرر و هــدایت شــده يهــاآمــوزشآورنــد؛ 

باعث پیدایش تغییرات ساختاري و کنشی ) توانبخشی شناختی
، در مغـز ایـن کودکـان    هـا کـنش مسـئول ایـن   يهانوروندر 

و یريپـذ شـکل ؛ تغییراتـی کـه بـا توجـه بـه فرضـیه       شوندیم
.باشندپایدار و بادوامتوانندیمخودترمیمی مغز انسان 

قبیل ازیهایمحدودیتبه دلیلپژوهش حاضر تعمیم نتایج 
بایـد بـا   و اینکه همگی از قومیت تـرك بودنـد  نمونه کم تعداد 

مطالعات آینده برنامـه  گرددمیپیشنهاد . احتیاط صورت بگیرد
ــبتوانبخشــی  ــتالالت  روانشــناختی -عص ــایر اخ ــراي س را ب

.ار گیرندیادگیري از جمله خواندن و نوشتن نیز بک

تعارض منافع
.تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استگونهیچه

سهم نویسندگان
یشناسـ روش: ، محمدعلی نظريایده مقاله: منصور بیرامی

، یــزدان تتجزیــه و تحلیــل اطالعــا: ، تــورج هاشــمیپــژوهش
.اطالعاتيآورجمعنگارش مقاله و : موحدي

تشکر و قدردانی
ســتخرج از رســاله دکتــراي علــوم اعصــاب مقالــه حاضــر م

نویسـندگان  . دانشگاه تبریز می باشد) مغز و شناخت(شناختی 
دانند از کلیه کسانی که در این پـژوهش مـا را   بر خود الزم می
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Introduction: Dyscalculia is the disability to perform the skills related to calculation in
consideration to intellectual capacity and educational level that is expected from a normal person.
The current study was aimed to determine the effectiveness of neuropsychological rehabilitation
treatment on the continuous attention function of students with dyscalculia.
Materials and Methods: The design of the present study was semi-experimental with two groups
of 10 students from Tabriz city in 2016. The sampling method was simple randomization, in which
a group of 10 students with mathematical learning disorder were chosen from five regions of the
city with learning disorders and 10 students as a control group who had learning disability but
without any therapeutic interventions.  The case group received twenty therapeutic sessions of 45-
minute. The study instrument contained of computer program of neuropsychological rehabilitation
(sound smart) and continuous function test. The data analysis was done using the multivariable
covariance analysis.
Results: There were significant differences between the mean scores of the pretest and posttest of
the experimental and control groups (p<0/001), so that the neuropsychological rehabilitation led to
promotion of continuous attention in students with mathematical learning disorders.
Discussion: This study indicated that neuropsychological rehabilitation can be used as an effective
method for people with mathematical learning disorders.
Key Words: Neuropsychological rehabilitation, Continuous attention, Cognition, Mathematical
learning disorder, Students.
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