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مقدمه

 یمزمن است که رشد کارکردها یناتوان ینوع یریادگی ژهیو مشکالت

و عصب  یروان شناخت ،یلیتحص یچندگانه شامل کارکردها یاساس

تالل اخ ینوع یریادگی ی. ناتواندهدیمقرار  ریتأثرا تحت  یروانشناخت

ت را تح یریادگیدر  یاصل یروان ندیچند فرا ای کیاست که  یعصب

 ناقص ییتوانا کیممکن است خودش را در  ی. ناتواندهدیمقرار  شعاع

 ایکردن و  یحرف زدن، خواندن، نوشتن، هج دن،یشیاند دن،یدر شن

 یاصل یهاشاخهاز  یکی ان،یم نی. در ا(6) بروز دهد یاضیمحاسبات ر

است که به اشکال مختلف،  اتیاضیاختالل در ر ،یریادگیاختالالت 

 ،یاضیاعداد ر ینام گذار ها،اندازه نییدر تع یمثال دشوار یبرا

 خود را یو عمل یو محاسبات ذهن ایبا اش یکردن، باز سهیشمارش، مقا

 و اعداد مشکل دارند یدآورایو  یریادگیکودکان در  نی. ادهدیمنشان 

مربوط به اعداد را بخاطر بسپارند و محاسبه  هیپا اتیتوانند واقعینم

 ،یادراک ،یزبان یهامهارتدر چهار گروه  یصیاختالل نقا نیکند. در ا

زده  نی، تخم2963. در سال (2) اندشده ییشناسا یو توجه یاضیر

 چکیده

و سطح  یهوش تیمربوط به حساب با توجه به ظرف یدر انجام مهارتها یاساساً عبارت است از ناتوان اتیاضیاختالل در ر مقدمه:

ه بر بهبود عملکرد حل مسال یکیکولوژینوروسا یدرمان توانبخش ی. پژوهش حاضر با هدف اثربخشرودیانتظار م یکه از کس یآموزش

 انجام شد. یاضیر یریادگی یاندر افراد مبتال به ناتو

افراد  هیپژوهش حاضر کل ی. جامعه آمارباشدیآزمون و پس آزمون م شیبا پ یشیآزما مهین یهاپژوهش حاضر از نوع طرح روش کار:

 یریادگینفره شامل افراد مبتال به اختالل  69گروه  کیصورت که  نیبود. بد 6311در سال  زیشهر تبر یاضیر یریادگیمبتال به اختالل 

گرفت، آنها صورت ن یبرا یاهستند اما مداخله یریادگی یکه مبتال به ناتوان یافراد یعنیبود.  کنترلشامل گروه  زینفر ن 69و  یاضیر

 یترویساده انجام شد. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپ یبه صورت تصادف یریبود. روش نمونه گ یسالگ 62تا  9 نیآنها ب یو دامنه سن

 لیو با استفاده از تحل 26نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده لی. تحلدو آزمون برج لندن بو یکیکولوژینوروسا یتوانبخش

 انجام شد. رهیچند متغ انسیکووار

وجود  یدار یو کنترل تفاوت معن شیآزمون و پس آزمون گروه آزما شیپ یهانمره نیانگیم نیها نشان داد که بداده لیتحل ها:یافته

 یاضیر یریگادی یباعث بهبود عملکرد حل مساله در افراد مبتال به ناتوان یکیکولوژینوروسا یکه توانبخش ی(، به نحوP < 9.96داشت )

 شده است.

ان مطالعه نش نیا ،یاضیر یریادگی یروش بر بهبود عملکرد حل مساله افراد مبتال به ناتوان نیمثبت ا راتیبا توجه به تاث نتیجه گیری:

 یاضیر یریادگیکه اختالل  یدر افراد نهیبه عملکرد به یابیدست یروش برا کیبه عنوان  تواندیم یکیکولوژینوروسا یداد که توانبخش

 .ردیگدارند مورد استفاده قرار ب

 یاضیر ،یریادگیحل مساله، اختالل  ،یکولوژینوروسا یتوانبخش ها:یدواژهکل
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 یاضیاختالل در درس ر یدارا یکودکان دبستان درصد 6شده است که 

 داردیم، اذعان (9)سوتا  نهیم یریادگیاختالالت  خبرنامه. (3)هستند 

کنند و یرا تجربه م یاضیمشکالت ر رومدرسه  یهابچهدرصد از  1که 

Michaelson (1) درصد از کودکان  1-9برآورد کرده است که  زین

 Buul & Screifهستند.  یاضیختالل در درس را یساله دارا 69-1

 یاست در کارکردها فیضع هاآن اتیاضیکه ر یکه کودکان انددادهنشان 

. (1)هستند  یادیاز جمله حفظ اطالعات و حل مشکالت ز ییاجرا

 ریتأثاست که تحت  یشناخت یاز کارکردها یکیعملکرد حل مساله 

آن را ارتقا داد. حل مساله به مثابه  توانیم یشناخت یتوانبخش

 یط است که یندیو شامل فرا شودیمقلمداد  یریادگیشکل  نیتریعال

 دیجد یریادگیقواعد از قبل آموخته شده به  بیاز راه ترک رندهیادگیآن 

 .(3) رسدیم

 یینشان داده است که توانا یانجام شده در حوزه عصب شناخت مطالعه

ان نش یمانند برج لندن و برج هانو یادهیچیپ فیحل مسئله در تکال

حل  یکورتکس است. برا یشانیپ شیدهنده سالمت عملکرد قسمت پ

 جادیکار با ا نیمسئله آگاه شود و ا تیاز ماه دیمسئله ابتدا فرد با کی

کردن راه حل  دایکه به پ شودیماز مسئله آغاز  یذهن ییبازنما کی

 نیکه ا شودیم. تصور (9) کندیمشده کمک  ارائهمسئله  یبرا

دانش و  ریتأثدرک فرد از مسئله و تحت  زانیبر اساس م هاییبازنما

 یهاتجربهبه  یذهن یهاییبازنما نیاو استوار است و ا یقبل یهاتجربه

 یریگدارد. حل مسئله تنها به کار یثبت شده در حافظه فعال فرد بستگ

 کیدر  یقبل شدهگرفته  ادی میو مفاه هامهارت، هاکیتکن، هاقاعده

 دجایا دیجد یریادگیاست که  یندیبلکه فرا ست،ین دیجد تیموقع

 یادآوریا ب ردیگیمقرار  یامسئلهدر برابر  رندهیکه فراگ ی. هنگامکندیم

رش تفک ندیکند و در فرا دایپ یتا راه حل کوشدیمخود  تجربهدانش و 

 یگرفته شده خود را بررس ادی یهامهارتو  هاقاعدهاز  یبیدر واقع ترک

او  لهمسئمنطبق شود و راه حل  دیجد تیبا وضع تواندیمکه  کندیم

 یزهای، بلکه چکندیممورد نظر را حل  مسئلهنه تنها  ن،یباشد. بنابرا

 .(1) آموزدیم زیرا ن یدیجد

 عالقه ،یدرمان اختالالت تحول یبرا ریاخ یهادههدر  گر،یدطرف  از

مشاهده  یمشکالت شناخت نهیدر زم انهیبه استفاده از را یروزافزون

بر  یشناخت یآموزش یهابرنامهامر موجب گسترش  نیکه ا شودیم

سطح  میتنظ تیقابل هابرنامه نیکه ا یشده است؛ به طور هاانهیرااساس 

د و دارن یفرد یهاتفاوتاده به مشکل را بر اساس از س فیکلت یدشوار

. در واقع (69) کنندیم جادیفرد ا یرا برا یمداوم یشناخت یهاچالش

 که شوندیماطالق  ییهاآموزشبه  یآموزش شناخت ای یتوانمند ساز

 یهایباز عموماً) یبه شکل باز یول یعلوم شناخت یهاافتهیبر  یمبتن

)دقت، توجه، ادراک  یشناخت یعملکردها کنندیم ی( سعیوتریکامپ

و  یکار حافظه مخصوصاًانواع حافظه  ،یداریشن زیتم ،ییفضا -یدارید

 نیا همهارتقا دهند که  ای دهی( را بهبود بخشییاجرا یکارکردها ریسا

رد مغز اشاره دا یریهمان انعطاف پذ ای یتیسیموارد بر اصل نوروپالست

(66) .Owen, Hamshir & Graham یتوانبخش 

 یکه از ادغام علوم اعصاب شناخت دانندیم یرا روش یکیکولوژینوروسا

مغز  یهایتوانمند یارتقا یاطالعات بوجود آمده و برا یهایناورفبا 

حافظه  ،یاریاز جمله ادراک، توجه، هوش یشناخت یکارکردها نهیزمدر 

 یادیز قاتیتحق ،ذکر شده ارد. عالوه بر تمام موشودیمو ... استفاده 

انواع اختالالت  یاز مشکالت کودکان دارا یکیاند که ثابت کرده

و  یرسد فیپرداختن به تکال یکودکان برا نیا زهیاهش انگک ،یریادگی

و آموزش به کودک از  وتریکه استفاده از کامپ باشد؛یم هاآن یریفراگ

 مشکل نیحل ا به یادیتا حد ز تواندیم یوتریکامپ یهایباز قیطر

 نیهم جهت بهبود ا یگوناگون یآموزش یهابرنامه. دیکمک نما

 دییتأمختلف به  یهاپژوهشآنها در  یبخششده و اثر نیکارکردها تدو

کردن و  ریبا درگ ،یشناخت ی. آموزش و توانبخش(62)است  دهیرس

افراد، موجب بهبود و  یشناخت یهاییتوانااز  یامجموعه یریبکارگ

 قیکه از طر ییهاروشاز  یکی. شودیمدر افراد  هاییتوانا نیا شیافزا

رم بکار گرفت؛ استفاده از نرا  یکیکولوژینوروسا یتوانبخش توانیمآن 

ه است. با توج هاییتوانا نیمتناسب با ا یوتریکامپ یهایبازافزارها و 

 سؤال نیبه ا ییپاسخگو یبه مباحث مطرح شده پژوهش حاضر در پ

اله باعث بهبود عملکرد حل مس یکیکولوژینوروسا یتوانبخش ایاست که آ

ا لذا مطالعه حاضر ب ؟دشویم یاضیر یریادگیدر افراد مبتال به اختالل 

رد حل بر بهبود عملک یکیکولوژینوروسا یتوانبخش ریتأث نییهدف تع

 شد انجام یاضیر یریادگیمساله در افراد مبتال اختالل 

 کار روش

با دو گروه شاهد و مداخله انجام  یتجرب مهیمطالعه حاضر به صورت ن

 ه اختاللکودکان مبتال ب هی. جامعه پژوهش مطالعه حاضر را کلدیگرد

ر مطالعه ب نیدادند. در ا یم لیتشک زیدر شهر تبر یاضیر یریادگی

 یرینمونه گ قینمونه از طر 29داد تع (3)مشابه  قاتیاساس تحق

در دو گروه مداخله و  یتصادف صیانتخاب و به صورت تخص یتصادف

 شاهد قرار گرفتند.

داده ها از آزمون برج لندن استفاده  یمطالعه جهت جمع آور نیا در

 یولوژیزیف یآزمون ها نیاز پرکاربردتر یکیشد. آزمون برج لندن 

 نیباشد. ا یم یزیئله و برنامه رحل مس ییتوانا نییتع یبرا یعصب

 حل یها یژگیعملکرد حل مسئله و و نهیبه یریاندازه گ یآزمون برا

و  عیبه طور سر ازیمورد ن یحرکت ها نیمسئله و حل مسئله با کمتر

 31/9آزمون مورد قبول و  نی. اعتبار اردیگ یکارآمد مورد استفاده قرار م

صورت است  نیآزمون بد نینمر ه گذاری در ا وةیمحاسبه شده است. ش

ه او نمره ب دیمسئله را حل نما یکه فرد در چه کوشش نیا یکه بر مبنا

 مسئله در کوشش اول حل کیکه  یزمان ب،یرتت نی. بدردیگ یتعلق م

 ینمره و زمان 2که مسئله در کوشش دوم حل شود  ینمره، زمان 3شود 

ه شکست که سه کوشش ب ینمره و زمان 6که در کوشش سوم حل شود 

آزمون  نیشود. حداکثر نمره در ا یمنجر شود نمره صفر به فرد داده م

آزمون مورد استفاده  نیا رانیادر  زین یباشد. در مطالعات مختلف یم 31

 .(61-63)قرار گرفته است 

دانشگاه  یالزم از گروه روان شناس یهشگر بعد از کسب مجوزهاپژو

گانه  1مراکز  نیاز ب ،ییو آموزش و پرورش کودکان استثنا زیتبر

 انتخاب نموده و بعد از یمرکز به صورت تصادف کی یریادگیاختالالت 

را انتخاب و به صورت  طینمونه واجد شرا 29مرکز، تعداد  نیمراجعه به ا

در دو گروه مداخله و شاهد قرار داد. پژوهشگر قبل  یفتصاد صیتخص

کودکان برگزار نموده و در  نیوالد یبرا یهیاز انجام مداخله جلسه توج

محرمانه ماندن اطالعات  زیخصوص اهداف مطالعه، روش انجام کار و ن

 ها با استفاده از آزمون یآزمودن هیالزم را ارائه نمود. سپس کل حاتیتوض

گروه مداخله  یها یآزمودن یقرار گرفتند. برا یابیرزا دبرج لندن مور

 یشناخت ی( توانبخشقهیدق 91تا  39جلسه )هر جلسه  26به مدت 



و همکاران بیرامی  

13 

 

ها با استفاده از  یآزمودن هی. پس از اتمام مداخله مجددا کلدیاجرا گرد

 مجدد قرار گرفتند. یابیآزمون برج لندن مورد ارز

است  یپژوهش، آموزش نیدر ا یشناخت ی: توانبخشیشناخت یتوانبخش

ارائه  مداخلهبه گروه  Sound Smart ینرم افزار آموزش لهیکه به وس

جذاب است که همانند  یبرنامه آموزش کی Sound Smart. شودیم

با  یباز 66 یبرنامه دارا نیشده است. ا یطراح یوتریکامپ یهایباز

 یهارتمهاحروف الفبا،  نیسطوح مختلف بوده و عالوه بر آموزش و تمر

و تلفظ حروف،  کردن یهج ،یداریشن یهامهارتفعال،  حافظهتوجه و 

از  یرویکالس اول تا پنجم دبستان، پ اتیاضیاصوات، ر زیو تم کیتفک

-یکنترل تکانه را بهبود م یو حت یدستورات، سرعت پردازش مغز

 یضرور لیو تحص یت در زندگیموفق یکه برا ییهامهارتبخشد )

و  آموزش یهابرنامه نیو کارآمدتر نیاز بهتر یکیمه برنا نیهستند(. ا

وارد بازار شد و  brain train یاست که توسط کمپان یپرورش ذهن

در  یشناسو روان وتریگروه متخصص کامپ کیبار توسط  نیاول یبرا

ت. اس گشته یساز یو بوم یپارند تهران فارس یموسسه علوم شناخت

و  یشناخت یهاییتوانادر  یرینظ یب راتیتاث Sound Smartبرنامه 

ارد. به د یش دبستانیو پ یدبستان نیدر سن ژهیبو یهابچه یریادگی

 کیبه هر  Sound Smartروش، نرم افزار  نیکردن ا یاتیمنظور عمل

بار در هر  2) یاقهیدق 91تا  39 جلسه 29در  شیاز افراد گروه آزما

ال کار و مراحل آن صورت که در جلسه اول رو نی( ارائه شد؛ به اتههف

هر دانش آموز با  ییجهت آشنا ینیتمر مرحله کیداده شد و  حیتوض

 کیبه هر  یجلسه آموزش 61نرم افزار ارائه و سپس  یو فضا وتریکامپ

 از افراد نمونه ارائه شد.

 هاداده لیوتحلهیتجز

آمار  یهاروشبدست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از  یهاداده

 لیلشامل تح یو انحراف استاندارد( و آمار استنباط نینگای)م یفیتوص

 هیتجز 26نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  رهیچند متغ انسیکووار

 شد. لیو تحل

 هاافتهی

مرکزی )میانگین(  یهاشاخصمورد مطالعه، از  یرهایمتغتوصیف  برای

و  2، 6های جدولو پراکندگی )انحراف استاندارد( استفاده شد که در 

 .شده است ارائه 3

مورد  یهاگروه، دهندیمنشان  این جداولکه مندرجات  همانگونه

 یهاتفاوتمطالعه در متغیرهای مورد مطالعه در مرحله پیش آزمون 

 حراف استاندارد. چرا که میانگین و اناندنداشتهبا یکدیگر  معناداری

به هم نزدیک بوده است، ولی در مرحله پس آزمون، این  باًیتقر، هاگروه

به نحوی که میانگین و  اندشدهواریانس بیشتری مواجه  با هاتیکم

 کرده است. دایتغییر پ هاگروهانحراف استاندارد 

 (n=  69) شاهدو  مداخلهدر مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه و انحراف استاندارد ابعاد حل مساله )آزمون برج لندن(  نیانگیم :1 جدول

 پس آزمون پیش آزمون رهایمتغ

 شاهدگروه  مداخلهگروه  شاهدگروه  مداخلهگروه  

 13/29 ± 31/6 63/21 ± 19/2 63/61 ± 31/6 29/99 ±92/2 کل جهینت

 93/613 ± 11/31 13/699 ± 13/21 33/691 ± 12/31 29/61 ± 931/21 ریتأخ زمان

 9/111 ± 99/622 13/931 ± 11/39 33/112 ± 13/639 193/13 ± 16/691 کل زمان

 93/399 ± 33/13 1/316 ± 19/696 311 ± 91/19 23/999 ± 69/636 شیآزما زمان

 29± 1/2 33/29 ± 11/3 13/21 ± 13/2 13/21 ± 61/9 خطا تعداد

 

 هئلدر حل مس انسیکووار سیماتر یفرض همگن شیپ یآزمون ام باکس برا: 2 جدول

 df.1 df.2 Sig F باکس M  ریمتغ

 213/9 693/6 19/3121 91 1/31 مساله  حل

 

 در حل مساله هاانسیوار یهمگن یآزمون لون برا جینتا :3 جدول

 P بیضر دوم یآزاد درجه اول یدرجه آزاد بیضر ریمتغ

 9.692 39 6 9/2 مساله  حل

 

 یرهایمتغ یبرا یریچندمتغ انسیکووار لیاز استفاده از آزمون تحل قبل

 قرار یبا آزمون لون مورد بررس هاانسیوار یفرض همگن شیپژوهش، پ

 یرهایدر متغ هاانسیوار یفرض همگن شیپ ج،یگرفت. بر اساس نتا

 رهایکدام از متغ چیه یآزمون برا نیشد. ا دییهر دو گروه تأ یمورد بررس

از  هاانسیکووار یفرض همگن یبررس یبرا نینبود. همچن ارد یمعن

 هاانسیکووارنشان داد که تفاوت  جیآزمون باکس استفاده شد و نتا

ار برقر هاانسیکووار یفرض همگن شیپ جهیو در نت ستیدار ن یمعن

 است.

همه  یدار یسطوح معن شودیممالحظه  9جدول طور که در  همان

را مجاز  یریچندمتغ انسیکووار لیاستفاده از تحل تیقابل هاآزمون

ار د یدو گروه تفاوت معن نیکه ب دهدیمنشان  جینتا نی. اشمارندیم

دو  نینشان داده شده است، ب 1جدول طور که در  همان وجود دارد.

=  99/1) ریتأخ، زمان (F ،996/9 > P=  91/63)کل  جهیگروه در نت

F، 996/9 > P) زمان کل ،(16/19  =F ،996/9 > P)یشیزمان آزما 

(12/69 =F ،996/9 > P) تعداد خطا ،(23/69  =F ،996/9 > P )

 دار مشاهده شد. یتفاوت معن
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 ه )برج لندن(ئلدر مرحله پس آزمون حل مس اهدش و داخلهم یهاگروهیل کوواریانس چند متغیره نتایج تحل :4 جدول

 P بیضر F خطا یدرجه آزاد هیفرض یمقدار درجه آزاد آزمون نام

 996/9 19/21 61 1 931/9 ییالیپ اثر

 996/9 19/21 61 1 621/9 لکزیو یالمبدا

 996/9 19/21  1 96/3 نگیهتل اثر

 996/9 19/21 61 1 96/3 یر شهیر نیتربزرگ

 

 ه )برج لندن(ئلدر حل مس اهدشو  داخلهم یهاگروهجهت مقایسه  رهینتایج تحلیل کوواریانس چند متغ: 5 جدول

 F P مجذورات نیانگیم یدرجه آزاد مجموع مجذورات وابسته ریمتغ

 996/9 91/63 92/19 6 92/19 کل جهینت

 996/9 99/1 11/9992 6 11/9992 ریتأخزمان 

 996/9 16/19 99/31996 6 99/31996 زمان کل

 996/9 12/69 91/1216 6 91/1216 شیزمان آزما

 996/9 23/69 99/31 6 99/31 تعداد خطا

 

بحث

 یکیکولوژینوروسا یپژوهش حاضر نشان داد که توانبخش یهاافتهی

 یاضیر یریادگیباعث بهبود عملکرد حل مساله در افراد مبتال به اختالل 

خود با هدف  قیدر تحقو همکاران  Ponceراستا  نی، در همشودیم

 درک یبه منظور آموزش راهکارها یاانهیرا یهابرنامه یاثربخش یبررس

 ،یلیدر ش ییخواندن دانش آموزان سال چهارم ابتدا ندیدر فرا بمطل

وده است ب مؤثر اریبس انهیبر را یمبتن طیدر مح یریادگینشان دادند که 

(61) .Kast کردن  یهج یهامهارتآموزش  ریتأث یبه بررسان و همکار

 یآموزان نارساخوان و عاددو گروه از دانش یبر رو انهیبه کمک را

 ریگرفتند که کودکان نارساخوان به اندازه غ جهیو نت اختندپرد

 نیکردند، همچن شرفتیکردن پ یهج یهامهارتنارساخوان ها، در 

 شیافزا یبرنامه آموزش نیا قیرسطح توجه کودکان نارساخوان از ط

 جهینت نیخود به ا قیدر تحقو همکاران  Loosli. (63)کرده بود  دایپ

افظه متمرکز بر ح یاختصاص یاانهیرا نیکه تنها با دو هفته تمر دندیرس

بود و در دو بخش پردازش/  واناتیاز ح یریفعال که شامل تصاو

و  یشناخت فیشده بود، در تکال یطراح یادآوریو مرحله  یرمزگذار

و  یکودکان با مشکالت رشد نیب یدار یحافظه فعال تفاوت معن

. (69)شد  دهیو خواندن د عالشاهد در عملکرد حافظه فکودکان گروه 

Dahlin حافظه فعال  یاانهیرا نیکه تمر افتیدر پژوهش خود در

مهارت فهم خواندن را در کودکان با مشکالت خواندن بهبود  تواندیم

استفاده از  ریتأثهم  نگیکریو پ Pickering & Chubb. (61)دهد 

 دیرا بر بهبود عملکرد حافظه مورد تائ یآموزش یافزارها و نرم یفناور

 ریتأثعنوان را با  یپژوهش Jenks& Lieshout. (26, 29)قرار دادند 

ش یدر افراد بزرگسال مبتال به نقض توجه/ ب یاانهیرا یآموزش شناخت

سه ماه  یمشکل داشتند در ط شانییاجرا یکه در کارکردها یفعال

انتخاب  ینفره را به صورت تصادف 29آموزش انجام دادند. دو گروه 

 یدهاکارکر یاانهیرا یتوسط نرم افزار شناخت هاگروهاز  یکیو به  دندکر

 یمطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجه جیرا آموزش دادند. نتا ییاجرا

آموزش وجود دارد و دوره بعد از سه  اهدشو گروه  داخلهمگروه  نیب

 ی)بازدار ییاجرا یبودند در کارکردها دهیکه آموزش د داخلهمگروه 

 Kesler. (22)عمل کردند  اهدش( بهتر از گروه یکار-پاسخ و حافظه

& Lacayo یبرنامه بازتوان یمقدمات یرا با عنوان بررس یپژوهش زین 

که  ییها-در بچه ییاجرا یکارکردها یهامهارت یبرا نیآنال یشناخت

شان پژوهش ن جیداشتند، انجام دادند. نتا یمغز بیسرطان مرتبط با آس

سرعت  یبه طور قابل توجه انهیرا یشناخت یتواننا برنامهداد که 

و  یکالم یاخبار حافظهنمرات  ،یشناخت یریپردازش، انعطاف پذ

ش یپ رتکسوک تیفعال شیافزا یبر رو نیداده و همچن شیرا افزا یینایب

 .(23)داشته است  ینقش قابل توجه یشانیپ

 ،یریادگیاختالالت  نییتبدر  ریاخ یهادههطرح م یهاهینظراز  یکی

در  ییهستند که سهم بسزا یروان شناخت و عصب یشناخت یهاهینظر

 یادیز یپژوهش یهااختالالت ارائه کرده و داده نیعمل ا سمیفهم مکان

 یشناخت یکردهایرو شگامانی. پاندکردهخود ارائه  هینظر دییتأهم در 

خود را به طور عمده از روانشناسان  دیعقا ،یریادگیاختالالت  نییدر تب

 یکردهایفرض رو نیترمهم. کنندیماقتباس  یشناخت کردیمطرح رو

 یندهایو فرا یقبل تجربهموفق از  یهارندهیادگیاست که  نیا یشناخت

 هاآنسازند. -یبه طور فعال معنا م دیخود درباره اطالعات جد یفکر

نه جست و جو، ادراک و با اطالعات چگو دیاطالعات جد نکهیا نییدر تع

از  شوند،یم یادآوریارتباط داده شده و انتخاب و  یشده قبل رهیذخ

ر . بکنندیماستفاده  یفراشناخت ایو  ییاجرا یکارکردها ای ندهایفرا

فرق  رماهریماهر و غ رندهیادگی کی نیآنچه که ب کردیرو نیاساس ا

از  مؤثرو  دیاستفاده مف در رماهریغ رندهیادگی یناتوان گذارد،یم

ه ب یریادگیاختالالت  نییخصوص تب. در (29)است  ییاجرا یندهایفرا

 یمختلف یهاهینظربه صورت خاص  اتیاضیصورت عام و اختالل در ر

و  یرشد یهاهینظر ،یستیز یهاهینظر ،یکیژنت یهاهینظر لیاز قب

مطرح  یو آموزش یرفتار یهاهینظرو  یشناخت یهاهینظر ،یرسش

رکز شده و به اختالل متم نیخاص از ا یاجنبهکه هر کدام بر  اندشده

 .(21, 2) پردازندیمآن  نییتب
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تعداد نمونه و  نکهیله ابود از جم یهاتیمحدود یحاضر دارا پژوهش

با  دیبا هاافتهی میتعم لیدل نیترک بودند به هم تیاز قوم یهمگ نکهیا

 برنامه ندهیکه مطالعات آ گرددیم شنهادی. پردیصورت بگ اطیاحت

ز جمله ا یریادگیاختالالت  ریسا یرا برا یکیکولوژینوروسا یتوانبخش

 .رندیبکار گ زینوشتن ن وخواندن 

 یریگ جهینت

بر بهبود  یکیکولوژینوروسا یمطالعه حاضر نشان داد که توانبخش جینتا

است.  موثر یاضیر یریادگیعملکرد حل مساله در کودکان مبتال اختالل 

 حیتوض نگونهیمغز ا یریشکل پذ هیبر اساس فرض توانیممجموع  در

 و یشناخت یهانیتمرنرم افزار، در اثر  نیا یاحتمال راتیداد که تاث

ه ک شودیمفرض  نیچن نیبنابرا رد؛یگیمصورت  هانیتمر نیتکرار ا

جربه وابسته به ت یریشکل پذ یندهایفرا یربنایکه ز یسمیهمان مکان

( را یتوانبخش قیشده )از طر تیهدا ایخود به خود و  یااست بهبوده

خوب  یشناخت یهاآموزش نی. بنابراآوردیماختالالت بوجود  نیدر ا

 یبادوام یبهبودها توانندیم ییاجرا یهاکنش نهیشده در زم یطراح

 رنج یریادگی یهایناتوانکه از  یدر کودکان هاکنش نیا نهیرا در زم

شده )مثل  تیمکرر و هدا یشناخت یهاآموزش د؛، بوجود آورنبرندیم

در  یو کنش یساختار راتییتغ شیدایباعث پ (یشناخت یتوانبخش

 یاتریی؛ تغشوندیمکودکان  نی، در مغز اهاکنش نیمسئول ا یهانورون

 وانندتیممغز انسان  یمیو خودترم یریشکل پذ هیکه با توجه به فرض

 .(66)و بادوام باشند  داریپا

 سپاسگزاری

پژوهش  نیکه در ا یافراد هیاز کل دانندیمبر خود الزم  ندگانسینو

و تشکر بعمل آورند. مقاله حاضر مستخرج از رساله  ریشرکت نمودند تقد

.باشدیم زیدانشگاه تبر یعلوم اعصاب شناخت یدکتر
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Abstract 

Introduction: One of the major problems in the field of learning is learning disorders. This study 

aimed to assess the effectiveness of neuropsychological rehabilitation for people with learning 

disabilities in math performance and problem solving. 

Methods: This study had a quasi-experimental design with two groups. The groups were as follows: 

a total of 20 individuals, 10 with learning disability in math for the first group and 10 in the control 

group with a learning disability but no intervention. The instruments included neuropsychological 

rehabilitation program and the tower of London test. Data analysis was performed using SPSS 

version 19 and multivariate analysis of covariance. 

Results: Data analysis showed that between mean scores of pre-test and post-test in experimental 

and control groups, there was a significant difference (P < 0.01), so that neuropsychological 

rehabilitation improved problem solving in people with disabilities is math learning. 

Conclusions: Considering the positive effect of this method, which was of interest to people with 

disabilities in math learning, this study showed that neuropsychological rehabilitation can be an 

effective way to achieve optimum performance in people who have math learning disability. 
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